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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

 

1. Park Krajobrazowy „Chełmy” 

Park chroni duży fragment wschodniej części Pogórza Kaczawskiego w Sudetach Zachodnich. 

Istotnym walorem Parku są lasy, które zajmują połowę jego powierzchni. Park charakteryzuje  

się dużym bogactwem florystycznym. Osobliwością florystyczną jest występowanie paproci 

języcznika zwyczajnego. Na obszarze Parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody, rezerwat 

florystyczny –„Wąwóz Myśliborski” k. Jawora (wąwóz skalny ze stanowiskiem języcznika 

zwyczajnego) oraz leśny „Wąwóz lipa” chroniący naturalne lasy oraz zbiorowiska roślinności 

naskalnej wraz z licznymi głazami. Równie bogata jest fauna Parku, na uwagę zasługuje płaz 

salamandra plamista, a także duża populacja herbowego zwierzęcia muflona. Osobliwością są 

również efektowne odsłonięcia bazaltowych stożków wulkanicznych na Czartowskiej Skale  

i Górze Rataj. W Myśliborzu znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 

„Salamandra”, który prowadzi całoroczną działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży Dolnego 

Śląska.  
 

2. Park Krajobrazowy „Sudetów Wałbrzyskich”  

Park został powołany w celu zachowania przyrodniczych, kulturowych, turystycznych  

i estetycznych walorów Gór Suchych w Górach Kamiennych i Masywu Borowej w Górach 

Wałbrzyskich oraz dla stworzenia przybywającym do Parku, godziwych warunków do wypoczynku, 

rekreacji i rozwijania kompleksowej działalności turystycznej. Jest tu kilka czynnych 

kamieniołomów porfiru i melafiru oraz wiele mniejszych i większych nieczynnych już 

kamieniołomów, wszystkie na obrzeżach granic Parku. Ponad 88% powierzchni Parku 

krajobrazowego pokrywają lasy będące w większości monokulturami świerkowymi. W centrum 

Parku znajduje się duże schronisko górskie „Andrzejówka”, obok którego corocznie odbywają się 

„Biegi Gwarków”. 
 

3. Park Krajobrazowy „Gór Sowich”  

Obejmuje swoimi granicami najwyższą część Sudetów Środkowych, z główną kulminacją Wielką 

Sową (1015 m n.p.m.). Celem jego utworzenia jest zachowanie przyrodniczych, kulturowych  

i estetycznych walorów masywu Gór Sowich. W krajobrazie dominują lasy, zajmują one 94,2% 

powierzchni Parku, wśród których zdecydowanie przeważają monokultury świerkowe. Poza 

przyrodniczą osobliwością Parku jest: kamienna wieża widokowa na Wielkiej Sowie o wysokości 

29,5 m, zbudowana w 1907 r., podziemne wyrobiska górnicze powstałe po wydobyciu srebra  

i ołowiu pod Przełęczą Walimską, a także podziemna niemiecka fabryka zbrojeniowa zbudowana 

w czasie II wojny światowej w Rzeczce, będąca miejscem martyrologii pracujących przy jej budowie 

kilkudziesięciu tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, które odpowiednio 

zagospodarowane i udostępnione do zwiedzania mogą stanowić jedną z największych atrakcji 

turystycznych Parku Krajobrazowego Gór Sowich.  
 

4. Książański Park Krajobrazowy  

Park leży na pograniczu dwóch odmiennych makroregionów fizyczno-geograficznych: Przedgórza 

Sudeckiego i Sudetów Środkowych, między które wcina się wąskim klinem Pogórze Bolkowsko 

- Wałbrzyskie. Część zboczy tworzą strome odsłonięcia skalne (dochodzące do 80 m wysokości), co 
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nadaje krajobrazowi przełomów malowniczy, górski charakter. Szczególną atrakcją geologiczno-

krajobrazową jest rezerwat „Jeziorko Daisy”, zalany i nieczynny od ponad 100 lat kamieniołom 

wapienia z liczną kopalną fauną górnego dewonu. Atrakcją przyrodniczą i turystyczną są ogrody 

tarasowe, założone wzdłuż murów obronnych zamku Książ (największy na Dolnym Śląsku zamek 

wzniesiony w końcu XIII w.) z licznymi okazami starych różaneczników, cisów i kasztanowców 

oraz ponad 200-letniego bluszczu pospolitego. 
 

5. Śnieżnicki Park Krajobrazowy 

Park obejmuje trzy grupy górskie Sudetów Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Bielskie  

i Góry Złote. Najwyższy szczyt to Śnieżnik o wysokości 1 425 m n.p.m. Wyjątkowe wartości 

przyrodnicze Parku to przede wszystkim: urozmaicona rzeźba terenu, bogactwo flory i fauny, 

występowanie wód leczniczych, klimat i długie zaleganie pokrywy śnieżnej. Na terenie Parku 

występują termalne wody mineralne (głównie w rejonie Lądka Zdroju) stanowiące bazę dla 

lecznictwa uzdrowiskowego. Najczęściej odwiedzanymi miejscami w Śnieżnickim Parku 

Krajobrazowym są: Jaskinia Niedźwiedzia licząca ponad 2 700 m korytarzy i komór rozwiniętych na 

trzech poziomach, Wodospad Wilczki w Międzygórzu będący rezerwatem przyrody, Ośrodek 

narciarski Czarna Góra wraz z całoroczną kolejką linową. Z trasy przejazdu kolei rozciągają się 

wspaniałe widoki na okoliczne góry. Z górnej stacji można odbyć wędrówkę, bądź to na Śnieżnik, 

bądź też zejść do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. 
 

6. Park Krajobrazowy Doliny Bobru 

Osią Parku jest rzeka Bóbr, która płynąc doliną oddziela Pogórze Izerskie od Pogórza Kaczawskiego 

i Gór Kaczawskich. Liczne procesy metamorficzne, jakie przebiegały na tym obszarze spowodowały 

znaczne zróżnicowanie krajobrazu. Dno doliny Bobru zajmują żyzne tereny łąk i pastwisk z bogatym 

układem zadrzewień, tworzącym unikalne nadrzeczne systemy. Na terenie Parku znajduje się 

największy zaporowy zbiornik wodny w Sudetach Jezioro Pilchowickie. Wyróżniającą cechą 

krajobrazu wiejskiego jest drewniane budownictwo szachulcowe z bogatym wystrojem elewacji                        

i detalami. 
 

7. Rudawski Park Krajobrazowy 

W skład Parku i jego otuliny wchodzą Rudawy Janowickie z Górami Sokolimi, Góry Ołowiane, 

Wzgórza Karpnickie, Obniżenie Mysłakowic oraz fragmenty Kotlin: Jeleniogórskiej, 

Kamiennogórskiej i Marciszowskiej. Najważniejszą i największą jednostką morfologiczną są 

Rudawy Janowickie, będące jednym z najatrakcyjniejszych krajobrazowo masywów górskich 

w Sudetach. Rudawy Janowickie mają skomplikowaną budowę geologiczną, której wynikiem jest 

urozmaicona rzeźba terenu. W całych Rudawach Janowickich spotyka się liczne i okazałe skałki                  

o fantastycznych kształtach, będące jednocześnie punktami widokowymi najwyższej kategorii. 

Szczególnie atrakcyjny jest Grzbiet Janowicki, ze skalnym „miasteczkiem” noszącym nazwę 

Starościńskich Skał. Obszar Parku jest szczególnie atrakcyjny turystycznie. Do najbardziej 

ciekawych miejsc, najchętniej odwiedzanych przez turystów należą także tzw. „Kolorowe Jeziorka” 

powstałe w nieczynnych wyrobiskach po kopalniach pirytów na zboczach „Wielkiej Kopy” (871 m).  
 

8. Ślężański Park Krajobrazowy 

Obejmuje Masyw Góry Ślęży, Masyw Góry Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Wzgórz 

Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Na terenie Parku znajduje się zespół krajobrazowy „Skalna” grupa 

ciemnych skałek gabrowych na zachodnim stoku Ślęży. Bogaty w gatunki roślin kwiatowych jest 

rezerwat Łąka Sulistrowicka. Cenne przyrodniczo są również paprocie serpentynitowe (zanokcica 

klinowata) i murawy kserotermiczne. W czystych i bystrych strumieniach spływających ze Ślęży 

występuje słodkowodny krasnorost, którego stanowisko zostało objęte ochroną, jako pomnik 

przyrody. Do najcenniejszych elementów Parku należy niewątpliwie przepiękny krajobraz oraz 

urozmaicona rzeźba terenu. Do ciekawostek historycznych należą liczne rzeźby kultowe: „Mnich”, 
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„Grzyb”, „Niedźwiedź”, „Panna z rybą”, wały kultowe na Ślęży i Raduni, starożytne                                       

i średniowieczne kamieniołomy, rezerwat archeologiczny w Będkowicach z rekonstrukcją zespołu 

osadniczego (staw hodowli perłopławów, cmentarzysko kurhanowe, kurne chaty). 
 

9. Przemkowski Park Krajobrazowy 

Obszar Przemkowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje kompleksy przyrodniczo-krajobrazowe 

charakterystyczne dla Kotliny Śląskiej okręgu Borów Dolnośląskich. Przemkowskie lasy to część 

ogromnych Borów Dolnośląskich, jednego z największych kompleksów w Polsce. Największą 

osobliwością teriologiczną lasu bukowego jak i całego Parku jest mały ssak z rodziny plichowatych           

- popielica. Na terenie Parku każdego może zachwycić widok setek hektarów wrzosowisk, których 

bezsprzecznym ptasim symbolem jest cietrzew. Na terenie Parku znajduje się też jeden                                    

z najcenniejszych rezerwatów ptasich na Dolnym Śląsku „Stawy Przemkowskie” . 
 

10. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” 

Jest Parkiem ponadregionalnym, leżącym na terenie województw wielkopolskiego  

i dolnośląskiego. Główną rzeką tego obszaru jest Barycz, stanowiąca największy prawobrzeżny 

dopływ Odry na terenie Dolnego Śląska. Znaczna część doliny porośnięta jest lasami, pomiędzy nimi 

znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi Parku są 

kompleksy stawów rybnych, lasy łęgowe, grądy niskie i olsy. Ornitofauna tych środowisk 

szczególnie stawów jest bogata gatunkowo. Pod względem ornitologicznym dolina Baryczy jest 

jednym z najcenniejszych obszarów w Europie, gdzie utworzono rezerwat ornitologiczny „Stawy 

Milickie”, o randze tego rezerwatu świadczy fakt umieszczenia go na liście najcenniejszych 

obszarów wodno-błotnych objętych międzynarodową konwencją RAMSAR. 
 

11. Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” 

Park położony jest na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych Wału Trzebnickiego oraz Niziny 

Śląskiej. Elementem dominującym krajobrazu Parku są lasy, które zajmują około 80% jego 

powierzchni, ponieważ występują tam siedliska ubogie i piaszczyste, podstawowym gatunkiem 

lasotwórczym jest sosna. Zróżnicowana rzeźba terenu i duża zmienność siedliskowa zapewnia 

bogactwo i urozmaicenie flory. Wędrując przez tereny Parku, napotkać można liczne ślady dawnych 

kultur, takich jak: cmentarzyska, osady kultury łużyckiej, grodziska. 

 

12. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” 

Osią Parku jest rzeka Bystrzyca. Z punktu widzenia geograficznego dolina Bystrzycy może uchodzić 

za piękny, wprost dydaktyczny przykład doliny, z wykształconym korytem, licznymi starorzeczami 

połyskującymi jeszcze gdzieniegdzie taflami wody. Część starorzeczy jest zabagniona, inne służą na 

pastwiska i łąki. Najważniejszym walorem Doliny Bystrzycy jest sama forma dolinna                               

w nieznacznym stopniu przekształcona antropogenicznie. Na terenie Parku największą rolę 

odgrywają fitocenozy leśne, do najcenniejszych zaliczyć należy fitocenozy łęgu wiązowo-

jesionowego oraz grądu, należy zauważyć, że lasy te należą do najcenniejszych na obszarze Dolnego 

Śląska. Tereny leżące w dolinie rzeki Bystrzycy są obszarami o najstarszym osadnictwie na Śląsku. 

Wędrując drogami Dolnego Śląska napotykamy na rozstajach, w centrum lub na skraju wsi małe 

kapliczki, czy też wysokie drewniane krzyże. Oprócz kapliczek i krzyży przydrożnych ustawione są 

także kamienne figury świętych, należy do nich najczęściej postać św. Jana Nepomucena, który jest 

patronem chroniącym przed powodzią.  
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE 

 

1. Brodnicki Park Krajobrazowy  

Powierzchnia Brodnickiego Parku Krajobrazowego wynosi 16 685 ha, z czego ponad 60 % 

powierzchni stanowią lasy, wody zajmują powierzchnię około 10%. Brodnicki Park Krajobrazowy 

położony jest na obszarze 2 województw: kujawsko - pomorskiego (12 349 ha) i warmińsko                     

- mazurskiego (4 336 ha). Na terenie Parku znajduje się ponad 40 jezior z czego 7 o powierzchni 

przekraczającej 100 ha. Lasy występujące na tym terenie to przede wszystkim bory sosnowe                      

i mieszane. Mniejsze powierzchnie zajmują lasy liściaste, takie jak grądy, łęgi, olsy. Bardzo duży 

udział (37 %) mają tutaj lasy ochronne, drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny. Typową cechą 

Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest występowanie naturalnych zbiorowisk torfowiskowych, 

szuwarowych i wodnych. Flora Parku cechuje się dużym bogactwem i różnorodnością gatunków, 

rośnie tu ok. 950 gatunków roślin naczyniowych, z czego wiele z nich to gatunki objęte ochroną 

całkowitą lub częściową z czego część z nich stanowi gatunki reliktowe. Rosną tutaj m in. obuwik 

pospolity, lilia złotogłów, kłoć wiechowata, rosiczka okrągłolistna, starodub łąkowy, wawrzynek 

wilczełyko, bagno zwyczajne, żurawina drobnolistkowa, bażyna czarna. Na terenie Parku spotkać 

można bielika, bąka, bociana czarnego, orlika krzykliwego, derkacza, bataliona, krwawodzioba, 

rysia, wilka, łosia, jelenia, daniela. Najcenniejsze obszary BPK chroni 9 rezerwatów przyrody:                 

3 rezerwaty leśne "Mieliwo", "Retno" i "Las Cielęta", 3 rezerwaty torfowiskowe "Stręszek", 

"Okonek" i "Żurawie Bagno", oraz 2 rezerwaty florystyczne "Wyspa na jeziorze Wielkie 

Partęczyny" i "Bachotek" i 1 rezerwat faunistyczny „Rzeka Drwęca”.  W granicach Parku znajduje 

się obszar Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy, który jest ostoją ptaków wodno - błotnych 

przelotnych i lęgowych. Brodnicki Park Krajobrazowy jest także kolebką rolnictwa ekologicznego, 

na jego terenie i w najbliższej okolicy znajduje się kilkanaście gospodarstw ekologicznych. 
 

2. Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy  

Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 roku. Położony jest na 

obszarze trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 

Działalność lodowca przyczyniła się do wykształcenia na tym terenie unikalnego krajobrazu 

młodoglacjalnego. Szczególnym walorem GLPK są lasy, które pokrywają ok. 70 % jego 

powierzchni. Wśród nich, pomiędzy przeważającymi liczebnie borami, znajdują się fragmenty 

rzadkich w tej części niżu grądów zboczowych na ścianach jarów oraz zboczach nisz źródliskowych, 

jak i grądów niskich czy ciepłolubnych  z udziałem rzadkich gatunków roślin światłolubnych. 

Brynica, będąca dopływem Drwęcy, jest główną rzeką Parku i stanowi oś hydrograficzną tego 

terenu. Jej wody należą do najczystszych w regionie. Zwarte kompleksy leśne poprzecinane 

niewielkimi enklawami łąk, pól oraz jeziorami i dolinami rzecznymi stanowią siedlisko dla wielu 

rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W celu szczególnej ochrony wielu                    

z nich utworzono 7 rezerwatów przyrody: „Szumny Zdrój”, „Czarny Bryńsk”, „Mszar Płociczno”, 

„Jar Brynicy”, „Jar Brynicy II”, „Ostrowy nad Brynicą” oraz „Klonowo”. Ponadto wytyczono dwie 

formy ochrony Natura 2000 – Mszar Płociczno i Ostoję Lidzbarską.  W rezerwacie Jar Brynicy 

rośnie najstarszy i największy pomnik przyrody - „Dąb Rzeczypospolitej”, nazywany również 

„Dębem Jagiełły”. Wiosną na terenie rezerwatu Szumny Zdrój kwitnie intensywnie pachnący 
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czosnek niedźwiedzi, będący gatunkiem górskim. GLPK to znakomite siedlisko wielu gatunków 

zwierząt i raj dla ptaków. Stale gniazdują tu bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, kania czarna,                  

a w bystrzach Brynicy pluszcz. Od wczesnej wiosny rozchodzi się klangor licznych żurawi, które 

stały się symbolem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.  

3. Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy  

Na terenie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego odkryto ewenement na skalę 

światową. Jest nim jezioro Gościąż będące rezerwatem geomorfologicznym. Jezioro to zostało 

wpisane na listę przyrodniczych fenomenów w skali światowej dzięki odłożonym na jego dnie 

osadom, które tworzy gytia węglanowo - siarczkowa. Jest to jak dotychczas jedyny stwierdzony  

w Europie przypadek mikrowarstwowania w ciągu całej historii zbiornika. Osady te stanowią 

swoisty kalendarz zawierający informacje o zmianach klimatycznych, hydrograficznych, glebowych, 

roślinnych, a także antropogenicznych w ciągu ok. 12 tysięcy lat. Najważniejszym biotopem                            

z punktu widzenia różnorodności i zasobów fauny jest rezerwat przyrody – Jezioro Rakutowskie 

wraz z przyległym kompleksem leśnym i rozległymi łąkami. Ta część Gostynińsko-Włocławskiego 

Parku Krajobrazowego została wpisana do rejestru obszarów cennych dla ptaków w skali Polski                  

i Europy, uzyskując w ten sposób rangę międzynarodową. Ogólnie stwierdzono występowanie około 

180 gatunków ptaków, w tym około 135 osiąga tutaj sukces rozrodczy. Do najcenniejszych 

osobliwości ornitologicznych należy zaliczyć: bociana czarnego, kulika wielkiego, żurawia, 

bataliona, sieweczkę obrożną, wąsatkę, wodniczkę, bąka (wszystkie umieszczone w Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt), rycyka, biegusy i orła bielika. Park obejmuje swym zasięgiem tereny 

należące do dwóch grup etnograficznych. Północna część to Kujawy, południowa zaś należy do 

Mazowsza Polnego. Najtrwalszymi elementami dawnej kultury są: budownictwo (zespoły pałacowo-

parkowe w Nowym Duninowie, Lucieniu, Łacku oraz drewniane chaty wiejskie kryte strzechą), 

elementy tzw. małej architektury (liczne kapliczki i krzyże przydrożne) oraz lokalnie zachowany, 

niezmieniony układ ruralistyczny charakterystyczny dla osad śródleśnych. Na terenie Parku znajdują 

się liczne ślady po osadnikach „olęderskich” (chaty, cmentarze, domy modlitw). Gostynińsko-

Włocławski Park Krajobrazowy prowadzi ośrodek rehabilitacji ptaków chronionych. 
 

4. Nadgoplański Park Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy 

Nadgoplański Park Tysiąclecia położony jest na Wysoczyźnie Kujawskiej obejmujący obszar 

gruntów, lasów, bagien i nieużytków, w którego skład wchodzą również obszary objęte ochroną 

rezerwatową m.in.: Trzciny Giżewskie, Zatoka Sucha, Zatoka Biała Osoba, Kąty Kickowskie, 

Bąbule, Bachorze, Potrzymionek oraz perełka Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia – jezioro Gopło, 

zwane dawniej Mare Polonorum, czyli Morze Polaków – największe jezioro Pojezierza 

Wielkopolsko-Kujawskiego i dziewiąte pod względem powierzchni jezioro w Polsce. Oprócz 

wymienionych wyżej elementów krajobrazu przyrodniczego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 

swoiste znaczenie mają również parki, pałace, dworki i kościoły zabytkowe m.in.: Mysia Wieża, 

Romańska Kolegiata św. ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy, Kościół pw. św. Anny w Kościeszkach, 

Pałac w Ostrówku, Pałac w Rzeszynku. Nadgople to obszar o wysokich wartościach ekologicznych, 

na które składają się zróżnicowane, często unikatowe zbiorowiska roślin i zwierząt. Jednym z nich 

jest Gęś Gęgawa – herbowy ptak Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, obdarzony dużą inteligencją, 

doskonałą pamięcią i ciekawością. Na szczególną uwagę zasługuje również 300-letni wiąz 

szypułkowy Popiel – trzeci obok Mysiej Wieży i Gęgawy symbol Parku, który osiągnął imponującą 

grubość pnia, a u szczytu korony nosi liczne ślady mocowania się drzewa z żywiołami przyrody. 
 

5. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą  

W skład Zespołu Parków Krajobrazowych wchodzą trzy parki: Nadwiślański Park Krajobrazowy, 

Chełmiński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Góry Łosiowe”. Swym zasięgiem obejmuje 

część doliny Wisły wraz z rzeką i przyległymi fragmentami wysoczyzn. 
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Duże zróżnicowanie geomorfologiczne obszaru Zespołu Parków znajduje odzwierciedlenie 

w mozaikowatości krajobrazu a co za tym idzie w bogactwie flory i fauny. Wśród występującej 

roślinności na uwagę zasługuje roślinność kserotermiczna, która występuje na stromych, 

niezarośnięty lasem zboczach reprezentowana m.in. przez takie gatunki jak miłek wiosenny i ostnica 

Jana. Ze względu na szczególne usytuowanie wzdłuż szlaku wędrówkowego jakim jest korytarz 

Wisły, a także mnogość niezwykle dogodnych siedlisk jakie oferuje rozległa sieć kanałów                             

i starorzeczy, obszar Zespołu Parków jest szczególnie ważny dla ptaków wędrownych m.in. żurawi, 

gęsi oraz dla ptaków lęgowych m.in. rybitw rzecznej i białoczelnej, zimorodka, sieweczki rzecznej, 

mewy, czajki, derkacza i bielika. W okresie zimowym rzeka Wisła na całej swej długości jest 

niezwykle atrakcyjnym, bogatym w dogodne żerowiska i miejscem zimowania wielu gatunków 

ptaków. W okresie tym stwierdzane były bardzo duże, dochodzące miejscami do kilku tysięcy 

osobników, koncentracje kaczek, a dla takich gatunków jak gągoł, krzyżówka czy nurogęś jest to 

jedno z ważniejszych zimowisk w skali Polski. Na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych znajduje 

się 14 rezerwatów przyrody, liczne pomniki przyrody a także użytki ekologiczne oraz stanowisko 

dokumentacyjne. Przyrodnicze walory wzbogacają obiekty sakralne w Chełmnie, zamek pokrzyżacki 

w Świeciu, umocnienia Twierdzy Chełmno, zespoły pałacowo-parkowe, liczne grodziska oraz 

zagrody mennonickie z najstarszą chatą w Chrystkowie. O dziedzictwie kulturowym świadczą liczne 

sady owocowe oraz powidła śliwkowe smażone od dziesiątek lat. 
 

6. Wdecki Park Krajobrazowy 
Wdecki Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części Borów Tucholskich  

w środkowym biegu rzeki Wdy zwanej również Czarną Wodą, wśród polodowcowych jezior 

dystroficznych i borów sosnowych rosnących na ubogich piaskach sandrowych, w którego skład 

wchodzą także obszary objęte ochroną rezerwatową m.in.: Miedzno, Jezioro Ciche, Jezioro 

Piaseczno o I klasie czystości, Dury i Brzęki. Obecna rzeźba terenu - równiny sandrowe, płaskie  

i faliste wysoczyzny morenowe, dna dolin rzecznych i obniżenia rynien glacjalnych zostały 

ukształtowane podczas zlodowacenia bałtyckiego. Rzeka Wda silnie meandrując wcina się głęboko 

w powierzchnię sandru a jej bystry nurt nadaje jej charakter rzeki górskiej. Wdecki Park 

Krajobrazowy to bogactwo flory i fauny, szczególnie ichtiofauny i awifauny skoncentrowanej wokół 

Zalewu Żurskiego, który powstał na potrzeby elektrowni wodnej Żur, uruchomionej przed II wojną 

światową przez ówczesnego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i stał się siedliskiem dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt nietypowych dla tej części Polski, szczególnie upodobały sobie ten teren 

zimorodki, nurogęsi i gągoły. Piękno doskonale zachowanego grądu zboczowego głęboko wciętej 

doliny Wdy, jej dopływów, śródleśnych łąk i wiosek ukrytych  w sosnowych borach podnoszą 

licznie występujące pomniki przyrody: pojedyncze, zbiorowe, aleje pomnikowe, głazy, jak również 

rzadkie, i ginące porosty takie jak brodaczka zwyczajna czy też granicznik płucnik, które wskazują 

na wysoką jakość środowiska przyrodniczego. W ten naturalny krajobraz przepięknie wpasowują się 

stare borowiackie i kociewskie chaty, kapliczki przydrożne, które stanowią zachętę do poznania 

kultury i historii tego malowniczego zakątka Kociewia. Unikalność harmonii pomiędzy człowiekiem 

i przyrodą, stan jej zachowania zdecydowały, o dołączeniu Parku do Rezerwatu Biosfery „Bory 

Tucholskie” i jest wymarzonym miejscem do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. 
 

7. Krajeński Park Krajobrazowy 

Krajeński Park Krajobrazowy jest położony w północno-wschodniej części Pojezierza Krajeńskiego. 

Jest Parkiem największym obszarowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i drugim co 

do wielkości parkiem w Polsce. Jest to nietypowy Park, gdyż ok. 2/3 jego obszaru stanowią obszary 

uprawiane rolniczo, zaś pozostała część to lasy i wody powierzchniowe, które jak przystało na 

obszar polodowcowy są tu bardzo liczne, choć stanowią zaledwie 20% tego, co pozostawił tu po 

sobie lądolód. Na terenie Parku znajdują się źródliska kilkunastu rzek stanowiących dorzecze dwóch 

głównych rzek Polski Wisły i Odry oraz bardzo liczne jeziora, z których większość to płytkie jeziora 

rynnowe, układające się w ciągi jezior połączonych rzekami. Niektóre spośród jezior stanowią 
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prawdziwą atrakcję ornitologiczną jak chociażby Jezioro Wieleckie, które uznane zostało za rezerwat 

przyrody właśnie ze względu na liczne gatunki ptactwa wodnego gniazdujące w jego otoczeniu. 

Występują tu tak rzadkie gatunki jak bąk, bączek czy wąsatka-umieszczone w Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt. Inne akweny poza swoimi walorami przyrodniczymi stanowią również znaczną 

atrakcję dla miłośników wędkarstwa i sportów wodnych. Dziedzictwo polodowcowe stanowi 

również znaczne nagromadzenie form geomorfologicznych takich jak moreny, sandry, kemy czy 

jedne z liczniejszych w całej Europie skupiska ozów. Jedną z atrakcji turystycznych stanowi 

najwyższe wzniesienie w województwie kujawsko-pomorskim tzw. Czarna Góra znajdująca się  

w Górach Obkaskich. Na szczególną uwagę zasługuje również zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Torfowisko-Messy” – to obszar gdzie znajdowało się jezioro o powierzchni ok. 1 tys. ha. Dziś jest 

to niecka o bogatym podłożu torfowych o grubości ok. 10 m na tym terenie występują liczne gatunki 

charakterystyczne dla tego typu siedlisk np. rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, widłak 

jałowcowaty, żurawina błotna itd. Ten obszar jest również idealnym miejscem bytowania żurawi, 

które zlatują tu na swoje sejmiki.  
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

 

1. Chełmski Park Krajobrazowy                                                                        

Utworzony został w 1983 r. Celem ochrony Parku jest zachowanie specyficznego krajobrazu Polesia 

Wołyńskiego, a w szczególności naturalnego ukształtowania terenu z rzadkimi formami krasu kredy 

piszącej, mozaiki siedlisk torfowisk węglanowych i muraw kserotermicznych, ekosystemów leśnych 

i łąkowych wraz z charakterystyczną florą i fauną. Chełmski PK odznacza się dużą mozaiką siedlisk 

przyrodniczych. Najbardziej jednak charakterystycznym są torfowiska niskie. Powstały one                          

w obniżeniach znajdujących się u stup kredowych pagórów. W związku z tym złoża torfu są 

przesycone związkami wapnia i mają charakter zasadowy.  Rośnie tu spotykana na zaledwie kilku 

stanowiskach w Polsce języczka syberyjska. Dominującym zbiorowiskiem torfowisk węglanowych 

jest zwarty szuwar kłoci wiechowatej. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie turzyca ta łanowo 

pokrywa powierzchnię, nigdzie też poza okolicami Chełma nie występuje na tak rozległych 

powierzchniach. Wśród kłociowiska znajdują się niewielkie wyspy tzw. „grądziki”, na których 

stanowiska mają rośliny ciepłolubne: oman wąskolistny, zawilec wielokwiatowy i len złocisty. 

Chełmskie Torfowiska Węglanowe to druga co do wielkości populacja wodniczki – ptaka 

zagrożonego wyginięciem w skali świata. Główne baseny torfowisk zostały objęte ochroną 

rezerwatową jako: „Bagno Serebryskie”, „Brzeźno” i „Roskosz”. Ponad 44 % powierzchni parku 

zajmują lasy. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych tego parku należą świetliste dąbrowy                            

z bogatym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe, które stanowią potencjalną roślinność 

naturalną tego regionu. To właśnie na terenach leśnych zlokalizowane są główne lęgowiska żółwia 

błotnego w tym parku. Na szczególną uwagę zasługuje położony w rez. „Bachus” fragment lasu                     

o dużym zagęszczeniu lejków krasowych – niewielkich bezodpływowych oczek wodnych                              

o głębokości do 1 m, porośnięty starodrzewem dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej.  
 

2. Sobiborski Park Krajobrazowy 

Utworzony został w 1983 r. Celem ochrony Parku jest zachowanie unikalnych w skali kraju                                

i kontynentu walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych środowiska,                  

a w szczególności związanych z ekosystemami wodno-torfowiskowymi oraz walorów historycznych 

związanych z wielokulturowym charakterem regionu. Park położony jest na obszarze rezerwatu 

biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie”. Dominującą formą pokrycia terenu są lasy, które pokrywają 

ponad 85 % powierzchni. Występują tu niemal wszystkie siedliska borowe, największy udział mają: 

bór suchy, świeży, wilgotny i bagienny. Las porasta piaszczyste wydmy oddzielone od siebie 

zabagnionymi obniżeniami. Charakterystycznym elementem parku jest występowanie śródleśnych 

jezior, których tylko niewielkie fragmenty brzegów są dostępne, w otoczeniu jezior dominują 

torfowiska i podmokłe lasy. W parku występują wszystkie typy torfowisk: niskie, wysokie                              

i przejściowe. Na nich to można spotkać relikty okresu polodowcowego: wierzbę lapońską, brzozę 

niską i rosiczkę pośrednią. Na suchych, piaszczystych siedliskach, na skrajach dróg i polan rośnie 

lepnica litewska, rzadki gatunek, który występuje jedynie we wschodniej części Lubelszczyzny. 

Trudno dostępny teren i rozległość kompleksu leśnego sprawia, że na terenie parku występują wilki. 

Na obszarze parku stwierdzono lęgi bardzo rzadkiej na Lubelszczyźnie sowy – włochatki oraz 

pierwszy lęg w Polsce puszczyka mszarnego. W podmokłych lasach i torfiankach występuje bardzo 

rzadka ryba będąca reliktem glacjalnym: strzebla błotna.  Na piaszczystych duktach leśnych                               

i suchych łąkach zlokalizowanych w pobliżu kanałów, jezior i bagien znajdują się lęgowiska żółwia 
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błotnego – którego populacja jest tu najwyższa w Europie Środkowej. Na terenie parku utworzono 6 

rezerwatów przyrody: rezerwaty torfowiskowe i wodno-torfowiskowe – „Brudzieniec”, Trzy 

Jeziora”, „Jezioro Orchowe”, „Magazyn” i faunistyczne – „Żółwiowe błota”, „Małoziemce”.                      

W sercu parku przy stacji kolejowej Sobibór, podczas II wojny światowej istniał hitlerowski obóz 

zagłady, obecnie w miejscu tym znajduje się muzeum, ścieżka pamięci i pomnik. W sąsiedztwie 

parku jest położona Włodawa. To niewielkie miasto odznacza się zachowanym układem 

urbanistycznym z XVI wieku, zabytkowymi obiektami sakralnymi – barokowym kościołem                             

i synagogą oraz klasycystyczną cerkwią prawosławną. 
 

3. Strzelecki Park Krajobrazowy 

Utworzony został w 1983 r. Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, historycznych i kulturowych południowej części Polesia Wołyńskiego,                                       

a w szczególności ochrona walorów faunistycznych, florystycznych i siedliskowych zwartego 

kompleksu Lasów Strzeleckich oraz dolin rzecznych. Najbardziej wyraźną formą tego obszaru jest 

rozległa dolina Bugu. Bug jest ostatnią dużą rzeką Europy o całkowicie naturalnym korycie i mało 

przekształconej rozległej dolinie. Rzeka na tym odcinku tworzy liczne zakola i starorzecza nazywane 

tu bużyskami. Po ukraińskiej stronie doliny zachowały się fragmenty naturalnego łęgu wierzbowo-

topolowego, który pierwotnie wypełniał całą dolinę rzeki. Część „leśna” Parku stanowi 62 % jego 

powierzchni i tworzy duży, zwarty kompleks, przedzielony jedynie w części południowej 

malowniczymi łąkami położonymi wzdłuż rzeki Ubrodowicy. Las wyróżnia się dużym udziałem 

żyznych siedlisk z sosną jako głównym gatunkiem lasotwórczym oraz dużym udziałem dębu i grabu.  

Osobliwością Lasów Strzeleckich, którą można zobaczyć głównie w rez. „Liski” jest tzw. sosna 

matczańska – lokalny ekotyp sosny charakteryzujący się dachówkowato odchyloną korą, która 

tworzy pierścienie wokół pnia na różnej jego wysokości. Duży udział w powierzchni Parku mają łąki 

i pastwiska zlokalizowane wokół trzech rzek: Bugu, Wełnianki i Ubrodowicy. Na łąkach oprócz 

wielu gatunków storczyków można spotkać, posiadającego jedynie kilka stanowisk w kraju groszka 

szerokolistnego. Dzięki swemu naturalnemu charakterowi Strzelecki Park Krajobrazowy stanowi 

ostoję wielu gatunków zwierząt. Lasy Strzeleckie słyną z jednego z najwyższych w Europie 

zagęszczeń ptaków drapieżnych. Licznie występują tu myszołowy, trzmielojady, jastrzębie, 

krogulce. Symbolem parku jest orlik krzykliwy, który gnieździ się tutaj w liczbie około 20 par.                     

W celu ochrony gniazd tego drapieżnika powstał rez. „Siedliszcze”. W starorzeczach Bugu żyje żółw 

błotny. Na terenie parku – w samym sercu lasu znajduje się wzniesiony na początku  XX w. pałac 

myśliwski Zamoyskich. 
 

4. Poleski Park Krajobrazowy 

Utworzony został w 1983 r. Tworzą go cztery enklawy rozmieszczone wokół Poleskiego Parku 

Narodowego, wchodzące w skład jego otuliny. Celem ochrony parku jest zachowanie specyficznego 

krajobrazu Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej wyrażającego się mozaiką ekosystemów wodnych, 

siedlisk torfowiskowych, łąkowych, leśnych oraz agrocenoz wraz ze specyficzną florą i fauną. 

Krajobraz jest niekiedy urozmaicony przez lokalne guzy i wyniesienia kredowe. Do największych 

należy Guz Woli Wereszczyńskiej o wysokości 180 m n.p.m. Park charakteryzuje duży udział wód 

powierzchniowych oraz terenów podmokłych. Największym zbiornikiem wodnym jest zbiornik 

retencyjny „Jezioro Wytyckie”. W parku znajduje się jeden projektowany rezerwat przyrody „Lejno” 

obejmujący zarastające jeziorko Kahiża wraz z otaczającym je torfowiskiem niskim.  
 

5. Nadwieprzański Park Krajobrazowy 

Nadwieprzański Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 roku. Położony jest w centralnej 

części województwa lubelskiego nad środkowym odcinkiem Wieprza, na styku 2 wielkich jednostek 

fizjograficznych: Wyżyny Małopolskiej i Niżu Zachodniorosyjskiego. Jest to jednocześnie umowna 

fizyczno - geograficzna granica pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią. Nadwieprzański Park 

Krajobrazowy wraz z otuliną odznacza się wyraźnym zróżnicowaniem typów krajobrazu.                           
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W południowej części parku dolina Wieprza jest szeroka i silnie zabagniona. W części północnej jest 

ona wąska, kręta i ma charakter przełomu przez wzniesienia Wyżyny Lubelskiej, a jej krawędzie 

wznoszą się miejscami do ponad 20 m i są porozcinane jarami i wąwozami. Największą wartość 

przyrodniczą ma zachowana w naturalnym stanie dolina rzeki Wieprz z meandrami, zakolami oraz 

liczne położone w jej obrębie rozległe obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska, turzycowiska                      

i starorzecza, gdzie występują ciekawe zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej oraz liczne 

gatunki ptactwa wodnego. Na nasłonecznionych zboczach doliny Wieprza w północnej części parku 

występują murawy kserotermiczne z rzadkimi zbiorowiskami roślin ciepłolubnych. Na terenie parku 

znajduje się ponad 20 pomników przyrody, są to głównie sędziwe drzewa w licznych parkach 

podworskich. Cztery najcenniejsze fragmenty Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego planuje się 

objąć ochroną rezerwatową: „Zakrzów”, „Łańcuchów”, „Uroczysko Jezioro”, „Bilsko”.  Na terenie 

parku występuje żółw błotny. Do najciekawszych zabytków kultury materialnej w parku należy 

zaliczyć: zespoły parkowo-dworskie w Zawieprzycach, Kijanach, Łańcuchowie, Łysołajach oraz 

obiekty kultury sakralnej w Łęcznej, Kijanach, Dorohuczy i Milejowie.  
 

6. Krzczonowski  Park Krajobrazowy 

Krzczonowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku dla ochrony charakterystycznego 

krajobrazu centralnej części Wyżyny Lubelskiej. Jest to teren o urozmaiconej rzeźbie z głęboko 

wciętymi dolinami rzecznymi i wąwozami lessowymi. Osobliwością geologiczną jest zgrupowanie 

kilkunastu ostańców denudacyjnych wyniesionych w formie wzgórz o wysokości ok. 300 m n.p.m. 

Wiele z nich ma swoje lokalne nazwy np. Boży Dar, Szabałowa Góra, Chełmiec, Kobyla Góra, 

Gliniana Góra. Geologiczną ciekawostką Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego jest też 

największy w tej części Lubelszczyzny głaz narzutowy o obwodzie 6 metrów zwany „Głazem 

Szwedzkim”. Lasy Parku (24,8% powierzchni parku) mają cechy zbiorowisk naturalnych. Są to lasy 

liściaste i mieszane z dużym udziałem dębu szypułkowego. Największe i najcenniejsze kompleksy 

leśne to Las Chmielowski i Las Królewski. Utworzono tu trzy leśne rezerwaty przyrody: Chmiel 

(25,7 ha), Olszanka (8,75 ha), Las Królewski (48,64 ha). W rezerwatach Chmiel i Olszanka można 

spotkać cenny 200 letni starodrzew dębu szypułkowego oraz naturalne stanowisko buka. Oba te 

rezerwaty są jednocześnie obszarami siedliskowymi sieci Natura 2000. W rezerwacie Las Królewski 

występują liczne rośliny rzadkie i chronione m.in. stanowisko rzadkiej cieszynianki wiosennej. Prócz 

rezerwatów przyrody i ostoi Natura 2000 na terenie Krzczonowskiego PK znajdują się inne formy 

ochrony przyrody: pomniki przyrody (stare drzewa m.in. buk w Lesie Chmielowskim, głazy                    

– w Krzczonowie i Nowinach Żukowskich, źródła – w Walentynowie, Krzczonowie, Borzęcinie                    

i Piotrkowie), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Szabałowa Góra i Kamienny Wąwóz.                           

W Krzczonowskim Parku Krajobrazowym znajduje jeden z najobfitszych obszarów źródliskowych 

na Lubelszczyźnie - występuje tu aż 45 źródeł zasilających lokalne rzeki: Radomirkę, Giełczew                     

i Olszankę. Walory kulturowe parku to 7 zespołów dworskich o ciekawej architekturze, otoczonych 

parkami o cennych drzewostanach, wśród których znajdują się okazy uznane za pomniki przyrody. 

Na uwagę zasługują także kościoły w Częstoborowicach i Krzczonowie, stare drewniane młyny 

wodne ulokowane na rzekach Giełczwi i Radomirce, kurhany wczesnosłowiańskie w okolicach 

Krzczonowa oraz cmentarze z I wojny światowej rozsiane po terenie Parku i otuliny.  
 

7.  Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”  

Utworzony w 1990 roku park położony jest w zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego oraz obejmuje część Równiny Parczewskiej. Park składa się z dwóch części 

połączonych wspólną otuliną. Na park składają się dwie odmienne przyrodniczo i krajobrazowo 

części - północną i południową, które łączy otulina. Od wschodu Park sąsiaduje z Poleskim Parkiem 

Narodowym. Teren północnej części Parku zajmują Lasy Parczewskie wraz z grupą jezior 

Uścimowskich. Lasy Parczewskie są jednym z najcenniejszych przyrodniczo kompleksów leśnych 

województwa lubelskiego. Są to głównie bory mieszane z dużym udziałem boru świeżego. 

Podmokłe obrzeża lasów porastają olsy, zwłaszcza w okolicy łąk Ochoża i w dolinie rzeki Bobrówki. 
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Południowa część Parku obejmuje grupę jezior z niewielkimi, rozproszonymi połaciami lasów. 

Pojezierze Łęczyńskie jest jedynym w Polsce pojezierzem, którego powstanie nie jest związane                         

z ostatnim zlodowaceniem. Według jednej z hipotez płytkie jeziora są pozostałościami rozlewisk 

plejstoceńskich, głębokie mają związek ze zjawiskami krasowymi. W granicach Parku znajduje się 

20 jezior, z czego 3 w otulinie, o różnych typach troficznych: mezotroficzne, eutroficzne                                    

i dystroficzne. Ciekawostką jest to, że na tak niewielkim obszarze spotyka się roślinność z różnych 

stref geograficznych. Najliczniej reprezentowany jest element północny – borealny 

i zachodnioeuropejski – atlantycki. Osobliwością przyrodniczą są rośliny owadożerne: rosiczki 

okrągłolistne, pośrednie oraz rośliny reliktowe jak wierzby: lapońska i borówkolistna oraz brzoza 

niska. W świecie zwierząt na uwagę zasługuje występowanie czterech gatunków rybitw: rzecznej, 

czarnej, białowąsej i białoskrzydłej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych w Lasach Parczewskich 

można spotkać wilka. Na terenie parku znajduje się jeden rezerwat przyrody Rezerwat „Brzeziczno”. 

Obejmuje on swoim zasięgiem zarastające dystroficzne jezioro z otaczającym je płem czyli 

kożuchem roślin torfowiskowych unoszącym się na wodzie. Najciekawsze obiekty zabytkowe 

znajdują się w otulinie parku, są to m.in. barkowy kościół w Ostrowie Lubelskim i prawosławna 

cerkiew w Dratowie.  
 

8. Kozłowiecki Park Krajobrazowy 

Kozłowiecki Park Krajobrazowy powołany został w 1990 roku w celu ochrony największego 

kompleksu leśnego w okolicach Lublina. Jest to park o typowo leśnym charakterze. Swoim 

zasięgiem obejmuje zwarty kompleks Lasów Kozłowieckich. Najważniejszym elementem przyrody 

parku są bory świeże i wilgotne oraz bory mieszane sosnowo-dębowe. W lasach kozłowieckich 

zachowały się znaczne fragmenty drzewostanów o składzie gatunkowym zbliżonym do naturalnego, 

a wśród nich liczne okazy drzew o charakterze pomnikowym m.in. okazałe dęby szypułkowe będące 

pozostałością pierwotnej puszczy oraz rzadkie gatunki krzewów, roślin zielnych i mchów. 

Najcenniejszy fragment lasów kozłowieckich został objęty ochroną jako rezerwat „Kozie Góry”. 

Obecność w parku starych dziuplastych drzew oraz stawów hodowlanych sprawia, że świat zwierząt 

na tym obszarze jest bardzo zróżnicowany. Występują tutaj m.in. licznie ptaki dziuplaki, czyli ptaki 

odbywające swoje lęgi w dziuplach m.in. dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dudek, muchołówka 

białoszyja.  Do zbiorowisk rzadkich w skali całego kraju należą fragmenty łęgów wierzbowo-

topolowych i jesionowych występujących w dolinach rzecznych. W sąsiedztwie tych zbiorowisk, 

bliżej koryta rzeki, wykształcił się zespół roślinności szuwarowej z panującą turzycą prosową.                   

W granicach Parku brak cenniejszych zabytków, natomiast kilka znajduje się w otulinie. Są to: 

zespół pałacowo-parkowy, barokowej rezydencji Zamoyskich w Kozłówce (XVIII w.), najcenniejszy 

na Lubelszczyźnie i jeden z cenniejszych w kraju, zespół pałacowo-parkowy w Samoklęskach 

(XVIII w.), skromniejsze zespoły dworskie w Krasieninie i Nasutowie (XIX w.). W Kamionce                       

i Krasieninie znajdują się zabytkowe XVII-wieczne kościoły.  
 

9. Wrzelowiecki Park Krajobrazowy 

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy utworzony w 1990 roku położony jest w środkowo-zachodniej 

części Wyżyny Lubelskiej. Obszar ten cechuje niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, którą tworzą 

strome krawędzie doliny Wisły oraz liczne imponujące wąwozy lessowe, suche doliny, zagłębienia 

bezodpływowe o charakterze krasowym lub sufozyjnym, a także piaszczyste wydmy i równiny 

denudacyjne. W krajobrazie parku dominują głównie sady i plantacje owocowe, czemu sprzyja 

łagodny klimat. Niecałe 40% powierzchni parku stanowią lasy. Przeważają tu bory sosnowo-dębowe 

oraz grądy grabowo-dębowe. Spośród zwierząt leśnych występuje tu rzadka już w Polsce orzesznica. 

Główne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe parku to: dziczejące koryto Wisły                            

z piaszczystymi plażami i wrzecionowatego kształtu wyspami, zespół pałacowo – parkowy                           

w Kluczkowicach z pomnikowymi drzewami, gotycki kościół z I poł. XV wieku w Piotrawinie – 

Sanktuarium Św. Stanisława (według przekazu Jana Długosza, Św. Stanisław biskup w XI wieku 

wskrzesić miał tutaj rycerza Piotra Strzemieńczyka), system wąwozów lessowych w okolicach wsi 
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Świdry oraz Wandalin i Chruślina, Złota Góra w pobliżu Chruśliny – miejsce bitwy z okresu 

powstania styczniowego, w zboczu Małopolskiego Przełomu Wisły odsłania się jeden                                   

z największych i najpiękniejszych profili geologicznych ukazujących skały węglanowe pochodzące                        

z końca okresu kredowego, w rolniczym krajobrazie kulturowym wyróżnia się duży areał sadów                  

(w Józefowie odbywa się „Święto Kwitnących Sadów”). 
 

10. Kazimierski Park Krajobrazowy 

Kazimierski Park Krajobrazowy utworzony został w 1979 r. i jest najstarszym parkiem 

krajobrazowym w województwie lubelskim. Niezwykle interesująca jest budowa geologiczna parku. 

Jego skalne podłoże powstało w istniejącym tu u schyłku okresu morza kredowego. Szkielety 

żyjących w nim organizmów opadły na dno i utworzyły skały wapienne o różnej twardości. Ślady 

licznych gatunków zwierząt zamieszkujących dawne morze kredowe znajdujemy do dziś we 

wszystkich niemal kamieniołomach na terenie parku. Na obecny krajobraz parku miały również 

wpływ zlodowacenia a przede wszystkim przyniesione przez wiatr wielkie ilości pyłu lessowego, 

który miejscami tworzy ponad 30 metrowej grubości czapę. Wyjątkowo podatne na rozmywanie 

wyniosłości lessowe rozczłonkowane zostały przez niezliczoną ilość wąwozów. Lasy Parku,                          

a właściwie duże zadrzewienia powierzchniowe tworzą wielogatunkowe i różnowiekowe 

drzewostany liściaste. Głównymi walorami florystycznymi są murawy kserotermiczne z licznymi 

gatunkami roślin rzadkich i chronionych (wisienka karłowata, ligustr pospolity, wawrzynek 

wilczełyko, aster gawędka, obuwik pospolity, miłek wiosenny, ostnica włosowata, wężymord 

stepowy, len złocisty, oman wąskolistny, kosaciec bezlistny). Wisła umożliwia gniazdowanie wielu 

rzadkim gatunkom ptaków. Są to m.in.: rybitwy: rzeczna i białoczelna, sieweczki: rzeczna i obrożna, 

mewy: pospolita, śmieszka, czarnogłowa i białogłowa, rycyk, ostrygojad. Ze ssaków występuje tu: 

17 gatunków nietoperzy oraz rzadkie: orzesznica i popielica. Siedliska kserotermiczne zamieszkuje 

rzadki gatunek węża – gniewosz plamisty. Główne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe: 

najgęstsza w Europie sieć wąwozów lessowych (ok. 11km/ km2), zespół architektoniczno-

urbanistyczny Kazimierza Dolnego, ruiny zamku w Janowcu wraz z zespołem zabudowy 

drewnianej, punkty widokowe Albrechtówka, Góra Trzech Krzyży, Skarpa Dobrska, unikalny profil 

geologiczny w Bochotnicy z granicą między erą mezozoiczną i kenozoiczną, północna część 

Małopolskiego Przełomu Wisły 
 

11. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 

      Park położony jest na Roztoczu Środkowym. Utworzony został w 1988 r. na części gmin: Adamów, 

Józefów, Krasnobród, Susiec, Tarnawatka i Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie). Park powołano                 

w celu ochrony: zwartych kompleksów lasów mieszanych z dużą domieszką jodły, stanowisk fauny                               

i flory wielu gatunków rzadkich i chronionych, ostańców podłoża kredowego i trzeciorzędowego, 

walorów krajobrazowych i zabytków sakralnych. Największą rzeką ubogiego w wody Parku jest 

Wieprz. Atrakcją, są występujące tu piękne podzboczowe źródła. Najwydajniejsze i najbardziej 

malownicze w Hutkach, Husinach i Krasnobrodzie objęto ochroną pomnikową. W wodach rzeki 

Wieprz oprócz licznych gatunków ryb występują także raki. Występowanie różnorodnych form 

geomorfologicznych świadczy o dawnej aktywności geologicznej terenu Parku. Do najciekawszych 

należą wzgórza ostańcowe, wydmy, wąwozy i suche doliny, oczka wodne. Część form objęto 

ochroną: stanowisko dokumentacyjne ”Kamieniołom”, pomniki przyrody nieożywionej „Wapielnia” 

k. Ulowa - jednocześnie najwyższe wzniesienie (385 m n.p.m.) na terenie Parku i „Skałki na 

wzgórzu Kamień” w Stanisławowie, użytek ekologiczny „Belfont”. Na terenie KPK jest 10 

pomników przyrody ożywionej. Równie ciekawa jest flora KPK. Lasy zajmują 60% powierzchni. Na 

ich terenie znajdują się dwa rezerwaty leśne, chroniące najcenniejsze fragmenty borów jodłowych                             

i mieszanych: „Św. Roch” (202,6 ha) oraz „Zarośle” (64,02 ha). Pod względem faunistycznym teren 

Parku jest słabo rozpoznany. Z rzadszych gatunków ptaków stwierdzono tu gniazdowanie orlika 

krzykliwego, bociana czarnego i pliszki górskiej. Ruch turystyczny na terenie Parku koncentruje się 

głównie w Krasnobrodzie, uzdrowisku i jednej z najpopularniejszych miejscowości wczasowych na 



19 
 

Roztoczu. Na terenie Parku oprócz szlaków turystycznych wytyczona jest ścieżka przyrodniczo – 

historyczno – dydaktyczna „Wokół Krasnobrodu” o długości 15 km oraz wiele tras spacerowych. 

Najmłodszą atrakcją turystyczną jest baszta widokowa na szczycie Kamieniołomu. W części 

Krasnobrodu zwanej Podzamkiem wznosi się otoczony dużym parkiem pałac Leszczyńskich z XVII 

w. a w Krasnobrodzie - Podklasztorze znajduje się barokowy kościół (XVII w.) z cudownym 

obrazem Matki Boskiej i Kalwarią Krasnobrodzką oraz  muzeum parafialne, a także zespół 

barokowych kapliczek. 
 

12. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej                                                                        

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej utworzony został w 1988 r. Położony w woj. lubelskim i woj. 

podkarpackim. Celem powołania Parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych                          

i krajobrazowych Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej, spośród których na szczególną 

uwagę zasługują: kompleksy borów sosnowych, bagiennych i wilgotnych, kompleksy wydm 

śródlądowych oraz przełomy dolin rzecznych. Lasy jako dominujący element Parku, stanowią ok. 

85% jego powierzchni. Wiek występujących tu drzewostanów w większości nie przekracza 40-60 

lat. Kompleksy leśne położone w zewnętrznej części krawędziowej Roztocza poprzecinane są 

dolinami rzek: Jeleń, Potok Łosiniecki, Sopot, Niepryszka, Szum i Tanew. Dużą osobliwością 

geologiczną Parku są progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one wyraźnie 

widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu. W miejscach tych utworzone zostały dwa rezerwaty 

krajobrazowe „Nad Tanwią” (41,33 ha) i „Czartowe Pole”(63,71 ha).  Na terenie Parku utworzono 

też rezerwat leśny „Bukowy Las”(86,29 ha), chroniący typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-

jodłowego. W Parku znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej – są to pojedyncze drzewa                       

i grupy drzew oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej – źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na rzece 

Jeleń. Do najcenniejszych ptaków tego obszaru należą zagrożone wyginięciem głuszec i gadożer. 

Puszcza solska wraz z Lasami Janowskimi należy do największej w Polsce izolowanej populacji 

głuszca. Z ciekawszych gatunków występuje tu licznie rzadka na Lubelszczyźnie pliszka górska. 

Z gromady ssaków na uwagę zasługują: wilk, żołędnica oraz cztery gatunki nietoperzy (nocek 

Brandta, nocek duży, borowiec wielki i gacek wielkouch). W Tanwi i Sopocie żyje pstrąg potokowy. 

Obiekty historyczne i kulturowe znajdujące się na terenie Parku to: kościół murowany z 1850 r.                   

w Suścu, cmentarz ofiar zbrodni hitlerowskich w Osuchach, kościół murowany z 1886 r. synagoga 

murowana z końca XVIII wieku i cmentarz żydowski w Józefowie, zamczysko „Kościółek” ze 

śladami grodziska z XII-XIII wieku położone w widłach Tanwi i dawnej doliny rzeki Jeleń, ruiny 

papierni w rezerwacie „Czartowe Pole”, Pałac Łosiów w Narolu oraz miejsce pamięci narodowej                   

w Błudku.  
 

13. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 

      Południoworoztoczański Park Krajobrazowy znajduje się w woj. podkarpackim i w woj. lubelskim. 

Część podkarpacka utworzona została w 1989 r., a lubelska w 1991 r. Celem ochrony Parku jest 

zabezpieczenie unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Roztocza Południowego                    

z naturalnymi fragmentami buczyny karpackiej. Dominującym elementem Parku są lasy, które                          

w części lubelskiej zajmują ponad 79% powierzchni, a w części podkarpackiej 64%. Na terenie 

Parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody: rezerwat krajobrazowy „Sołokija” , chroniący naturalne 

skupisko kilkuset jałowców, rezerwat torfowiskowy „Źródła Tanwi”, chroniący rozległe torfowisko 

źródliskowe oraz rezerwat leśny „Jalinka”, który chroni naturalne stanowisko lasu grądowego                                          

z udziałem jodły. Ponadto wyznaczono cztery ścieżki dydaktyczne: „Ścieżka historyczno-

przyrodnicza po Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym” (5km), „Kobyle Jezioro” (2km) 

w rezerwacie „Źródła Tanwi”, „Dolina Brusienki” 11 km i ścieżkę przyrodniczo-kulturową                           

z Horyńca-Zdroju do Nowin Horynieckich (11 km). Horyniec Zdrój jest znanym uzdrowiskiem                                   

z trzema sanatoriami i parkiem zdrojowym. Tutejsze źródła wód siarczkowych i pokłady borowiny 

służą leczeniu głównie chorób reumatycznych i chorób narządów ruchu. Na uwagę zasługuje 

występowanie kilku gatunków rzadkich owadów takich jak: modliszka, mieniak tęczowiec, 
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nadobnica alpejska oraz ciepłolubne gatunki mrówek. Osobliwością geologiczną PPK są fragmenty 

skamieniałych drzew z rodzaju Taxodioxylon taxodii (18 mln lat) spotykane w okolicach Siedlisk                  

i eksponowane w miejscowym muzeum, a także wychodnie skałek wapiennych, z których 

najbardziej okazałe są Diabelskie Kamienie pod Dahanami i w rejonie Monasterza oraz grupa 

głazów koło Nowin Horynieckich, zwana Świątynią Słońca. W granicach Parku zachowało się 

stosunkowo niewiele zabytków. Najciekawsze z nich to drewniana cerkiew w Woli Wielkiej (XVIII 

w.) oraz ruiny klasztoru bazylianów w Monastyrze (XVII w). Dawne cerkwie z przełomu XIX i XX 

w. znajdują się: w Prusiu, Siedliskach i Werchracie. Godne uwagi są także liczne pozostałości 

umocnień ziemnych i schronów z okresu II wojny światowej, jakie zachowały się w okolicach 

Polanki Horynieckiej, Wielkiego Działu i Krągłego Goraja .  
 

14. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy utworzony został w 1991 r. dla ochrony wartości 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza Zachodniego z jedną                         

z największych w kraju siecią wąwozów lessowych oraz zabezpieczenia przed degradacją 

naturalnych dolin rzek: Wieprz, Gorajec i Por. Park prawie w całości leży we wschodniej części 

Roztocza Zachodniego, obejmując dolinę rzeki Gorajec oraz fragmenty dolin Wieprza i Poru. Jest to 

obszar o niezwykle silnie urozmaiconej rzeźbie w postaci wąwozów lessowych, których 

zagęszczenie dochodzi do 3 km/km2. Na szczególną uwagę zasługują podmokłe tereny zwane 

„Bagnem Tałandy”, dające początek rzece Gorajec, a także malowniczo usytuowane źródła                       

w miejscowościach: Zaporze, Radecznica, Trzęsiny, Wywłoczka, Szczebrzeszyn, Czarnystok                           

i Latyczyn. Szata roślinna jest zróżnicowana, a najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są silnie 

rozczłonkowane kompleksy leśne, w których dominuje buczyna karpacka porastająca zbocza 

wzniesień i głębokich jarów. W wielu miejscach obserwuje się występowanie boru jodłowego, 

natomiast w dolinie Gorajca występują olsy. Najpiękniejszy i najbardziej wartościowy kompleks 

leśny znajduje się niedaleko miejscowości Kawęczynek i nosi nazwę „Las Cetnar”. Do 

najciekawszych gatunków ptaków gniazdujących na terenie parku należy orlik krzykliwy. Wartości 

historyczne i kulturowe SPK odzwierciedlają zabytki architektury. Wśród nich można wymienić: 

bernardyński kościół barokowy, klasztor i park podworski w Radecznicy, zespół kościelny i ruiny 

starego kościoła w Mokrymlipiu oraz kościół parafialny i pofranciszkański, cerkiew z cmentarzem                

i synagogę w Szczebrzeszynie – miejscowości położonej na granicy Parku, od której wziął on swoją 

nazwę. Obok budownictwa sakralnego na uwagę zasługują stare, tradycyjne, drewniane chaty               

i budynki gospodarcze o konstrukcji zrębowej w wielu miejscowościach – głównie w Kawęczynie                 

i Lipowcu. Przez teren Parku biegną cztery ścieżki pieszo-rowerowe: zielona, niebieska, czarna                      

- zlokalizowane wokół Szczebrzeszyna oraz czerwona przyrodniczo – historyczna „Szczebrzeszyn                   

– Kawęczynek”. 
 

15. Skierbieszowski Park Krajobrazowy 

Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1995 r. SPK obejmuje region Działów 

Grabowieckich. Głównym walorem krajobrazu jest tu interesująca falisto-pagórkowata rzeźba terenu 

z systemem głębokich wąwozów erozyjnych wyciętych w grubej miejscami na kilkanaście metrów 

warstwie lessu, pokrywającej niemal cały Park. Jedynymi większymi rzekami Parku są: Wolica                     

i Wojsławka. Lasy zajmują jedynie 20% powierzchni Parku. Dominują lasy grądowe z dużym 

udziałem buka. Odsłonięte, nasłonecznione zbocza wzgórz i wąwozów oraz miedze i pobocza dróg 

porastają zespoły roślinności ciepłolubnej. Dobre warunki do rozwoju na żyznym lessowym podłożu 

mają rzadkie gatunki stepowe. Należą do nich m.in. umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze 

Roślin: wiśnia karłowata, róża francuska, obuwik pospolity i turzyca delikatna. W niewielkim 

jeziorku koło Kraśniczyna występują rzadkie żółwie błotne. Wśród innych rzadszych gatunków 

należy wymienić: puszczyka uralskiego, bociana czarnego, muchołówkę małą. Na terenie Parku 

znajdują się dwa rezerwaty przyrody: rezerwat stepowy „Broczówka”, chroniący murawy oraz 

fragmenty lasów ze zbiorowiskami roślinności kserotermicznej i rezerwat leśno – krajobrazowy 
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„Głęboka Dolina” chroniący urozmaicony krajobraz z dolinami i wąwozami porośniętymi lasami 

jaworowo-dębowymi z bukiem. W granicach Parku znajduje się wiele cennych zabytków 

architektury. Należą do nich: późnorenesansowy kościół w Bończy (XVI w.), przebudowany ze 

zboru kalwińskiego, kościoły w Skierbieszowie (XVII w.) i Surhowie (XIX w.), cerkiew w Bończy 

(XIX wiek) oraz dawne cerkwie obecnie kościoły w: Kalinówce (XIX w.), Łaziskach (pocz. XX w.), 

Kraśniczynie (XIX w.) otoczone parkami zespoły pałacowe i dworskie w Surhowie (1820 r.), 

Orłowie Murowanym (1842 r.), Stryjowie (1897 r.), Kalinówce (XIX w.) i Łaziskach (XX w.), park 

podworski w Hajownikach oraz młyn, zajazd w Kraśniczynie, karczma w Czajkach, zespół 

zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny, grodzisko w Skierbieszowie i ruiny zamku rycerskiego      

w Orłowie Murowanym. Cennymi obiektami są cmentarze: katolickie (Skierbieszów, Surhów), 

żydowskie (Kraśniczyn), prawosławne (Łaziska) polskokatolickie (Podwysokie), wojenne z I wojny 

światowej (Stanisławka, Popławy, Lipina, Wolica Uchańska, Kraśniczyn, Pańska Dolina).  
 

16. Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”                                                                       

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” powstał w 1984 roku w celu ochrony i zachowania 

unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów 

leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy 

Państwa. Na atrakcyjność przyrodniczą terenu wpływa zwarty kompleks leśny (lesistość 80%), 

dominują tu bory sosnowe, oraz fragmenty boru jodłowego. O niezwykłych wartościach 

przyrodniczych, a zwłaszcza botanicznych świadczy fakt, że na obszarze Lasów Janowskich 

wyodrębniono ponad 200 zespołów roślinnych w tym 33 leśne. Niezwykle zróżnicowane w skali 

kraju są siedliska torfowiskowe.  Wyjątkowym walorem Parku są duże kompleksy stawów, 

zajmujących w sumie ponad 2 000 ha. Maja one już nawet 150 letnią historię i wiele z nich 

budowano na naturalnych bagniskach, wykorzystując budowę geologiczną. W granicach Parku 

Krajobrazowego powołano sześć rezerwatów przyrody: rezerwat leśno – historyczny „Lasy 

Janowskie”, rezerwat „Imielty Ług”, rezerwat „Szklarnia”, rezerwat „Jastkowice”,  rezerwat „Łęka”, 

rezerwat „Kacze Błota” . W miejscowości  Szklarnia utworzono ostoję koni biłgorajskich, jest to 

jedyny ośrodek w kraju, który prowadzi nadzór nad tym typem konia. Lasy Janowskie to miejsce 

niezwykle ważne w aspekcie historycznym, do najważniejszych miejsc należą: Porytowe Wzgórze 

(tu podczas II Wojny Światowej odbyła się jedna z największych bitew partyzanckich na ziemiach  

polskich), Momoty Górne (wieś wielokrotnie pacyfikowana przez hitlerowców, znajduje się tutaj 

pomnik płk. Tadeusza Zieleniewskiego, którego grupa walczyła z Wermachtem i Armią Czerwoną, 

kościół pw. św. Wojciecha, który powstał z przebudowanej kaplicy bez zgody władz 

komunistycznych. Wewnątrz świątyni znajdują się drewniane zdobienia wykonane własnoręcznie 

przez ks. Kazimierza Pińciurka.), Uroczysko Kruczek (było punktem kontaktowym kurierów, 

miejscem przerzucania z Galicji do Kongresówki broni, amunicji i żywności  podczas obu powstań 

narodowych XIX w., w miejscu tym jest lecznicze źródło z kaplicą św. Antoniego, do którego 

prowadzi rzeźbiona Droga Krzyżowa, której stacje nawiązują do martyrologii narodu polskiego – 

miejsce to zostało uznane jako Perła w Koronie Lubelszczyzny).  
 

17.  Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" 

Rok utworzenia: 1994, region geograficzny: Nizina Południowopodlaska,  mezoregiony: Podlaski 

Przełom Bugu. Położenie administracyjne: województwo lubelskie gminy: Terespol, Zalesie, 

Rokitno, Janów Podlaski i Konstantynów w powiecie Biała Podlaska; województwo mazowieckie 

gminy: Łosice, Sarnaki i Platerów w powiecie Łosice. Park ten wchodzi w skład Zespołu Lubelskich 

Parków Krajobrazowych a jego siedziba znajduje się w Janowie Podlaskim. Głównym celem 

utworzenia parku stało się zachowanie w stanie naturalnym najcenniejszych pod względem 

przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym fragmentów lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach 

dawnego województwa bialskopodlaskiego. W objętej granicami Parku części doliny Bugu żyje 

ponad 140 gatunków ptaków, co nadaje tym miejscom rangę uznanych za ostoję ptactwa wodnego                 

i błotnego o znaczeniu europejskim. Na obszarze tym odnotowano obecność żółwia błotnego                         
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– gatunku należącego do zagrożonych wyginięciem. Na terenie Parku stwierdzono 4 gatunki 

widłaków: wroniec, spłaszczony, jałowcowaty, goździsty, lepnicę litewską – roślinę występującą                 

w Polsce jedynie w woj. lubelskim oraz występowanie storczyka kukuczki kapturkowatej                                    

– zagrożonego wyginięciem storczyka znanego jedynie z kilku stanowisk w kraju. Na terenie parku 

uznanych jest 7 rezerwatów, w tym 2 – rezerwaty ornitologiczne, 3 – leśne oraz 1 krajobrazowy                     

i 1 florystyczny (rezerwat przyrody „Mierzwice”, utworzony w 2010 r., celem zachowania 

stanowiska roślinności kserotermicznej oraz otaczającego fragmentu lasu liściastego z licznymi 

stanowiskami chronionych i zagrożonych gatunków roślin). Spośród około 120 pomników przyrody 

większość to okazałe, wiekowe drzewa, zaś pięć to głazy narzutowe pokaźnych rozmiarów. Poznanie 

walorów Podlaskiego Przełomu Bugu ułatwiają wyznaczone szlaki turystyczne, trasy rowerowe                   

i ścieżki przyrodnicze, w tym: "Szwajcaria Podlaska", "Bużny Most", "Nadbużańskie Łęgi", 

„Kalinik”, "Trojan", "Kózki", Ścieżka leśna Nadleśnictwa Sarnaki. Przez Park prowadzi szlak 

czerwony, będący etapem długiego Szlaku Nadbużańskiego z Wyszkowa do Hrubieszowa. 

Równolegle do tego szlaku jest wytyczona trasa rowerowa. 
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

 

1. Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy  

Obejmuje dwa obszary o odmiennym krajobrazie. Północna część Parku to malownicza dolina rzeki 

Płoni, ze stromymi zboczami, pociętymi siecią jarów i wąwozów. Znajdują się tu najwyższe 

wzniesienia Parku, między innymi wzgórza w okolicach Niepołcka (112-115 m n.p.m.). Południową 

część Parku zajmuje sandrowa Równina Gorzowska, porośnięta lasami Puszczy Gorzowskiej.                      

W Parku i otulinie znajduje się bardzo dużo jezior, największe z nich to Barlineckie (268 ha). Sporo 

tu także meandrujących rzeczek. Przez środek Puszczy Gorzowskiej przepływa Santoczna, która 

łączy ciąg jezior rynnowych (np. Mrowinko, Lubie, Lubieszewko). We florze Parku występują: 

rogownica murawowa, wyżlin polny, zaraza bladokwiatowa i wężymord stepowy, które należą do  

gatunków  najbardziej zagrożonych w skali kraju. Od 2011 roku na terenie Parku zagościła popielica. 

Cenne gatunki ptaków leśnych to: sokół wędrowny, rybołów, puchacz. Na terenie Parku znajduje się 5 

rezerwatów przyrody. Na uwagę zasługuje  „Skalisty Jar Libberta”, z jedynym na pomorzu 

zachodnim stanowiskiem skał zlepieńcowych wapienno – żwirowych oraz z rosnącymi tam tarczycą 

wyniosłą i obrazkami plamistymi. W odległych czasach w Puszczy Gorzowskiej powstawały 

rozległe wsie zajmujące się eksploatacją lasów i hutnictwem szkła, jak: Okunie i Moczydło. 

Interesującym obiektem jest dobrze zachowany młyn wodny „Papiernia”, znajdujący się w Barlinku 

nad rzeką Płonią. Danków, Równo, Janowo to miejscowości położone w północnej części Parku, 

gdzie znajdziemy historyczne założenia parkowo – pałacowe wraz z folwarczną zabudową. 
 

2. Gryżyński Park Krajobrazowy 

Park obejmuje swoim zasięgiem tereny polodowcowej Rynny Gryżyny. Rozciąga się  

z północy na południe, obejmując rynnę pasem szerokości 2-3 km i długości 12,5 km. Na tym 

odcinku występuje niezmierna różnorodność akumulacji polodowcowej. Jest to swego rodzaju 

„skansen” rzeźby polodowcowej. Zachodnią część parku obejmuje dolina Gryżyńskiego Potoku.  Na 

obszarze Parku znajduje się 5 jezior, z których największe to jezioro Jelito (49,9 ha), a główną rzeką 

jest Gryżyński Potok, zwany również Gryżynką. Wielką atrakcją GPK są liczne źródła zboczowe                  

o ciekawych niszach źródliskowych. Między wsiami Gryżyna i Grabin (jedynymi miejscowościami 

na terenie Parku), doliczono się ich blisko 150. Flora Parku jest niezmiernie bogata. Występują tu 

rośliny rzadkie i zagrożone m.in. rosiczka pośrednia, jezierza mniejsza oraz osobliwość florystyczna 

Parku – goździk siny. Do cennych elementów zbiorowisk roślinnych Parku należą torfowiska. 

Ciekawostką przyrodniczą są 4 pomnikowe aleje dębowe, w których zadomowiły się gatunki 

chronione jak jelonek rogacz i pachnica dębowa. Atrakcją turystyczną są ścieżki edukacyjne 

ZPKWL „Kraina Jelonka Rogacza” oraz nadleśnictwa Bytnica „Gryżyńskie Uroczyska”. Perełkami 

dziedzictwa kulturowego są dwór barokowy i kościół szachulcowy w Grabinie oraz pałac myśliwski  

i park z zabytkowymi alejami dębów w Gryżynie. 
 

3. Krzesiński Park Krajobrazowy 

Celem utworzenia Parku była ochrona pradoliny Odry i ujściowego fragmentu doliny Nysy 

Łużyckiej – obszarów o dużych wartościach przyrodniczych, charakterystycznych dla nizinnych 
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dolin dużych rzek. Obejmuje obszar porośnięty zespołami wiklin nadrzecznych i łęgów topolowo                 

-wierzbowych. Najcenniejszym fragmentem Parku jest suchy polder przeciwpowodziowy Krzesin                 

-Bytomiec, zajmujący 1200 ha. Zalewowy charakter dolin rzecznych obfituje w roślinność siedlisk 

wilgotnych, wśród których stwierdzono kilkadziesiąt gatunków roślin objętych ochroną. Do 

najcenniejszych chronionych roślin należą: kotewka orzech wodny oraz nadbrzeżyca nadrzeczna. 

Bardzo ciekawą grupą jest ptactwo. Wyjątkowe warunki do rozrodu i żerowania znajduje w Parku 

bocian biały, który w miejscowości Kłopot tworzy najliczniejszą kolonię w zachodniej Polsce.                      

Co roku do lęgów przystępuje około 20 par. Odra i oczka wodne są doskonałym żerowiskiem 

rybołowa, bardzo rzadkiego gatunku w kraju. Na terenie Parku stwierdzono 34 gatunki ssaków, a do 

rzadkich w skali kraju należą borowiaczek i wilk. Świat motyli dziennych reprezentowany jest przez 

ponad 60 gatunków, z czego na szczególną uwagę zasługuje występowanie modraszka telejusa                      

i nausitousa, żerujących na krwiściągu lekarskim oraz narażonego na wyginięcie pazia żeglarza.                                

W KPK powstało 12 użytków ekologicznych, będących w większości śródleśnymi torfowiskami. 
 

4. Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy 

Krajobraz Parku wyróżniają głębokie rynny polodowcowe, w których są położone malownicze 

jeziora. Największą i najpiękniejszą z nich jest Rynna Łagowska o długości 15 km, z którą                             

w północnej części sąsiaduje kompleks wzgórz moreny czołowej z najwyższym w Parku wzgórzem 

Bukowiec (227 m n.p.m.), będącym jednocześnie najwyższym wzniesieniem na całym Pojezierzu 

Lubuskim. Na terenie Parku znajduje się kilka większych jezior rynnowych. Największe z nich to 

jezioro Trześniowskie (185,7 ha), będące jednocześnie najgłębszym w Parku (58,8 m). Lasy zajmują 

70% powierzchni Parku. Dominują lasy i bory mieszane, jednak największą wartość przyrodniczą 

mają rozległe partie buczyn w północnej części Parku. Do najciekawszych chronionych roślin 

należą: buławnik wielkokwiatowy i czerwony oraz nasięźrzał pospolity. Równie bogaty jest świat 

grzybów, na uwagę zasługują: soplówka jeżowata, kolczkówka dołkowana, soplówka gałęzista                    

i szyszkowiec łuskowaty. Atrakcyjność położenia Łagowa i cenne zabytki sprawiły, że jest 

popularną miejscowością o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Wybudowany w 2 połowie 

XIV w. zamek Joannitów jest najbardziej znaną budowlą Parku. Aby ułatwić turystom zwiedzanie 

miejscowości wytyczono ścieżkę edukacyjną „Łagowskie szkatuły”, która prowadzi ulicami Łagowa 

oraz przez teren rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”. 
 

5. Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” 

Jest najmłodszym i jednocześnie największym Parkiem w województwie lubuskim. Najbardziej 

charakterystyczną formą krajobrazu Parku jest morena czołowa o szerokości 25 km i długości 40 

km, której wschodnie skrzydło znajduje się po stronie polskiej. Kształt moreny zwanej „Łukiem 

Mużakowa” przypomina podkowę otwartą w kierunku północnym i rozciętą niemal w połowie 

doliną Nysy Łużyckiej. W 2011 r. obszar moreny czołowej „Łuku Mużakowa” został wpisany do 

Europejskiej Sieci Geoparków pod nazwą: Geopark Łuk Mużakowa/ Muskauer Faltenbogen. 

Malowniczy krajobraz Parku Mużakowskiego jest wynikiem działalności sił przyrody i myśli 

twórczej człowieka. Efektem eksploatacji węgla brunatnego w połowie XIX wieku, są powstałe 

zapadliska i wyrobiska, które obecnie wypełnione wodą, tworzą największe w Polsce tzw. 

„pojezierze antropogeniczne” stanowiące urozmaicenie krajobrazu pozbawionego naturalnych 

zbiorników. Na terenie Parku zinwentaryzowano także 34 tzw. geostanowiska, czyli elementy 

przyrody nieożywionej, które niosą czytelną informację na temat rozwoju skorupy ziemskiej lub 

życia na Ziemi. Obecnie największymi atrakcjami turystycznymi Parku są: „Park Mużakowski” 

położony w Łęknicy/Bad Muskau, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz ścieżka 

geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina”. Bogaty świat roślin reprezentowany jest przez selery 

węzłobaldachowe (jedyne stanowisko w Polsce), wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.  
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6. Park Krajobrazowy „Ujście Warty” 

Łączą się tutaj dwie wielkie rzeki: Odra i Warta, kształtujące niezwykły charakter tego terenu. Cechą 

wyróżniającą krajobraz Parku jest długi na 25 km i szeroki na ok. 10 km rozszerzony ujściowy 

odcinek doliny Warty, tworzący Kostrzyński Zbiornik Retencyjny. W krajobrazie dominują bardzo 

rozległe i często podmokłe łąki i pastwiska. Przecinająca je sieć niewielkich rzek i kanałów 

melioracyjnych liczy ponad 300 km długości i jest pozostałością rozbudowanej  

w XVIII wieku sieci hydrograficznej rzeki Warty. Duże wahania poziomu wody na tym terenie 

sprawiają, że jest on szalenie unikalny i ma istotne znaczenie dla zasiedlających go roślin  

i zwierząt. Poza rozlewiskami Odry i Warty występują tu także morenowe wysoczyzny i sandry. 

Obszary długotrwale zalewane wodami porastają szuwary z wysokimi trawami np. mozgą 

trzcinowatą, manną mielec. Charakterystyczne są również trzcinowiska, łany rzepichy 

ziemnowodnej, kropidła wodnego i rzepieni. Jednym z ważniejszych w Polsce miejsc występowania 

muraw kserotermicznych jest południowa część Parku. Na wylesionych wzgórzach „wygrzewają 

się” na słońcu ostnica Jana, pajęcznica liliowata i mikołajek polny. Nadwarciańskie łąki i rozlewiska 

mają kluczowe znaczenie przede wszystkim dla ptaków wodno - błotnych, wśród których jest wiele 

bardzo rzadkich. Należy do nich np. gęgawa, dla której rejon ujścia Warty to jedna z ważniejszych 

ostoi lęgowych w Europie. Liczniej gnieżdżą się tu ptaki siewkowate: bataliony, sieweczki, a nawet 

zagrożona w skali światowej wodniczka. Ciekawostką kulturową na terenie PK”UW” są ruiny 

zamku Joannitów z XV wieku w Słońsku oraz zabytkowe stacje pomp z czasów intensywnych prac 

melioracyjnych  w Słońsku i Warnikach.  
 

7. Pszczewski Park Krajobrazowy 

Obszar Parku składa się z dwóch kompleksów połączonych otuliną. Pierwszy obejmuje fragment 

doliny rzeki Kamionki, drugi obszar rynny jezior polodowcowych oraz część doliny rzeki Obry. 

Krajobraz Parku cechuje różnorodność form rzeźby terenu, w tym m.in. wały ozowe, równiny 

morenowe i sandrowe. W Parku istnieją 4 rezerwaty przyrody: „Jeziora Gołyńskie”, „Jezioro 

Wielkie”, „Dąbrowa na Wyspie” oraz „Dolina Kamionki”. Na uwagę zasługuje rezerwat „Dolina 

Kamionki”, gdzie znajdują się źródliska wypływające z rozcięć w zboczach doliny na których 

występują rzadko spotykane torfowiska źródliskowe, a w wodach rzeki stwierdzono występowanie 

minoga strumieniowego. W zachodniej części Parku znajduje się 25 jezior położonych w niewielkiej 

odległości od siebie. Największe z nich to  jezioro Lubikowskie (315 ha), będące jednocześnie 

najgłębszym w Parku (35,5 m). Rozpoznanych także zostało 13 gatunków płazów i 7 gatunków 

gadów - jest to pełen zestaw gatunków obszaru niżu. Lasy zajmują prawie 64% powierzchni Parku               

z przewagą boru suchego i świeżego,  podziwiać w nich możemy chronioną lilię złotogłów                           

i pióropusznika strusiego. Ciekawostką kulturową na terenie PPK jest pochodzący z XVIII wieku 

„Dom Szewca”, muzeum ze stałą ekspozycją historii Pszczewa oraz wystawą znalezisk z wykopalisk 

archeologicznych. W miejscowości Kamionna znajduje się gotycki kościół z XV wieku                                

z przepięknym, siatkowym ornamentem na wschodnim szczycie.  
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

 

1. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich  
Najmniejszy park krajobrazowy województwa łódzkiego został powołany w celu ochrony 

urozmaiconej polodowcowej rzeźby terenu (zlodowacenie warciańskie). Charakteryzuje się ona 

obecnością licznych wzgórz morenowych, jarów i parowów. Te ostatnie podziwiać można 

w rezerwacie przyrody Parowy Janinowskie w postaci ciągu U-kształtnych form o głębokości 

sięgającej 8 metrów. Park zwany jest geomorfologicznym muzeum form polodowcowych. 

Z licznych wzgórz w południowej części Parku rozciągają się malownicze panoramy widokowe. 

Typowym elementem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich są źródliska, z których wypływa 

wiele rzek m.in. Bzura i Moszczenica. Osobliwością Parku jest Las Łagiewnicki o pow. ponad 1200 

ha, który stanowi pozostałość po dawnej Puszczy Łódzkiej. Wewnątrz lasu znajduje się rezerwat 

o tej samej nazwie. Spotkać tam można gatunki chronione takie jak: bezzieleniowy storczyk                          

– gnieźnik leśny, czy inny storczyk umieszczony w czerwonej księdze roślin – żłobik koralowy. Na 

terenie Parku w celu ochrony naturalnej rzeki Młynówki z licznymi niszami źródliskowymi 

i charakterystycznymi dla dolin rzecznych lasami utworzono rezerwat przyrody Struga 

Dobieszkowska. Wśród zwierząt Parku na uwagę zasługuje kumak nizinny. Ze względu na siedlisko, 

w którym się rozmnaża utworzono obszar Natura 2000 „Wola Cyrusowa”. Do ciekawostek należy 

liczna grupa występujących na terenie Parku rzadkich bezkręgowców m.in: trzmiel tajgowy, trzepla 

zielona, motyle – czerwończyk nieparek i kraśnik pięcioplamek oraz krynicznia wilgotna dawniej 

zwana „kudłatką” – jedyny w Polsce chroniony gatunek chruścika. Jest to gatunek „parasolowy” dla 

ochrony źródeł. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich znajduje się wiele cennych 

obiektów kulturowych takich jak: średniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach, dwór                                     

w Byszewach, w którym przebywał Jarosław Iwaszkiewicz, a także barokowy klasztor                             

oo. Franciszkanów w Łagiewnikach oraz wiele kościołów mariawickich.  
 

2. Bolimowski Park Krajobrazowy  
Położony w Środkowej Polsce, na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego, obejmuje obszary 

dawnych puszcz królewskich. W jednej z nich (Puszczy Jaktorowskiej) padł w 1627 r. ostatni na 

ziemi tur. Park to zwarty kompleks lasów, stanowiących ok. 65% powierzchni, zwanych Puszczą 

Bolimowską. Osobliwością Bolimowskiego Parku Krajobrazowego są śródleśne polany. Niektóre                   

z nich jak np: „Polana Siwica” objęte są ochroną w formie rezerwatu przyrody oraz obszaru Natura 

2000. Występują tu znakomite warunki bytowania dla takich gatunków jak: motyl modraszek telejus 

czy liczne gatunki storczyków. Fauna Parku reprezentowana jest przez takie gatunki jak: ryś, bocian 

czarny, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, bąk, derkacz oraz introdukowane daniel i bóbr. Ślady 

bytowania bobrów są widoczne w rezerwacie „Rawka”. Jest to jeden z najdłuższych rezerwatów, 

chroni on rzekę Rawkę od źródeł, niemal do ujścia. Charakterystyczne dla Parku są rozległe 

„konwaliowiska”. Wizerunek konwalii majowej znalazł się również w logo Parku. Liczne są na 

terenie parku użytki ekologiczne, pomniki przyrody (stare drzewa i zabytkowe aleje drzew) oraz 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Nieborów” (ochrona krajobrazu dawnego lapidarium). Walory 

historyczno-kulturowe to: wczesnośredniowieczne grodziska, zabytkowa zabudowa wiejska, młyny 

na rzece Rawce, dworki szlacheckie, barokowy pałac Radziwiłłów w Nieborowie, park romantyczny 
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w Arkadii, mogiły powstańców styczniowych, cmentarze żołnierskie i pozostałości umocnień                        

z i wojny światowej (na terenie Parku w 1915 r. po raz pierwszy w historii użyto bojowych gazów 

trujących). 
 

3. Przedborski Park Krajobrazowy  
Park leży na terenie dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Przedborski Park 

Krajobrazowy zajmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Pasma Przedborsko-Małogoskiego – 

będącego geomorfologiczną osią parku wraz z doliną rzeki Pilicy. Góra „Fajna Ryba” – 347 m 

n.p.m., jest najwyższym wzniesieniem w Parku i jednocześnie najwyższym naturalnym 

wzniesieniem województwa łódzkiego. Lasy zajmują ok. 64% powierzchni Parku. Na uwagę 

zasługuje udział jodły w wielogatunkowych drzewostanach, a także stanowiska rzadkiego cisa 

(rezerwaty „Oleszno” i „Czarna Rózga”). Na nasłonecznionych zboczach wzgórz Pasma 

Przedborsko-Małogoskiego występują murawy kserotermiczne oraz ciepłolubne zarośla z udziałem 

tarniny, kaliny, róż, głogu, derenia świdwy, ligustru i jałowca (rezerwat „Murawy Dobromierskie”). 

Na terenie rezerwatu torfowiskowego „Piskorzeniec” występuje paproć wodna – salwinia pływająca, 

natomiast w rezerwacie „Bukowa Góra” naturalne stanowiska mają liczne storczyki m.in.: obuwik 

pospolity. Rzadkie zwierzęta to: ryby – koza, różanka i piekielnica, ptaki – bielik, bąk, błotniak 

zbożowy, orlik krzykliwy, ssaki – rzęsorek rzeczek oraz smużka. Kilka cennych zabytków znajduje 

się w położonym na obrzeżu Przedborskiego Parku Krajobrazowego Przedborzu. Zachowały się tu 

pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego i kościół z gotycką wieżą z 1340 r. pw. św. Aleksego. 

Ponadto na terenie Parku i jego otuliny znajdują się liczne kapliczki i figury przydrożne, a także 

drewniane budownictwo wiejskie.  
 

4. Sulejowski Park Krajobrazowy   
Obszar Parku chroni tereny doliny Pilicy na odcinku od Bąkowej Góry do Tomaszowa 

Mazowieckiego. Nazwa Parku pochodzi od historycznej miejscowości Sulejów znajdującej się                     

w centrum tego obszaru. 70% powierzchni Parku stanowią lasy, które są pozostałością Puszczy 

Pilickiej. Południowa część Parku to naturalne krajobrazy meandrującej rzeki Pilicy. W północnej 

części Parku krajobrazową dominantą jest Zbiornik Sulejowski (16 km długości) wybudowany na 

rzece Pilicy w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Przy zbiorniku oraz na jego wodach utworzono 

użytki ekologiczne dla ochrony ostoi ptaków wodno-błotnych. Rezerwat wodno-krajobrazowy 

„Niebieskie Źródła” (obszar Natura 2000) z krasowymi wywierzyskami, znajdujący się na granicy 

Tomaszowa Mazowieckiego stanowi atrakcję turystyczną województwa. W rezerwacie „Jaksonek” 

znajduje się stanowisko reliktu glacjalnego – zimoziołu północnego, natomiast w rezerwacie „Las 

Jabłoniowy” ochronie podlegają naturalnie występujące populacje dzikich gatunków drzew 

i krzewów owocowych. Najważniejszym zabytkiem kultury materialnej jest zespół klasztorny 

Opactwa Cystersów w Sulejowie, pochodzący z XII wieku. Jedna z wież opactwa jest symbolem 

parku. Na południu Parku znajdują się ruiny zamków rycerskich w Majkowicach i Bąkowej Górze. 

Ważnym walorem Parku są stare malownicze kapliczki, cmentarzyki i parki podworskie.                            

Do najbardziej urokliwych miejsc w parku należą skarpa barkowicka i przełom widokowy                         

w Szarbsku, gdzie brzegi doliny Pilicy wznoszą się stromo na ponad 20 m.  
 

5. Spalski Park Krajobrazowy  
Jego głównym celem jest ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych 

w dolinie rzeki Pilicy i terenach przyległych położonych na wschód od Tomaszowa Mazowieckiego, 

aż do granicy z województwem mazowieckim. W Parku znajduje się Ośrodek Hodowli Żubrów                          

w Smardzewicach – administrowany przez Kampinoski Park Narodowy. Faunę Parku reprezentują 

m.in.: bocian czarny, trzmielojad, jarząbek, bąk, płomykówka oraz rzęsorek rzeczek, a także bóbr 

europejski, borsuk i pojawiające się okresowo łosie. Florę chronioną reprezentują m.in.: lilia 

złotogłów, naparstnica zwyczajna, podkolan biały, które swoje stanowiska mają w rezerwacie 

„Konewka” oraz wawrzynek wilczełyko w rezerwacie „Spała”. Do najważniejszych zabytków 
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kultury materialnej należą: romański kościół pw. św. Idziego w Inowłodzu z XI wieku, ruiny zamku 

Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, dawny zespół klasztorny oo. Filipinów w Studziannie 

Poświętnem, kościół parafialny pw. św. Królowej Polski w Spale - drewniany kościółek wzniesiony 

w 1923 roku. Pamiątkami z okresu historii najnowszej jest zespół schronów z okresu II wojny 

światowej w Konewce i Jeleniu (miejsce zimowania nietoperzy m.in.: mopków, gacków brunatnych) 

oraz szaniec majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Anielinie. W Spale odbywają się dożynki 

prezydenckie; jest to również historyczne miejsce polowań carów Rosji i prezydentów Polski.  
 

6. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki  
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki powołano 14 września 1989 roku. Przez Park 

przepływa trzecia, co do długości rzeka w Polsce – Warta, która na jego terenie przyjmuje duży 

prawobrzeżny dopływ – Widawkę i lewobrzeżny – Oleśnicę. Zanim Widawka wpadnie do Warty 

pochłania jeszcze Grabię i Nieciecz, tworząc wyjątkowy węzeł hydrologiczny. Koryta tych rzek 

wraz z najbliższym otoczeniem mają prawie w całości charakter naturalny lub tylko w niewielkim 

stopniu przekształcony przez człowieka. Na obszarze Parku występuje ok. 600 gatunków roślin 

naczyniowych z różnorodnych grup siedliskowych. Szczególnie bogata jest flora łąkowa, bagienna               

i wodna. Przykładem dobrze zachowanego torfowiska o charakterze przejściowym jest rezerwat 

torfowiskowy ,,Korzeń’’, w którym podziwiać można m.in.: grzybienie białe, rosiczkę okrągłolistną 

i długolistną, żurawinę błotną, bagno zwyczajne. Rezerwat Winnica, ze stromym, nasłonecznionym 

zboczem, o podłożu bogatym w węglan wapnia, to siedlisko muraw kserotermicznych. Zabytkiem 

architektury o znaczeniu krajowym jest murowany w stylu romańskim kościół św. Urszuli                                  

i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku z przełomu XII/XIII wieku, którego najcenniejszym 

fragmentem jest kamienny, półkolisty tympanon, przedstawiający zaczerpnięte z mitologii greckiej 

zwierzę o dwóch głowach zwane amfizbaeną. Na zewnętrznych ścianach prezbiterium znajdują się 

pozostałości po rytualnym krzesaniu ognia za pomocą świdra ogniowego. Przez Park przebiegają 

trzy znakowane, piesze szlaki turystyczne: niebieski szlak „Walk nad Wartą”, żółty szlak „Młynów 

nad Grabią” i zielony szlak „Wokół Zduńskiej Woli”.  
 

7. Załęczański Park Krajobrazowy  
Powołany został 5 stycznia 1978 r. jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. 

Obecnie położony jest na terenie 2 województw: łódzkiego oraz śląskiego. Zadaniem Parku jest 

ochrona niepowtarzalnego krajobrazu jurajskich wapiennych ostańców kryjących w sobie wiele form 

krasu, wraz z osobliwą fauną i florą oraz urokliwego odcinka rzeki Warty. Rzeka przepływa przez 

Park naturalnym, dzikim, nieuregulowanym korytem zataczającym blisko 40. km Wielki Łuk Warty, 

w obrębie, którego znajdują się trzy przełomy: Działoszyński, Załęczański Łuk Warty 

i Krzeczowski. W obrębie Parku Warta przyjmuje kilka niewielkich lewobrzeżnych dopływów, m.in. 

Suchą Strugę - strumień krasowy, który na pewnym odcinku, niedaleko ujścia ginie pod ziemią                     

w tzw. ponorach. W niektórych częściach Parku odsłaniają się skaliste ostańcowe wzgórza. 

Najbardziej okazałym z nich jest góra Zelce objęta ochroną w postaci rezerwatu przyrody „Węże” 

(rezerwat geologiczny). Występują tu liczne jaskinie, w których odkryto niezwykle cenne dla nauki 

szczątki ssaków z epoki pliocenu. To także dogodne miejsce dla hibernacji (zimowania) nietoperzy. 

Duży udział we florze Parku mają gatunki wapieniolubne m.in.: rojnik pospolity, czosnek skalny, 

zanokcica murowa, zanokcica skalna, paprotnica krucha. Na terenie Parku znajdują się stare 

kamieniołomy i wyrobiska po eksploatacji wapienia, gdzie obejrzeć można ciekawe przekroje 

geologiczne, a także znaleźć liczne skamieliny, w tym m.in. amonity, belemnity, gąbki, jeżowce. 

Najcenniejszymi zabytkami techniki Załęczańskiego Parku Krajobrazowego są drewniane młyny 

oraz piece do wypału wapienia zwane wapiennikami. 
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

 

1. Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy 

Nazwa Parku wywodzi się od dwóch klasztorów położonych w jego granicach: Klasztoru Ojców 

Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu. Położony jest częściowo 

na terenie miasta Krakowa. Obejmuje unikalny krajobraz malowniczej doliny Wisły z wapiennymi 

skałkami oraz miejscami o cennych wartościach kulturowych. Wisła tworzy na terenie Parku 

niewielki pozorny przełom. Można tu spotkać liczne zakola i starorzecza – czyli odcięte, byłe 

fragmenty rzeki zwane Wiśliskami. Na terenie Parku znajdują się cztery rezerwaty przyrody: leśny 

rezerwat Bielańskie Skałki, rezerwat krajobrazowy Panieńskie Skały, rezerwat florystyczny Skałki 

Przegorzalskie oraz rezerwat faunistyczny - Skołczanka. Pod względem florystycznym teren Parku 

to w dużym stopniu zbiorowiska roślinności ruderalnej, co wynika z jego położenia na terenie                          

i w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Występują tu też ciepłolubne zarośla i murawy 

kserotermiczne z charakterystycznymi dla nich gatunkami kserotermicznej flory i fauny (m.in. 

kilkadziesiąt gatunków rzadkich motyli). W kompleksach leśnych przeważają lasy liściaste - głównie 

mieszane i buczyny, a nad rzeką Wisłą - łęgi olszowe. Największym kompleksem leśnym jest Lasek 

Wolski. Na jego terenie znajduje się ogród zoologiczny. Ze zwierząt na szczególną uwagę zasługuje 

występowanie na terenie Parku gniewosza plamistego. Z walorów historyczno-kulturowych na 

terenie Parku znajduje się kilka budowli obronnych stanowiących część dawnej Twierdzy Kraków. 

Są to m. in. fort Kościuszko – olbrzymi fort cytadelowy powstały wokół Kopca Kościuszki oraz fort 

Skała – obecnie mieści się w nim obserwatorium astronomiczne. Inne obiekty i atrakcje turystyczne 

zasługujące na uwagę to m.in. renesansowa Willa Decjusza z zabytkowym parkiem, Willa Szyszko                   

– Bohusza w Przegorzałach, Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu – najwyższy kopiec                           

w Krakowie, Kopiec Tadeusza Kościuszki, Skansen na Woli Justowskiej, a także Zakrzówek – 

zalew, który powstał w wyniku zalania byłego kamieniołomu, w którym pracował niegdyś Karol 

Wojtyła.  
 

2. Rudniański Park Krajobrazowy 

Nazwa parku pochodzi od malowniczej doliny potoku Rudno, znajdującej się w granicach parku. 

Jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Małopolsce. W lasach dominuje kwaśna buczyna                

i grąd oraz łęgi współtworzące ekosystem nadrzeczny. Oprócz lasów charakterystyczne dla tego 

Parku są murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla, często z cennymi gatunkami chronionymi. 

Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśno – krajobrazowy - Dolina Potoku Rudno 

oraz rezerwat przyrody nieożywionej - Kajasówka. W Parku znajduje się jedyne na terenie niżu 

stanowisko kumaka górskiego. Stwierdzono tu też występowanie rzadko spotykanego na Jurze 

puszczyka uralskiego.Południową granice Parku stanowi rzeka Wisła. Teren ten jest ostoją wielu 

gatunków ptaków. W okolicy znajduje się ścieżka ornitologiczna „Łączany”, gdzie można je 

obserwować. Na terenie Parku znajduję się kilkanaście pomników przyrody, zarówno ożywionej jak 

i nieożywionej. Z historyczno-kulturowych obiektów architektonicznych wymienić należy: Klasztor 

Ojców Bernardynów w Alwerni, kościół św. Marcina i św. Małgorzaty w Porębie – Żegoty, zespół 

pałacowy w Porębie Żegoty oraz zabytkowy park z mauzoleum i kompleksem stawów, a także 

założenie podworskie z ruiną dworu i lamusem w Mirowie. Ciekawostką geologiczną na terenie 

Parku jest występowanie porfiru i melafiru– skał magmowych wieku permskiego. 
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3. Tenczyński Park Krajobrazowy 

Swoim zasięgiem obejmuje Garb Tenczyński, (od którego pochodzi nazwa parku) wraz  

z ważniejszymi kompleksami leśnymi, m. in. Puszczą Dulowską i Lasem Zwierzyniec. Na terenie 

Parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody: dwa leśne (Bukowica i Lipowiec), dwa krajobrazowe 

(Skała Kmity i Dolina Mnikowska, z których ten ostatni obejmuje przełomowy odcinek rzeki Sanki,        

a w połowie dolinki znajduję się ciekawe malowidło skalne przedstawiające Matkę Boską Skalską) 

oraz jeden przyrody nieożywionej (Rezerwat Zimny Dół – w którym znajdują się unikatowe formy 

skałkowe). Przyroda ożywiona Tenczyńskiego Parku jest bardzo bogata, zarówno pod względem 

siedlisk jak i gatunków. Warto zwrócić uwagę na szczególnie bogatą tu awifaunę, liczne gatunki 

herpetofauny, a także występowanie dużego ssaka – łosia. Sporą część Parku stanowią wspomniane 

lasy, w których dominuje buczyna karpacka i grąd, a na terenach o dużej wilgotności bagienne łęgi 

olszowe. Oprócz nich w różnych miejscach występują murawy naskalne i kserotermiczne, podmokłe 

łąki, trzcinowiska, pastwiska i pola uprawne. Wkomponowane w krajobraz obiekty architektoniczne 

to ruiny średniowiecznych zamków: „Tenczyn” w Rudnie i „Lipowiec” na wzgórzu o tej samej 

nazwie. Niezwykle cenny i zasługujący na uwagę jest Nadwiślański Park Etnograficzny                            

w Wygiełzowie - skansen prezentujący 25 obiektów tradycyjnego budownictwa drewnianego 

głównie z terenów podkrakowskich. Na terenie Parku widoczne są liczne ślady górnictwa, związane 

z eksploatacją węgla kamiennego już kilka wieków temu. Do dzisiaj można zobaczyć pozostałości 

dawnego górnictwa – hałdy, miejsca lokalizacji szybów i stare budynki kopalniane. 
  
4. Dłubniański Park Krajobrazowy 

Położony jest na terenie 6 gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż, Zielonki. Nazwa 

pochodzi od rzeki Dłubni, której dolina biegnie z północy na południe przez cały obszar Parku. 

Wzdłuż rzeki, na całej jego długości znajdowały się niegdyś liczne młyny, tartaki  i folusze, których 

pozostałości dziś jeszcze w wielu miejscach możemy obserwować. W Parku znajduje się wiele 

zabytków kultury. Duża liczba dworków szlacheckich oraz związanych z nimi parków podkreśla 

wysokie walory kulturowe tego terenu. Architektoniczne bogactwo prezentują zespoły dworskie: 

m.in. w Dziekanowicach, Glanowie, Minodze i Michałowicach. Z kościołów i klasztorów warto 

wymienić: Zespół Klasztoru Norbertanek w Imbramowicach, Kościół św. Mikołaja w Wysocicach, 

czy Kościół św. Małgorzaty w Raciborowicach. W chwili obecnej na terenie tego Parku nie ma 

rezerwatów przyrody, jednak planowane jest utworzenie dwóch - Ostrysz (w okolicach Glanowa)                          

i Jodłowy Trzyciąż (w okolicach Zagórowej). Znajdują się natomiast liczne pomniki przyrody, m.in.: 

stara aleja kasztanowców białych oraz aleja jesionowa w Minodze, drzewa w zabytkowych parkach 

dworskich w Młodziejowicach i Tarnawie. Największym walorem geologicznym Parku są naturalne 

wypływy wód – źródła. Znajduje się ich tu kilkadziesiąt i związane są bezpośrednio z budową 

geologiczną. Najciekawsze z nich to źródło „Jordan” w Ściborzycach, źródło „Strusi” i źródło 

„Hydrografów” w Imbramowicach oraz źródła w Iwanowicach i w Maszkowie. Wiele z nich objęte 

jest ochroną w postaci pomników przyrody. W krajobrazie Parku dominują grunty rolne – ponad 

70%. Lasy (w zależności od żyzności gleby - żyzne buczyny: sudecka i karpacka, buczyny 

storczykowe, kwaśne buczyny niżowe, bory sosnowe) zajmują w sumie tylko 17% powierzchni 

(porównaniu do średniej krajowej - 30,5%). Na obszarze Parku występują też ciepłolubne zarośla                   

i kserotermiczne murawy z gatunkami chronionymi, wśród których znajdują się liczne gatunki 

storczyków. 
 

5. Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” 

Położony na obszarze dwóch województw - małopolskiego i śląskiego.W granicach woj. 

małopolskiego leży w obrębie gmin: Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom. Nazwa pochodzi od 

„Orlich Gniazd”, tj. średniowiecznych warownych zamków, które w dużej liczbie występują na tym 

obszarze, a zlokalizowane są na niedostępnych skałach niczym gniazda orłów. Na terenie Parku 

znajdują się dwa rezerwaty przyrody: rezerwat florystyczny Michałowiec oraz rezerwat leśny                       

i przyrody nieożywionej - Pazurek. W pierwszym z nich ochronie podlega liczna populacja obuwika 
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pospolitego. Projektowane są kolejne dwa: Januszkowa Góra i Góra Stołowa. Na terenie Parku 

znajduje się unikatowa na skalę Polski – Pustynia Błędowska. Uznana jest jako użytek ekologiczny, 

który chroni śródlądowe piaski wydmowe z ciekawymi formami morfologicznymi, zbiorowiska 

muraw piaskowych oraz rzadkie i chronione gatunki flory i fauny.  Dominuje tutaj roślinność 

trawiasta, posiadająca dobrze rozwinięty system korzeniowy. Stwierdzono tu występowanie około 

100 gatunków roślin naczyniowych, wśród których znajdują się gatunki chronione i rzadkie, jak 

dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony. Przez środek Pustyni 

Błędowskiej przebiega rzeka Biała Przemsza. Spora część Parku pokryta jest lasem. Ze zbiorowisk 

leśnych dominują tu suche bory sosnowe, choć w wielu miejscach występują też cenniejsze płaty 

lasów liściastych - żyzna buczyna karpacka i sudecka, świetlista buczyna storczykowa, grądy i inne. 

Wartymi uwagi reprezentantami fauny Parku są nietoperze (m.in. podkowiec mały i nocek 

orzęsiony), liczne płazy i rak szlachetny. Na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” 

występują liczne pomniki przyrody. Warto tu wspomnieć  o zabytkowym parku dworskim w Porębie 

Dzierżnej oraz szeregu ostańców wapiennych, m.in.: kompleks Skał Zegarowych w Dolinie 

Wodącej, skałki w Rabsztynie, Pomorzańskie Skały oraz skały na Syborowej Górze. Z zabytków 

architektonicznych wymienić należy: ruiny zamku w Rabsztynie, a z sakralnych: gotycki kościół 

Podwyższenia Krzyża w Strzegowej oraz kościół św. Jana Chrzciciela we wsi Jangrot oraz kościół 

św. Marka w Rodakach.  
 

6. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 

Jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Małopolsce. Nazwę swą zawdzięcza 

wielu naturalnym dolinkom jurajskim, znajdującym się na jego terenie, m.in.: Dolinie Kluczwody, 

Bolechowickiej, Kobylańskiej, Będkowskiej, Dolinie Szklarki, Racławki i Eliaszówki. W obrębie 

Parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody. Dwa z nich, Dolina Eliaszówki i Dolina Szklarki to 

rezerwaty leśne. Dolina Racławki, Kluczwody oraz Wąwóz Bolechowicki są rezerwatami 

krajobrazowymi. Z licznych pomników przyrody, znaczną część stanowią pomniki przyrody 

nieożywionej - charakterystyczne dla tego Parku ostańce wapienne, jaskinie (np. Nietoperzowa                    

i Wierzchowska Górna) oraz źródła np. Będkówki, Kobylanki i Sztoły. Pomnikami przyrody 

ożywionej tsą zabytkowe, przykościelne zadrzewienie lipowe w Racławicach oraz stara aleja 

bukowa przy klasztorze w Czernej. Występują tu też 3 stanowiska dokumentacyjne: odsłonięcie 

porfiru oraz martwicy wapiennej w Radwanowicach i kamieniołom w Trojanowicach. Pod 

względem florystycznym, siedliska występujące na terenie Parku tworzą mozaikę, w której 

stosunkowo niewielkie obszary leśne przeplatają sie z terenami zamieszkanymi przez człowieka                      

i zagospodarowanymi rolniczo. Z kilkunastu występujących na obszarze Parku zespołów leśnych, 

godnym uwagi jest buczyna karpacka z żywcem gruczołowatym - reliktowy zespół górski. Na 

skałach bogato rozwinięte są murawy naskalne, m.in. z rojownikiem pospolitym. Cenne obiekty 

architektoniczne to ruiny strażnicy rycerskiej w Białym Kościele na Zamkowej Skale w Dolinie 

Kluczwody oraz Fort 44 w Toniach. Z architektury sakralnej: Zespół Klasztoru Ojców Karmelitów 

w Czernej oraz drewniane kościoły w Paczółtowicach i Racławicach. Z dworskiej: zespoły dworskie 

w Garlicy Murowanej, Bolechowicach, Kobylanach i Modlnicy. Teren Parku ze względu na wiele 

wapiennych form skałkowych jest wspaniałym obszarem dla „skałkowiczów”. Najciekawszymi 

miejscami do wspinaczki są: Wąwóz Bolechowicki, Dolina Kobylańska, Dolina Będkowska, rejon 

Jerzmanowic.  Przez teren parku przebiega wiele szlaków i tras dla rowerzystów, do biegania i do 

turystyki pieszej. Wartym wspomnienia jest Transjurajski Szlak Konny – prowadzący z Krakowa do 

Częstochowy. 
 

7. Popradzki Park Krajobrazowy 

Popradzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1987 roku,  w celu kompleksowej ochrony, 

naturalnej przyrody Karpat. Obejmuje swoim zasięgiem  malownicze rejony górskie południowej 

Polski z dwoma głównymi pasmami górskimi Beskidu Sądeckiego: pasmo Radziejowej                             

i Jaworzyny Krynickiej. Położony jest   w dorzeczu trzech rzek: Dunajca, Popradu i Kamienicy 
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Nawojowskiej. Jest jednym z największych parków krajobrazowych  w Polsce, a największym                     

w Małopolsce. W zróżnicowanej rzeźbie terenu przeważa krajobraz górski, ale występują również 

obszary pogórzy i kotliny śródgórskie. Ponad  70 % powierzchni Parku zajmują lasy, z których 

największą powierzchnię zajmuje buczyna karpacka.  Rozległe kompleksy leśne zamieszkiwane są 

przez duże i rzadkie dziś gatunki ptaków oraz ssaków leśnych (np. niedźwiedzia, wilka, rysia, 

jelenia, sarnę , borsuka, głuszca , puszczyka uralskiego). Na terenie Parku spotkać można nadobnicę 

alpejską – jednego z najrzadszych  polskich chrząszczy. Naturalnym terenom leśnym towarzyszy 

również bardzo bogaty świat roślin zielnych. Atrakcją botaniczną Popradzkiego Parku są rośliny 

kserotermiczne, czyli ciepłolubne. Spośród rzadkich gatunków roślin naczyniowych występujących 

na terenie Parku na uwagę zasługują pierwiosnek omączony i cebulica dwulistna. Ciekawą grupę 

siedlisk stanowią podmokłe górskie łąki zwane młakami. Największym kompleksem młak są Młaki 

Kotelnicze. Osobliwością  Parku jest Czarna Młaka, staw górski pochodzenia osuwiskowego, objęty 

ochroną pomnikową. Popradzki Park wyróżnia się również bogactwem  licznie występujących tu 

naturalnych źródeł wód mineralnych. Są to źródła wód mineralnych i leczniczych, wyprowadzające 

wody typu szczawy i wody siarczkowe. Na terenie Parku utworzonych zostało 13 rezerwatów 

przyrody oraz około stu pomników przyrody (m. in. Głęboki Jar” w Rytrze – Rzyczanowie oraz 

„Mofeta im. Prof. Henryka Świdzińskiego” w Złockiem k. Muszyny). Na terenie Parku można 

wyróżnić dwa podstawowe, odmienne subregiony etnograficzne: Góralszczyznę – zachodnia cześć 

Parku, Łemkowszczyznę – część wschodnia. Znajdziemy tu również się wiele  cennych zabytków 

historycznych i kulturowych ( m.in.  ruiny średniowiecznych zamków warownych w Rytrze                           

i Muszynie, pozostałości obozu warownego Konfederatów Barskich,  murowane i drewniane 

cerkwie prawosławne i greckokatolickie). 

8. Park Krajobrazowy Beskidu Małego 

Położony na terenie dwóch województw małopolskiego i śląskiego. Obejmuje pasmo górskie zwane 

Beskidem Małym, będące częścią Beskidów Zachodnich. Geologicznie znajduję się w obrębie 

płaszczowiny śląskiej zbudowanej głównie z piaskowców godulskich, które przeławicone są łupkami 

i zlepieńcami istebniańskimi dolnymi. Największe wzniesienia przekraczają 900 m n.p.m. i mieszczą 

się w jego południowej części. Teren Parku charakteryzuje się również występowaniem dużej ilości 

skałek, jaskiń i schronisk podskalnych. Do najcenniejszych należą: jaskinie Czarne Działy oraz 

największa jaskinia erozyjno-wietrzeniowa w polskich Karpatach fliszowych Grota Komonieckiego. 

Gęstą sieć rzeczną Parku tworzą głównie rzeki: Biała, Soła, Skawa oraz Wieprzówka. Na rzece Soła 

utworzono dwa z zbiorniki zaporowe: jezioro Żywieckie i Międzybrodzkie. Beskid Mały porastają 

lasy silnie przekształcone. W większości, tak w piętrze pogórza jak i regla dolnego, są to sztuczne 

świerczyny. Naturalne dla pogórza lasy grądowe występują obecnie tylko w postaci nielicznych 

płatów. Niewielki udział mają także zbiorowiska naturalnych lasów dolnoreglowych - żyznej 

buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej. Beskid Mały charakteryzuje się bogatym składem 

gatunkowych storczyków, jak również gatunków wapieniolubnych. Do osobliwości florystycznych 

można zaliczyć występowanie w partiach grzbietowych regla dolnego krzywulcowych buczyn 

karpackich. Świat zwierząt Parku jest stosunkowo skromny. Spotkać tutaj można gatunki związane              

z siedliskami leśnymi jak również z polanami śródgórskimi, młakami, jeziorkami. Spośród trzech 

rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,                            

w województwie małopolskim znajduje się część rezerwatu Madohora. Najcenniejszymi walorami 

kulturowymi Parku są: Pałac Bobrowskich w Andrychowie – powstały w XVII wieku, Kościół Św. 

Jakuba Starszego w Rzykach oraz Żydowski kirkut w Andrychowie-otulina Parku. 
 

9. Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy 

Obejmuje zachodnią część Pogórza Ciężkowickiego oraz część Pogórza Rożnowskiego, rozdzielone 

doliną rzeki Białej. Teren Parku ma charakter wyżynny z pasmami wzgórz, z reguły o przebiegu 

równoleżnikowym. Ich wysokość waha się pomiędzy 400 - 520 m n.p.m. Wznoszą się około 100 - 

150 m ponad dna dolin, a w przypadku najgłębszych z nich (rzeki: Dunajec i Biała) nawet do 200 m. 
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Szczególne walory Parku to przede wszystkim przyroda nieożywiona: piaskowcowe formy skałkowe 

o oryginalnych kształtach, odsłonięcia skalne oraz jaskinie. Najcenniejsze z tych obiektów są 

chronione w rezerwacie „Skamieniałe Miasto” oraz z formie pomników przyrody nieożywionej: 

skała „Wieprzek”, Diable Boisko, Jar „Wodospad”. Na terenie Parku licznie występują źródła oraz 

naturalne wypływy wód. Jest to spowodowane występowaniem warstw wodonośnych w skałach 

piaskowcowych. Szczególnie wartościowe są źródła siarczkowych wód mineralnych w Polichtach: 

„Paweł” i „Jacek” oraz Hanna i Tadeusz w Woli Struskiej. O wartości przyrodniczej Parku świadczy 

zagęszczenie na tym terenie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak: paprotnik 

kolczysty, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, kruszczyk błotny; zwierząt m.in.: 

czerwieńczyk nieparek, krasopani hera, piekielnica, traszka grzebieniasta, gniewosz plamisty, dudek, 

zimorodek, podkowiec mały, wydra oraz grzybów np.: soplówka jodłowa, podgrzybek pasożytniczy. 

Przez teren Parku przepływa rzeka Biała. W celu ochrony siedlisk rzadkich gatunków zwierząt                        

i roślin wzdłuż jej koryt został wyznaczony obszar 2000. Niewątpliwym walorem Ciężkowicko-

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego jest mnogość punktów i ciągów widokowych. Bezleśne 

grzbiety wniesień oraz ukształtowanie terenu sprzyja prowadzeniu dalekich obserwacji. Walory 

kulturowe Parku stanowią zabytkowe kościoły, dwory, domy, cmentarze żołnierskie z okresu I 

wojny światowej oraz zabytkowe kapliczki, szczególną wartość mają: drewniany kościół pw. św. 

Bartłomieja w Jastrzębi (z 1529 roku), Dwór I. Paderewskiego (z przełomu XVIII-XIX w.).                          

Na terenie Parku działa Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Polichtach w sąsiedztwie, którego 

wytyczone są 3 ścieżki przyrodnicze. 
 

10. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 

Geograficznie Park położony jest na Pogórzu Ciężkowickim, w mikroregionie Pasma Brzanki. 

Znaczna część Parku znajduje się na terenie województwa Małopolskiego lecz niewielki jego 

fragment ulokowany jest w województwie Podkarpackim. Park obejmuje rozciągnięte 

równoleżnikowo pasmo wzgórz ciągnące się od przełomu rzeki Biała do doliny rzeki Wisłoki. 

Pasmo ma charakter połogi zdecydowanie górującej nad terenem Pogórza Ciężkowickiego. 

Wyniosłość terenu jest związana z występowaniem skał piaskowcowych znacznie odporniejszych na 

erozje od fliszu karpackiego. Pasmo Brzanki posiada kilka bardziej znaczących kulminacji, są to 

m.in. (od zachodu): Morgi (453 m n.p.m.), Brzanka (534 m n.p.m.), Ostry Kamień (527 m n.p.m.), 

Gilowa Góra (503 m n.p.m.) oraz Rysowany Kamień (427 m n.p.m.). Poza wschodnią granicą Parku 

znajduje się najwyższy szczyt Pasma Brzanki - Liwocz (562 m n.p.m.). Znaczne wysokości 

bezwzględne powyżej 500 m n.p.m. powodują, iż Pasmo Brzanki posiada nieco surowszy klimat niż 

pozostała część Pogórza Ciężkowickiego charakteryzujący się niższymi średnimi temperaturami 

powietrza, wyższymi opadami, dłużej utrzymującą się pokrywą śnieżną. Pomiędzy wymienionymi 

szczytami występują dość wyraźne obniżenia - przełęcze. Ich obecność związana jest z działalnością 

erozyjną potoków po obu stronach grzbietu. Grzbietem Pasma biegnie linia wododziałowa 

rozgraniczająca dorzecze rzeki Białej oraz Wisłoki. Na terenie Parku występuje kilka ciekawych 

form skałkowych zbudowanych z piaskowców oraz zlepieńców m.in. „Ostry Kamień” (pomnik 

przyrody nieożywionej) i „Rysowany Kamień”. Zbiorowiska leśne mają w większości charakter 

naturalny. Dominują: żyzna buczyna karpacka oraz kwaśna buczyna górska. Chronione gatunki 

roślin to m.in: języcznik zwyczajny, kłokoczka południowa, lilia złotogłów. Chronioną faunę 

reprezentują gatunki takie jak: paź żeglarz, brzanka, traszka karpacka, kumak górski, derkacz, 

puszczyk uralski, orzesznica, kilka gatunków nietoperzy. Najcenniejsze zabytki kultury materialnej 

to: drewniane kościoły – m. in. w Żurowej z przełomu XVI i XVII w. oraz w Jodłówce Tuchowskiej 

z XIX w., murowany kościół w Ryglicach z pierwszej połowy XX w.  
 

11.Wiśnicko- Lipnicki Park Krajobrazowy 

Park obejmuje swoimi granicami środkową część Pogórza Wiśnickiego. W krajobrazie dominują 

łagodnie wzniesione wzgórza, jedynie na południu rzeźba bardziej przypomina teren górski. Podłoże 

zbudowane jest z typowych skał fliszowych (warstw piaskowców, zlepieńców i mułowców).                   
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Na terenie Parku występują formy skałkowe w postaci ambon skalnych, baszt, ścian skalnych oraz 

progów. Rezerwat przyrody nieożywionej „Kamień Grzyb” chroni skałkę piaskowcową w otoczeniu 

naturalnego lasu bukowego. Najbardziej znany pomnik przyrody nieożywionej to „Kamienie 

Brodzińskiego”– chronione są ostańce piaskowcowe. Głównym walorem tego terenu jest unikalny 

krajobraz kulturowy – tworzą go zabytkowe układy urbanistyczne Nowego Wiśnicza  i Lipnicy 

Murowanej, długie ciągi wsi położone w dolinach oraz tradycyjne zagospodarowanie rolnicze terenu 

z mozaiką pól i łąk oraz liczne zabytki architektury: zamek, kościoły, dwory, klasztor. Największymi 

atrakcjami turystycznymi są: Zamek Kmitów i Lubomirskich w Starym Wiśniczui kościół pw. św. 

Leonarda w Lipnicy Dolnej (XV w.), wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na 

obszarze Parku mocno kultywowana jest regionalna tradycja i kultura, szczególnym tego wyrazem 

jest konkurs palm wielkanocnych organizowany w Lipnicy Murowanej szczycący się ponad 60-

letnią tradycją. Zróżnicowanie rzeźby terenu oraz warunków klimatycznych, glebowych i wodnych 

bezpośrednio przekłada się na duże bogactwo przyrody ożywionej. Szata roślinna Parku ma 

charakter przejściowy pomiędzy florą górską a nizinną. Interesujące gatunki to np.: parzydło leśne, 

lilia złotogłów wawrzynek wilczełyko, ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy.                                      

W Południowej części Parku przeważa żyzna buczyna karpacka natomiast w północnej grądy i bory 

mieszane. Fauna Parku to m.in. sarny, jelenie, dziki, lisy, łasice, gronostaje, bobry, orzesznice, 

popielice i ryjówki. Z rzadkich gatunków ptaków możemy spotkać tu m.in. raniuszka, grubodzioba, 

dzięcioła zielonosiwego, pełzacza leśnego, bociana czarnego czy sikorę czarnogłówkę. Na uwagę 

zasługują występujące tu kolonie nietoperzy, których główną ostoją jest zamek w Wiśniczu, gdzie 

licznie występuje podkowiec mały.  
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

 

Parki krajobrazowe województwa zostały w 2010 r. połączone w Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych. W ramach Zespołu funkcjonują: 

 

1. Brudzeński Park Krajobrazowy  
Obszar 3,171 tys. ha, otulina 4,397 tys. ha. Brudzeński Park Krajobrazowy swoim zasięgiem 

obejmuje obszary należące do dwóch gmin: Brudzeń Duży i Stara Biała. Główny cel powstania: 

ochrona doliny Skrwy Prawej, w jej dolnym odcinku powyżej ujścia do Wisły, oraz przylegających 

do niej lasów, a także fragmentów rynny polodowcowej. Jest jednym z najmniejszych parków 

krajobrazowych w Polsce. Wyróżnia się niezwykłą różnorodnością rzeźby terenu. Najciekawszym                  

i zarazem najsilniej zaznaczonym elementem tej rzeźby jest dolina Skrwy Prawej. W odróżnieniu od 

równinnego Mazowsza obszar ten zaskakuje głęboką i krętą doliną Skrwy wciętą na kilkadziesiąt 

metrów w głąb terenu. Występują w niej wielopoziomowe tarasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte 

jarami i wąwozami. Sama rzeka często zmienia swoje oblicze, to silnie meandrując, to znów tworząc 

bystrza i odcinki przełomowe. Przyległe tereny to obszary łąk i lasów poprzedzielane polami 

uprawnymi. Doliny dopływów Skrwy obfitują również w niewielkie jeziora, rynny i ozy. Takie 

urozmaicenie terenu pozostawił po sobie lodowiec. Sprzyja ono bogactwu fauny i flory na tym 

terenie. W lasach najczęściej można spotkać graby, dęby, lipy, klony, jawory, buki i sosny.                         

W obniżeniach terenu dominują olchy. W runie leśnym napotkać można rzadkie gatunki roślin. Są 

to: śnieżyczka przebiśnieg i wawrzynek wilczełyko, gwiazdnica wielkokwiatowa i bluszcz pospolity. 

W lasach żyją dziki, sarny, lisy i borsuki, a w rzekach bobry i wydry. Wśród drobnych ssaków 

można wyróżnić gatunki chronione takie jak: popielice oraz 5 gatunków nietoperzy. Występuje 

również ponad 150 gatunków ptaków, a wśród nich, kormorany, czaple siwe, łabędzie nieme, 

trzmielojady, zimorodki i remizy. W logo BPK jest umieszczony dudek również występujący na 

terenie BPK. W Skrwie i jej dopływach żyją głowacze, pstrągi potokowe i minogi strumieniowe. Na 

terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego istnieją obecnie trzy rezerwaty przyrody: Sikórz, 

Brwilno i Brudzeńskie Jary oraz 3 ścieżki dydaktyczne: ścieżka przyrodniczo - leśna w Sikorzu, 

dydaktyczna ścieżka ornitologiczna w Brwilnie, szlak krajobrazowo-historyczny po Brudzeńskim 

Parku Krajobrazowym oraz jedna ścieżka w otulinie parku - ścieżka edukacyjna o klimacie, 

krajobrazie, faunie i florze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w Murzynowie. 

2. Chojnowski Park Krajobrazowy  

Chojnowski Park Krajobrazowy położony jest na południe od Warszawy, w granicach pięciu gmin: 

Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn i Góra Kalwaria. Powołano go 25 lat temu dla 

ochrony zbiorowisk leśnych Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki i fragmentu pradoliny 

Wisły. W Parku ochronie podlega także tradycyjna podmiejska i wiejska zabudowa, wille i zespoły 

parkowo-dworskie, śródleśne wojenne cmentarze, a także cały krajobraz przyrodniczo-kulturowy. 

Lasy zajmują 75% powierzchni Parku, a 15% – łąki i pastwiska. Szczególnie pięknym akcentem 

krajobrazu są doliny rzek: Zielonej oraz meandrującej Jeziorki, a także pomniki przyrody, m.in. 

Aleja Lipowa w Łosiu oraz piękne lipy drobnolistne przy kościele w Słomczynie. Wśród objętych 
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ścisłą ochroną roślin występujących na ternie Parku można wymienić goździka pysznego, lilię 

złotogłów i salwinię pływającą. Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego utworzono                         

11 rezerwatów przyrody, obejmujących głównie drzewostany liściaste: grądowe, łęgowe i olsowe. 

Na terenie Parku wyznaczono dwa obszary Natura 2000 stanowiące specjalne obszary ochrony 

siedlisk. Pierwszy z nich – Łąki Soleckie - ma charakter okresowo podmokłej łąki. Jest siedliskiem 

rzadkich i chronionych gatunków motyli (czerwończyka nieparka i modraszka telejusa), ślimaków                         

z rodziny poczwarówek, a także ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Drugi obszar Natura 

2000 to Stawy w Żabieńcu, będące jednym z najważniejszych miejsc występowania na centralnym 

Mazowszu płazów – kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Kompleks stawów rybnych ma także 

duże znaczenie dla ptactwa wodno-błotnego. Lęgną się tu m.in. błotniak stawowy czy remiz. 

Okresowo na stawach przebywają także takie rzadkie gatunki jak bocian czarny, bielik i rybołów. 

Chojnowski Park Krajobrazowy prowadzi czynną ochronę nietoperzy, których występuje tu aż 13 

gatunków. Wiosną razem z uczniami przenosimy przez ruchliwe drogi migrujące do zbiorników 

wodnych płazy; wybudowaliśmy także kilkanaście zimowisk dla płazów. Park stanowi ważne 

miejsce wypoczynkowe dla mieszkańców stolicy i jej okolic.  

3. Kozienicki Park Krajobrazowy im. profesora Ryszarda Zaręby 
Utworzony został w 1983 roku. Park wraz z otuliną położony jest w widłach pradolin rzek Wisły                  

i Radomki. Na terenie KPK występuje duża różnorodność form ukształtowania terenu. Równinny 

krajobraz polodowcowy urozmaicają doliny rzek (m.in. Zagożdżonki, Ostrownicy, Leniwej, 

Krypianki, Brzeźniczki, Narutówki) oraz wzniesienia wydmowe z rozciągającymi się u ich podnóża 

mokradłami. Na terenie Parku i otuliny utworzono 15 rezerwatów przyrody: Zagożdżon, 

Brzeźniczka, Ciszek, Jedlnia, Guść, Pionki, Ponty im. Teodora Zielińskiego, Ponty Dęby, 

Załamanek, Źródło Królewskie, Miodne, Krępiec, Leniwa, Ługi Helenowskie, Okólny Ług. Teren 

Parku znalazł się w Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 jako Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków „Ostoja Kozienicka” i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Puszcza Kozienicka”. 

Na terenie Parku występują gatunki roślin wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: widlicz 

cyprysowaty, buławnik czerwony, kostrzewa ametystowa, sasanka otwarta, turzyca bagienna                            

i strunowa. Oprócz jodły wyżynny charakter szaty roślinnej Parku potwierdzają również stanowiska 

górskich gatunków runa leśnego takich jak: wroniec widlasty, parzydło leśne, czosnek niedźwiedzi, 

trzcinnik owłosiony. Duża liczebność gatunków ptaków takich jak: lelek, bocian czarny, dzięcioł 

średni, jarzębatka czy dudek stawia Park na wysokiej pozycji wśród ptasich ostoi w Polsce. W Parku 

występuje 59 gatunków ssaków m.in. popielica wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

Wśród nietoperzy najliczniejszy jest borowiec wielki. Do gatunków dominujących należą: mroczek 

późny, nocek rudy, gacek brunatny i nocek duży. W KPK stwierdzono występowanie 13 gatunków 

płazów, w tym kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą. Fauna gadów reprezentowana jest przez                      

6 gatunków (m.in. żółwia błotnego). Na terenie KPK odtworzono pogłowie różanki - ryby 

ostrakofilnej, której rozród możliwy jest jedynie w przypadku współbytowania jej z małżami                        

z rodziny skójkowatych. Obszar Parku jest ostoją dla populacji ślimaków z rodziny 

poczwarówkowatych – poczwarówki zwężonej i jajowatej. W obrębie Kozienickiego PK 

stwierdzono: pachnicę dębową, zgniotka cynobrowego, czerwończyka nieparka, czerwończyka 

fioletka oraz modraszka telejusa.  
 

4. Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka  

Powstał na przełomie 1986/87 r. W 1995 r. uruchomiono Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy”.  

Od 2001 r. patronem MPK jest Czesław Łaszek, wieloletni Wojewódzki Konserwator Przyrody. 

Park położony jest na południowy-wschód od Warszawy, rozciąga się wzdłuż pradoliny Wisły  

i podzielony jest rzeką Świder na dwie części: północną (Lasy Wawerskie) i południową (Lasy 

Celestynowsko – Otwockie). Większość Parku, ok. 75 %, stanowią lasy w większości bory sosnowe: 

świeże i mieszane. Na terenie Mazowieckiego PK ustanowiono 9 rezerwatów przyrody: „Pogorzelski 

Mszar”, „Bocianowskie Bagno”, „Żurawinowe Bagno”, „Szerokie Bagno” i „Czarci Dół”, które 
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chronią torfowiska, „Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego”, „Grądy Celestynowskie” chronią 

zbiorowiska leśne, natomiast rezerwat „Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego” jest ostoją fauny. 

Największym rezerwatem przyrody, częściowo położonym na terenie Parku, jest „Świder” powołany 

w celu ochrony odcinków dwóch rzek Świdra i Mieni. Na terenie Mazowieckiego Paku znajduje się 

także największe torfowisko niskie na Mazowszu – „Bagno Całowanie”. Na obszarze Parku i otuliny 

utworzono 43 użytki ekologiczne (przede wszystkim niewielkie śródleśne torfowiska), oraz 

ustanowiono ok. 60 pomników przyrody. Na uwagę zasługują: ponad 400-letni dąb szypułkowy 

„Bartek Mazowiecki” w miejscowości Emów, lipa drobnolistna „Lipa Łaszka” w okolicach Podbieli, 

sosna pospolita „Bożenna” w Karczewie. W ramach sieci Natura 2000 z Dyrektywy Siedliskowej na 

terenie MPK powołano obszary: „Ostoja Bagno Całowanie” (2007 r.), „Las Jana III Sobieskiego” 

(2011 r.), „Bagna Celestynowskie” (2011 r.) oraz z Dyrektywy Ptasiej „Bagno Całowanie” (2008 r.). 

Do cennych gatunków roślin występujących w Parku należą: nasięźrzał pospolity, owadożerne 

rosiczki: okrągłolistna i pośrednia oraz brzoza niska będąca reliktem polodowcowym. 

Najcenniejszym obiektem kulturowym jest stanowisko archeologiczne na wydmie „Pękatka”, na 

„Bagnie Całowanie”. Na uwagę zasługują również: zabytkowe budownictwo wiejskie regionu 

kołbielskiego oraz letniskowo-uzdrowiskowa architektura w stylu „Świdermajer” Nadwiślańskiej 

Linii Kolejowej. Na terenie Parku warto zobaczyć także zespół umocnień z lat 1941-1944 na 

„Dąbrowieckiej Górze” oraz leżący w granicach administracyjnych Karczewa XIX-wieczny 

cmentarz żydowski w Anielinie. 
 

5. Nadbużański Park Krajobrazowy  
Nadbużański Park Krajobrazowy (NPK) położony jest na obszarze lewobrzeżnej części dolnego 

odcinka doliny Bugu oraz fragmentu doliny dolnej Narwi wraz z przyległymi do nich terenami.           

W podłożu występują utwory pochodzenia polodowcowego oraz holoceńskie osady rzeczne                          

i eoliczne z wydmami i obszarami bagiennymi. Ważnym elementem krajobrazu są rzeki Bug                      

i Narew (w tym kraniec Zalewu Zegrzyńskiego) wraz z licznymi meandrami, wyspami, łachami, 

mieliznami i skarpami w korytach oraz starorzeczami w dnach dolin. Znaczną część obszaru Parku, 

około 40% jego powierzchni, zajmują lasy. Wśród nich dominują bory sosnowe porastające ubogie 

piaszczyste siedliska. Niewielkie powierzchnie na żyźniejszych glebach zajmują grądy. Zaś                         

w terenach nadrzecznych suche piaszczyste wydmy graniczą z torfowiskami, a podmokłe lasy 

łęgowe z borami sosnowymi. Znaczne obszary NPK pokrywają łąki zalewowe oraz tereny rolnicze. 

W Parku i jego otulinie ustanowiono ponad 200 pomników przyrody. Tą formą ochrony objęto 

najliczniej dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i jesiony wyniosłe, ale również między innymi 

wzgórze ostańcowe, kolonię mrowisk, głazy narzutowe oraz grzyb podziemny. Ponadto na terenie 

NPK i otuliny powołano 15 rezerwatów, w tym sześć leśnych, cztery florystyczne, dwa faunistyczne 

oraz po jednym ornitologicznym, torfowiskowym i krajobrazowym. Wyznaczono również siedem 

obszarów Natura 2000: cztery Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (Dolina Dolnego Bugu, Dolina 

Dolnej Narwi, Dolina Liwca, Puszcza Biała) i trzy Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (Dąbrowy 

Ceranowskie, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka). Na terenie Parku chronione są rzadkie 

gatunki roślin (np.: starodub łąkowy, leniec bezpodkwiatkowy, gnidosz królewski, gnidosz błotny, 

goździk pyszny, storczyk kukawka, kosaciec syberyjski, zaraza błękitnawa, pszeniec grzebieniasty, 

pełnik europejski, parzydło leśne), grzybów (np. trufla rzepiasta) i zwierząt (np.: traszka 

grzebieniasta, ropucha szara, strzebla błotna, rak szlachetny, różanka, żółw błotny, kulik wielki, 

kulon, rybitwa czarna, karlik większy, mroczek późny). Obiektem o randze międzynarodowej jest 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. 
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

1. Stobrawski Park Krajobrazowy 

Utworzony w 1999 r. zajmuje powierzchnie 52 636 ha. Dominującym typem zbiorowisk roślinnych 

na terenie Parku są zbiorowiska leśne, z których największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Na 

terenie Parku znajdują się obszary objęte ochroną rezerwatową będące pozostałością dawnej Puszczy 

Śląskiej. Cały obszar Parku leży w dorzeczu Odry i jej bezpośrednich dopływów Stobrawy                            

i Smortawy. To właśnie w dolinach rzek znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Parku. 

Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte 

roślinnością wodną i bagienną starorzecza. W starorzeczach rośnie m.in. kotewka orzech wodny, 

której liście tworzą na powierzchni wody charakterystyczne rozety oraz wodna paproć – salwinia 

pływająca. Rośliny te zostały umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją 

Berneńską. Dopełnieniem nizinnego, wodno-błotnego charakteru Parku są kompleksy stawów 

hodowlanych, które są ostoją wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin. 

Urozmaiceniem krajobrazu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego są śródlądowe wydmy, które są 

jednymi z lepiej wykształconych w województwie i znaczącymi w skali całego Dolnego Śląska. 

Jednym z ciekawszych zabytków kultury materialnej na terenie parku jest miejscowość Pokój. 

Początkowo stanowił niewielką osadę leśną, szybko jednak przekształcił się w dobrze funkcjonujące 

miasteczko (jednak bez oficjalnych praw miejskich). Pokój (dawniej Bad Carlsruhe) przed wojną był 

jednym z bardziej znanych kurortów uzdrowiskowych w tym regionie. Zbudowano tam murowany 

pałac, wokół którego założono ogród francuski, park angielski z kompleksem stawów oraz winnicę. 

Wiele elementów architektury z tamtych czasów zachowało się do dziś. 
 

2. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 

Utworzony w 1988 r. zajmuje powierzchnie 5 051 ha. Położony jest na najdalej na zachód 

wysuniętym krańcu Wyżyny Śląskiej z najwyższym wniesieniem Wyżyny Śląskiej - Górą Św. Anny 

404 m n.p.m. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” odznacza się niską lesistością, wynoszącą ok. 

20%. Resztę obszaru pokrywają pola uprawne, łąki, nieużytki i zabudowania wiejskie. Wyniesienie 

Garbu Chełmskiego wyraźnie wyróżnia teren parku na tle sąsiadujących nizin. Skałą budującą trzon 

Garbu jest podatny na procesy krasowe wapień, dlatego znajdziemy na tym obszarze takie formy 

krasu jak studnie czy leje krasowe. Występują tu również duże odsłonięcia skał wapiennych                         

i wąwozy lessowe. Najcenniejszymi siedliskami w Parku są siedliska ubogich i żyznych buczyn, 

podlegające ochronie w 4 rezerwatach leśnych: „Lesisko”, „Boże Oko”, „Grafik” i „Biesiec”, oraz 

siedliska roślinności kserotermicznej i ciepłolubnej występujące w rezerwacie florystycznym „Ligota 

Dolna” i w rezerwacie przyrody nieożywionej (geologicznym) „Góra Św. Anny”. Ten ostatni 

ustanowiony jednak został głównie w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 

rzadkich profili oraz zjawisk geologicznych związanych z wulkanizmem trzeciorzędowym. W rez. 

geologicznym znajduje się także pomnik przyrody w postaci stożka tufu wulkanicznego. Znaczna 

część Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” pokrywa się jeszcze z inną formą ochrony przyrody - 

obszarem ochrony siedlisk Natura 2000. 
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Góra św. Anny stanowi od wieków centrum pielgrzymkowe Opolszczyzny. Najcenniejszym 

zabytkiem sakralnym jest Bazylika Mniejsza pw. św. Anny wraz z klasztorem Zakonu Braci 

Mniejszych (Franciszkanów) i kalwarią. Z architektury świeckiej na uwagę zasługuje największy                            

w Polsce amfiteatr skalny, Pomnik Czynu Powstańczego, stare wiatraki i nieczynne już piece 

wapiennicze oraz zespół pałacowo-parkowy w Żyrowej. W 1993 r. obszar krajobrazu kulturowego 

Góry Św. Anny został wytypowany na zlecenie UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa. 

 W 2004 r. „Góra św. Anny - komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy” został uznany za 

Pomnik Historii. W 2010 r. Górze Św. Anny nadano status Geoparku Krajowego. 

3. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” 

Położony jest w woj. opolskim przy granicy z Republiką Czeską. Utworzony został w 1988 r.  

w celu ochrony północnych stoków Gór Opawskich, stanowiących najmniejszy podregion Sudetów 

Wschodnich. Najwyższym wzniesieniem Gór Opawskich jest Biskupia Kopa (889 m n.p.m.). 

Krajobraz gór urozmaicają liczne doliny i wąwozy, którymi płyną potoki i strugi.  

W obszarze Parku znajduje się wiele unikatowych odsłonięć skalnych, dokumentujących przeszłość 

geologiczną regionu. Należą do nich „Karliki” i „Karolinki” stanowiące południową i północną 

krawędź przełomowego odcinka Złotego Potoku, „Żabie Oczko” - kamieniołom ze znajdującym się 

na dnie stawem i wyrobisko po eksploatacji łupków w dolinie Bystrego Potoku -„Gwarkowa Perć”. 

Wielkim bogactwem Parku są zwarte kompleksy leśne. Wyszczególnić w nich można kilka typów 

zbiorowisk, do których należą: grąd środkowo-europejski, kwaśna dąbrowa podgórska, buczyny, 

łęgi, olsy i lasy iglaste. Najcenniejsze kompleksy leśne otoczono ochroną prawną jako rezerwaty 

przyrody: „Cicha Dolina”, „Las Bukowy” i „Olszak”. Uzupełnieniem niepowtarzalnych walorów 

przyrodniczych Parku są jego walory krajobrazowe i kulturowe. Najcenniejszymi obiektami 

zabytkowymi są: domy zdrojowe Głuchołaz, zespół 16 kapliczek - stacji Drogi Krzyżowej na Górze 

Chrobrego oraz dwór w Jarnołtówku. Atrakcją turystyczną jest także ponad 100-letnia wieża 

widokowa na szczycie Biskupiej Kopy, zespół zabudowań klasztornych oo. Franciszkanów na 

Klasztornym Wzgórzu, miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

oraz tama z 1909 r. na Złotym Potoku w Jarnołtówku. Z terenu Parku znanych jest 18 stanowisk 

archeologicznych, z których najcenniejszymi są ślady po kopalnictwie złota z okresu 

średniowiecznego, ruiny zamku średniowiecznego na Zamkowej Górze oraz grodziska na Okopowej 

w Lesie Prudnickim. W celu zachowania pochodzących z XII i XIII w. pozostałości po eksploatacji 

żwirów i piasków złotonośnych nanoszonych przez rzekę Białą Głuchołaską, utworzono rezerwat 

geologiczno-krajobrazowy „Nad Białką”. Wyjątkowe walory krajobrazowo-przyrodnicze, kulturowe 

i uzdrowiskowe dały podstawę do rozwoju turystyki na tym terenie. 
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 

1. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 
Reprezentuje nizinny typ krajobrazu, obejmując obszar 7590 ha w gminach Cieszanów, Narol                      

i mieście Narol – powiat lubaczowski w województwie podkarpackim. Chronione są w nim głównie 

bory sosnowe z dużym udziałem borów bagiennych i wilgotnych. Park obejmuje lesiste, 

południowo-zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza Środkowego oraz fragmenty 

rozciągającej się u jego stóp Puszczy Solskiej. Rzeźbę krajobrazu kształtują niewysokie wzniesienia 

do 320 m n.p.m., równiny, wydmy oraz olsy. Duża różnorodność siedlisk znalazła swoje odbicie                  

w bogactwie gatunków tworzących runo, z których ok. 40 podlega ochronie gatunkowej. Wielkie 

kompleksy leśne, tereny podmokłe i stawy są ostoją dla wielu gatunków zwierząt. Dużą 

osobliwością geologiczną Parku są progi tektoniczne zwane ”szumami” lub „szypotami” pochodzące 

z okresu tworzenia się Karpat. Są one wyraźnie widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu.                      

W miejscach tych utworzone zostały dwa rezerwaty krajobrazowe „Nad Tanwią” (41,33 ha)                               

i „Czartowe Pole”(63,71 ha). Na terenie Parku utworzono też rezerwat leśny „BUKOWY 

LAS”(86,29 ha), chroniący typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-jodłowego, przez który 

prowadzi trasa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. Na terenie Parku występuje pięć gatunków 

widłaków (goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, torfowy i wroniec). Do najcenniejszych ptaków 

tego obszaru należy zagrożony wyginięciem głuszec. Puszcza Solska wraz z Lasami Janowskimi 

należy do największej w Polsce izolowanej populacji tego ptaka. Z gromady ssaków na uwagę 

zasługują: wilk, żołędnica oraz cztery gatunki nietoperzy (nocek Brandta, nocek duży, borowiec 

wielki i gacek wielkouch). Herpetofaunę reprezentuje salamandra plamista.  Teren Parku przez wiele 

lat należał do ordynacji Zamojskiej. W kilku miejscowościach powstały wtedy ośrodki wytopu 

żelaza z rud darniowych, tartaki, papiernie i huty szkła. Do interesujących obiektów historyczno-

kulturowych należą: kościoły w Suścu i Józefowie, murowana synagoga oraz cmentarz żydowski                

w Józefowie, „Zamczysko” kościoła ze śladami grodziska „Susiec” z XVII wieku oraz pałac 

murowany z przełomu XIX/XX wieku w Rudzie Różanieckiej.  Przez Park prowadzą dwa szlaki 

turystyczne: żółty i zielony.  
 

2. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy  
Zajmuje w granicach Polski najbardziej wysunięty na południowy wschód fragment Roztocza. 

Zróżnicowana budowa geomorfologiczna dodaje Parkowi niezwykłego uroku. Najwyższe 

wzniesienia (w granicach Polski) to: Wielki Dział (395 m. n.p.m.) oraz Długi i Krągły Goraj (390 m 

n.p.m.). Najcenniejszą wartość przyrodniczą mają drzewostany bukowe grupujące się we 

wschodniej, północnej i południowej części Parku. Największą powierzchnię zajmują drzewostany 

ze znacznym udziałem sosny, głównie na gruntach porolnych. Charakterystycznym zbiorowiskiem 

Roztocza jest buczyna karpacka, której największe powierzchnie zachowały się na zachód od 

Hrebennego oraz na północ i wschód od Nowin Horynieckich. Wierzchowiny Parku zajmują grądy 

lipowo - grabowe. Uboższe siedliska zajmują bory mieszane. Obniżenia międzywydmowe obszaru 

źródliskowego Tanwi zajmują torfowiska przejściowe i wysokie. Najwartościowsze elementy 

przyrodniczo - krajobrazowe objęte są ochroną rezerwatową. W chwili obecnej zatwierdzone są dwa 

rezerwaty: „Sołokija” w Dziewięcierzu i „Źródła Tanwi” w Hucie Starej. W tym drugim utworzona 

jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna pn. „Kobyle Jezioro”. Przyrodę i kulturę można poznać 
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również na ścieżkach „Za Niwą” oraz „Horyniec-Nowiny Horynieckie” rozpoczynających swój bieg 

w Horyńcu-Zdroju. Osobliwością geologiczną Parku są skalne wychodnie wapienno - margliste                     

w Monastyrzu uznane za pomnik przyrody.  Teren Parku jest ciekawy pod względem faunistycznym. 

W strumieniach potoków pływa pstrąg potokowy.  Możliwe jest występowanie węża Eskulapa oraz 

gniewosza plamistego. Na uwagę zasługują rzadkie i chronione gatunki ptaków drapieżnych. Ostała 

się tu także nieliczna populacja wyjątkowo pięknie ubarwionego i rzadkiego ptaka - kraski.  Spośród 

licznie reprezentowanej grupy roślin chronionych wymienić należy: powojnik prosty, rosiczkę 

okrągłolistną i pośrednią, widłak torfowy i wroniec, kłokoczkę południową, lilię złotogłów, orlik 

pospolity, śnieżyczkę przebiśnieg, kruszczyk szerokolistny i buławnik wielkokwiatowy. 

Najciekawsze osobliwości przyrodnicze i kulturowe można podziwiać wędrując oznakowanymi 

szlakami turystycznymi. Przez Park prowadzą dwa szlaki turystyczne: niebieski „Po bunkrach linii 

Mołotowa” i zielony. Warto tu wspomnieć o położonym bezpośrednio za południowo-wschodnią 

granicą Parku, zespole cerkiewno-cmentarnym w Radrużu – bardzo cennym obiekcie zabytkowym 

wpisanym na listę UNESCO.  
 

3. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego  
Obszar Parku obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych 

pogórzy Karpat Wschodnich. Rozległe kompleksy leśne, w postaci buczyn i grądów, stanowią 

dominujący element krajobrazotwórczy. Lasy zajmują bowiem 64 % powierzchni Parku. 

Najpiękniejsze lasy jodłowo - bukowe oraz dobrze zachowane naturalne buczyny, można podziwiać 

w wyższych partiach Pogórza, w paśmie Turnicy. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym Pogórza 

jest podgórska forma buczyny karpackiej, w drzewostanie której obok buka występuje dość licznie 

jodła, a także świerk, jawor i wiąz górski. Wielką osobliwością przyrodniczą Parku są zbiorowiska 

kserotermiczne przypominające kwietny step łąkowy (Rybotycze, Makowa). Cennym jest także 

obecność torfowiska przejściowego i wysokiego w okolicach Dubiecka (m. Bachórzec) objętego 

ochroną prawną w rezerwacie "Broduszurki".  Najcenniejsze fragmenty Parku objęte są prawną 

ochroną w dziesięciu rezerwatach przyrody: „Broduszurki” w Bachórcu, „Brzoza Czarna”                          

w Reczpolu, „Krępak” w Korzeńcu, „Kalwaria Pacławska” w Kalwarii Pacławskiej, „Kopystanka” 

we wsi Kopysno, „Kozigarb” w Słonnem, „Leoncina” w Tarnawcach, „Przełom Hołubli”                              

w Korytnikach, „Reberce” w Woli Korzenieckiej, „Turnica” w Makowej. Na części gruntów Parku 

utworzono Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie”. Ciekawa jest fauna Parku. W dużych 

kompleksach leśnych mają tu swoją ostoję ssaki: jeleń karpacki, sarna, dzik, ryś i żbik, a z płazów 

traszka karpacka będąca jedynym wśród kręgowców, karpackim endemitem. Gnieżdżą się tu 

jastrzębie, pustułki, puchacze, inne gatunki sów, orlik krzykliwy (ok. 10 % populacji krajowej), 

trzmielojad oraz bocian czarny.  Ochroną pomnikową objęto dotychczas ponad 150 obiektów 

przyrody żywej. Najliczniejsze są lipy i dęby.  Najokazalsze drzewa można spotkać w zabytkowych 

ogrodach i parkach. Przez teren Parku prowadzi sześć szlaków turystycznych o łącznej długości ok. 

160 km. Wędrując szlakami można zwiedzić wiele cennych zabytków kultury. Do najcenniejszych 

należą: zespół kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, murowana cerkiew 

obronna z XV/XVI w. w Posadzie Rybotyckiej oraz zespół zamkowo-parkowy z XVI wieku                         

w Krasiczynie. W Parku jest 11 tras ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych, z których 3 prowadzą po 

terenie rezerwatów przyrody.  
 

4. Park Krajobrazowy Gór Słonnych  
Chroni się w nim rozległe, piękne krajobrazowo zwarte kompleksy leśne z przełomowymi 

odcinkami rzek i potoków, będących dopływami Sanu i Wiaru oraz osobliwymi formami 

geologicznymi. Park obejmuje swoim obszarem typowe dla Karpat Wschodnich pasma górskie: Gór 

Słonnych i Chwaniowa.  Osobliwością Parku są liczne słone źródła oraz złoża roponośne. Znaczne 

ich zagęszczenie znajduje się w obrębie szczytu Na Opalonym. Naliczono 78 potoków, które 

odprowadzają wody o różnym stopniu zawartości soli. Nie tylko solanki ukryte są pod powierzchnią 

ziemi. Znane są złoża roponośne ciągnące się pasmem od Berehów Dolnych i Łodyny przez 
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Ropienkę, Wańkow i Leszczowate po Witryłów, Temeszów i Obarzym. Flora i fauna Parku jest 

bardzo bogata i zróżnicowana. Najcenniejsze fragmenty Parku objęte są ochroną prawną w 9 

rezerwatach przyrody: „Buczyna w Wańkowej”, „Chwaniów”w Jureczkowej, „Cisy w Serednicy”, 

„Dyrbek” w Bezmiechowej Górnej, ”Góra Sobień” w Monastercu, „Nad Trzciańcem” w Trzciańcu, 

„Na Opalonym” w Wojtkówce, ”Na Oratyku” w Krościenku, „Polanki” w Bykowcach k/Sanoka.              

W dwóch rezerwatach: ”Góra Sobień” i „Polanki’ urządzone są ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. 

Trzecia ścieżka o charakterze dendrologicznym udostępniona jest  w Jureczkowej, czwarta – 

przyrodniczo - leśna „Jodełka” w Siemuszowej. Duże powierzchnie kompleksów leśnych stwarzają 

dogodne warunki do rozwoju i bytowania dla wielu gatunków zwierząt, w tym typowych dla fauny 

puszczańskiej.  Łąki w dolinach rzek i potoków są miejscem żerowania dla wielu gatunków ssaków. 

Doliny te są również wspaniałym terenem łowieckim ptaków drapieżnych oraz miejscem 

gniazdowania zagrożonego w skali globalnej derkacza. Wysoki stopień naturalności tego terenu 

wyraża się dużym bogactwem florystycznym, liczącym ok. 900 gatunków roślin naczyniowych,                    

w tym wielu gatunków górskich, podgórskich  i pontyjskich. Osobliwością dendrologiczną Parku są 

drzewiaste formy cisa występujące w ok. Serednicy oraz stanowisko krzewu - kosa olcha w ok. 

Bandrowa. Ewenementem w Parku na skalę krajową jest Lotnisko Szybowcowe w Bezmiechowej 

Górnej. Wystające kopuły pięknych cerkwi widoczne są w Bezmiechowej, Bandrowie, Brzegach 

Dolnych, Hołuczkowie, Krecowie, Krościenku, Liskowatem, Łodynie, Paszowej, Rakowej, 

Rudence, Serednicy, Siemuszowej, Stefkowej, Tyrawie Solnej. W Parku wytyczone są szlaki 

turystyczne: czerwony, niebieski, żółty, łącznikowy zielony, łącznikowy żółty, szlak ikon, dzięki 

którym można uprawiać turystykę pieszą. Bezkresne obszary Parku pozwalają uprawiać inne formy 

turystyki, m.in. paralotniarstwo, turystykę rowerową, kajakarstwo, turystykę konną.  
 

5. Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”  
Został utworzony w celu ochrony i zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej 

części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej ciągnącej 

się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy Państwa. Na atrakcyjność przyrodniczą terenu 

wpływa zwarty kompleks leśny (lesistość 80%), dominują tu bory sosnowe, oraz fragmenty boru 

jodłowego. Wielkość, tych miejscami niedostępnych lasów z zachowanym starowiekowym 

drzewostanem, decyduje o ich wybitnej wartości przyrodniczej. Występuje tu głownie sosna                    

z wyspowymi fragmentami lasów jodłowych. Leśny krajobraz jest urozmaicony dolinami rzek, 

wałami wydmowymi tworzącymi wyniesienia, kompleksami stawów, jezior, bagien i torfowisk 

śródleśnych. Najcenniejsze przyrodniczo tereny Parku chronione są rezerwatową formą ochrony.                         

W granicach parku krajobrazowego w części podkarpackiej są trzy rezerwaty przyrody: „Imielty 

Ług” (niewielka część na Podkarpaciu), „Jastkowice” i rezerwat „Łęka”. Na terenie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” położone są wsie i osady śródleśne, gdzie można spotkać 

przykłady dawnej drewnianej zabudowy mieszkalnej, stare kapliczki i charakterystyczne krzyże 

przydrożne. Lasy Janowskie są wymarzonym miejscem odpoczynku od miejskiego hałasu, jednak 

nie są odwiedzane przez turystów tak licznie, jak na to zasługują ze względu na bogactwo flory  

i fauny oraz walory krajobrazowe. Piękny krajobraz i walory przyrodnicze czynią ten teren 

niezwykle atrakcyjnym dla turystyki pieszej, rowerowej, przyrodniczej a w zimie dla narciarstwa 

biegowego i śladowego. Służą temu liczne szlaki zarówno piesze jak i rowerowe oraz mała 

infrastruktura turystyczna taka jak wiaty, miejsca przystankowe i parkingi leśne. Park w 100% objęty 

jest europejską siecią Natura 2000 - Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy 

Janowskie” oraz w większej części Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Uroczyska Lasów Janowskich”. 

6. Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy 

Park utworzony został w 1993 roku by chronić najcenniejsze fragmenty Pogórza Strzyżowskiego  

i Dynowskiego. Powierzchnia Parku wynosi 25 654 ha, dodatkowo wydzielono otulinę 
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zabezpieczającą go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. 

Obszar Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego posiada bardzo skomplikowaną 

budowę geologiczną związaną z nałożeniem się na siebie trzech płaszczowin karpackich. Największą 

rzeką Parku jest Wisłok, która w okolicy Frysztaka tworzy niezwykle piękny przełom zwany „Bramą 

Frysztacką”. Innym bardzo interesującym elementem przyrody nieożywionej jest okazałe skupisko 

skałek piaskowcowych powstałych wskutek erozji eolicznej, chronionych w postaci rezerwatu 

geologicznego „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”. Na terenie Parku, w miejscach gdzie 

zachowały się unikatowe fragmenty krajobrazu oraz występuje obfitość flory  

i fauny utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Herby” i „Góra Chełm”. Dominującymi zbiorowiskami 

leśnymi są żyzna buczyna karpacka i kwaśna buczyna górska. Do najciekawszych wśród roślin 

należą m.in.: widłak goździsty, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg, tojad dzióbaty, żywokost 

sercowaty. Świat ssaków reprezentowany jest głównie przez: sarny, jelenie, dziki i bobry. Godne 

uwagi są także nietoperze na czele z: nockiem dużym, nockiem Bechsteina i gackiem brunatnym. Do 

najatrakcyjniejszych gatunków ptaków należą: bocian czarny, orlik krzykliwy i puchacz natomiast 

wśród bezkręgowców dominują owady na czele z modliszką zwyczajną, nadobnicą alpejską                           

i jelonkiem rogaczem. Do wartości historycznych i kulturowych Czarnorzecko-Strzyżowskiego 

Parku Krajobrazowego zaliczamy przede wszystkim zabytki architektury - głównie sakralnej                           

i dworsko - pałacowej. Park krajobrazowy jest terenem bardzo dobrze oznakowanych szlaków                       

i ścieżek w tym: turystycznych, przyrodniczych i edukacyjnych oraz tras rowerowych prowadzących 

przez najatrakcyjniejsze miejsca, eksponując przy tym walory przyrodnicze, kulturowe                                     

i krajobrazowe Parku. Obiektami godnymi zobaczenia na terenie Parku są m.in.: ruiny zamku 

Kamieniec w Odrzykoniu, zespół schronu kolejowego w Stępinie i Cieszynie oraz najstarsza                          

w województwie podkarpackim kopalnia ropy naftowej w Węglówce.  

7. Jaśliski Park Krajobrazowy 

Park został utworzony w celu ochrony obszaru źródliskowego Jasiołki i Wisłoka w 1992 roku. 

Obejmuje obszar 25 878 ha i usytuowany jest we wschodniej, najbardziej urozmaiconej 

krajobrazowo, części Beskidu Niskiego. Różnorodny krajobraz Parku stanowią kopulaste 

wierzchołki i grzbiety zbudowane głównie z twardszych piaskowców oraz przełomowa dolina 

Jasiołki. Na obszarze Parku występuje duże zalesienie z przewagą buczyny karpackiej oraz zespoły 

łąkowo - pastwiskowe. Charakterystyczne dla opisywanego terenu są podmokłe łąki, torfowiska                          

i bezodpływowe bagna tzw. „berezednie”. Szata roślinna Parku jest zróżnicowana pod względem 

bogactwa florystycznego oraz stopnia naturalności zbiorowisk roślinnych. Flora Parku ma charakter 

przejściowy pomiędzy przyrodą Karpat Zachodnich i Wschodnich. Do atrakcyjnych i podlegających 

ochronie roślin należą: żywokost sercowaty, kostrzewa górska, tojad dzióbaty, skrzyp olbrzymi, 

omieg górski. Przejściowość obszaru potwierdza obecność licznych gatunków pontyjskich, jak np. 

kłokoczka południowa, cebulica dwulistna czy róża francuska. W dużych kompleksach leśnych ma 

swoje ostoje wiele gatunków zwierząt. Do najważniejszych przedstawicieli ssaków możemy zaliczyć 

mieszkające tu zwierzęta drapieżne: wilka, niedźwiedzia brunatnego czy rysia. Z uwagi na fakt, że 

przez Przełęcz Dukielską przebiega szlak migracyjny ptaków spotykamy tu wiele gatunków 

awifauny na czele z myszołowem zwyczajnym, orlikiem krzykliwym, puchaczem, bocianem 

czarnym czy dzięciołem trójpalczastym. Ze względu na dogodne warunki życia teren Parku bogaty 

jest w świat ryb, gadów i płazów. Osobliwością Parku jest istnienie interesujących form ochrony 

przyrody w tym rezerwaty: „Wadernik”, „Modrzyna”, „Źródliska Jasiołki”, „Przełom Jasiołki” oraz 

rezerwat przyrody nieożywionej „Kamień nad Jaśliskami”. Na terenie Parku wiele zabytków                           

i pozostałości związanych jest z Łemkami, którzy przed przesiedleniami zamieszkiwali te tereny. Do 

wartości historycznych i kulturowych Parku zaliczyć można liczne: cerkwie, krzyże przydrożne, 

kościoły, cmentarze, pomniki i mogiły powojenne oraz łemkowskie chyże. Do wielu najciekawszych 

miejsc prowadzą oznakowane szlaki turystyczne, ścieżka historyczno-krajobrazowa „Na Węgierskim 

Trakcie”, ścieżka przyrodnicza „W Przełomie Jasiołki”, trasy rowerowe oraz konne. 
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8. Park Krajobrazowy Doliny Sanu 

Park powołany został w 1992 roku dla ochrony malowniczej doliny rzeki San, zajmuje powierzchnię 

27 728 ha i wchodzi w skład trójpaństwowego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 

Wschodnie”. O wartościach przyrodniczych Parku świadczą znaczne obszary naturalnych, mało 

zmienionych gospodarką ludzką zbiorowisk roślinnych i cenne drzewostany, które w większości 

porastają obszar Parku. Lesistość tego terenu wynosi aż 90% i stanowią ją głównie kompleksy 

buczyny karpackiej z przewagą buka, jodły i świerka a dolinę Sanu i jego dopływy dodatkowo 

porastają zespoły nadrzecznej olszyny górskiej. Największym bogactwem tego terenu jest 

występowanie bogatych zbiorowisk roślinnych reprezentowanych przez np.: wilczomlecza 

karpackiego, wężymorda górskiego, goździka skupionego, ciemiężycę zieloną czy smotrawę okazałą 

i olchę szarą. Za osobliwość uważa się duży udział roślin wysokogórskich w niskich partiach regla 

dolnego oraz bogactwo florystyczne łąk i torfowisk wysokich z borówką bagienną, bagnem 

zwyczajnym czy rosiczką okrągłolistną. Najliczniej prezentuje się świat ssaków na czele                              

z niedźwiedziem brunatnym, żubrem, wilkiem, rysiem i gadów z faunistyczną rzadkością - wężem 

Eskulapa. W dużych kompleksach leśnych mają swoją ostoję ptaki: orlik krzykliwy, kruk, orzeł 

przedni a także bocian czarny czy czapla siwa. Dodatkowo rzeka San posiada bardzo urozmaiconą 

faunę wodną i nadwodną z licznymi gatunkami. Najbardziej cenne miejsca o wybitnych walorach 

przyrodniczych w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu objęto prawną ochroną w postaci 4 

rezerwatów przyrody: „Krywe”, „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego”, „Zakole” oraz „Śnieżyca 

wiosenna w Dwerniczku”. Na terenie Parku zachowały się nieliczne elementy dziedzictwa 

kulturowego związane z działalnością zamieszkującej te tereny ludności, którą w dużej mierze 

stanowili Rusini zwani Bojkami. Główne pamiątki to przede wszystkim obiekty budownictwa 

sakralnego w postaci drewnianych cerkwi w Smolniku i Chmielu, ruin murowanych cerkwi                        

w Krywem i Hulskiem oraz resztek murów cmentarnych, ruin kaplic i przydrożnych krzyży. 

Poznanie bogactwa krajobrazowego oraz historyczno-kulturowych walorów Parku ułatwiają 

przygotowane szlaki i ścieżki turystyczne wyposażone w tablice i przewodniki informacyjne.  

9. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 

Celem utworzenia Parku w 1992 roku jest zachowanie jego walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych, skuteczna ochrona najcenniejszych obiektów oraz udostępnienie 

terenu na potrzeby turystyki i agroturystyki. Park stanowi część Międzynarodowego Rezerwatu 

Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Obszar Parku o powierzchni 51 461 ha charakteryzuje się kratowym 

układem dolin rzecznych i rusztowym ułożeniem grzbietów górskich. Ciśniańsko-Wetliński Park 

Krajobrazowy znajduje się w dorzeczu rzeki San, jego dopływy - Solinka, Wetlina, Osława tworzą 

liczne przełomy i progi skalne. Wyróżnia się on bardzo dużą lesistością sięgającą 88% 

reprezentowaną przez buczynę karpacką z dominacją buka i jodły. Bardzo bogata flora naczyniowa 

wykazuje wysoki stopień zachowania zbiorowisk roślinnych. Godne uwagi są: języcznik zwyczajny, 

goździk kosmaty, naparstnica wielokwiatowa, goryczka orzęsiona. Oprócz tego do wyjątkowych 

zbiorowisk leśnych należą: zespół jaworzyny górskiej, osobliwy zespół bagiennej olszynki górskiej                   

i torfowisko przejściowe w Kalnicy. Wśród fauny na uwagę zasługują liczni przedstawiciele 

gatunków puszczańskich: żubr, niedźwiedź brunatny, żbik, wilk, ryś a także ptaki na czele z orłem 

przednim, orlikiem krzykliwym, muchołówką i płochaczem halnym. Listę zwierząt chronionych 

uzupełniają również owady, reprezentowane głównie przez motyle  i chrząszcze, a także występujące 

na terenie Parku różnorodne gatunki płazów, gadów i ryb. Do istniejących rezerwatów przyrody 

Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego należą: „Cisy na Górze Jawor”, „Woronikówka”, 

„Gołoborze”, „Olszyna Łęgowa w Kalnicy”, „Sine Wiry”, „Zwiezło” oraz „Przełom Osławy pod 

Duszatynem”. Obok walorów przyrodniczych i krajobrazowych na uwagę zasługują również walory 

kulturowe i historyczne tego obszaru utworzone przez kulturę ludową górali ruskich - Łemków                      

i Bojków. Pozostałościami po dawnych mieszkańcach tego regionu są nieliczne relikty kulturowe: 

cerkwie, cerkwiska, cmentarze i przydrożne kapliczki. Przez najatrakcyjniejsze tereny wiodą 
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oznakowane szlaki turystyczne, rowerowe czy ścieżki przyrodnicze. Dużą atrakcję stanowi 

zwiedzanie Parku wąskotorową Bieszczadzką Kolejką Leśną wpisaną do rejestru zabytków. 

10. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.  

Park położony jest we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy dolinami rzek: Wisłoki 

i Białej. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 15 427,28 ha, w tym w województwie podkarpackim 

2 453 ha (gmina Jodłowa). Osobliwością tego obszaru są znaczne spadki terenu oraz głęboko wcięte 

doliny potoków. Na terenie Parku występuje kilka ciekawych form skałkowych, np.: ambony, 

ściany, platformy, mury i baszty skalne. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki leży na terenie dorzecza 

Wisły, w zlewni rzek Dunajec oraz Wisłoka. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym Parku jest 

zespół żyznej buczyny karpackiej tworzący rozległe kompleksy w wyższych partiach pasma Brzanki 

i Liwocza. Warstwę krzewów tworzy: leszczyna, dziki bez czarny i koralowy. Runo stanowi 

mozaikę gatunków zaroślowych, leśnych i łąkowych. Największy udział mają: pokrzywa zwyczajna, 

żywiec gruczołowaty, zawilec gajowy, nerecznica samcza, jeżyna gruczołowata. Najbardziej 

interesujące gatunki roślin chronionych to: języcznik zwyczajny, wawrzynek wilczełyko, orlik 

pospolity, pokrzyk wilcza jagoda, kukułka szerokolistna, kłokoczka południowa i wroniec widlasty. 

Osobliwością Parku jest stosunkowo duży udział we florze naczyniowej Parku roślin górskich. 

Najcenniejsze z nich to: turzyca zwisła, nerecznica górska, śnieżyczka przebiśnieg. Swoją ostoję              

w dużych kompleksach leśnych na terenie Parku mają liczne ssaki łowne jak: sarny, jelenie i dziki.  

Obszar Parku to również miejsce bytowania wielu rzadkich gatunków zwierząt objętych ochroną 

prawną m.in.: wydry, gronostaja, jeża europejskiego, łasicy i popielicy. Ciekawą grupą ssaków tego 

terenu są także nietoperze a łąki, pola orne, pastwiska i obszary podmokłe są miejscem polowań 

dużych ptaków drapieżnych np.: myszołowa, jastrzębia, jak również, czaplowatych i siewkowatych. 

Na uwagę zasługują także bezkręgowce np. modliszka zwyczajna czy motyl krasopani hera a wśród 

płazów: rzekotka drzewna, salamandra plamista i kumak górski. Pospolitym przedstawicielem 

herpetofauny jest: zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata oraz padalec zwyczajny. Na walory 

historyczno-kulturowe gminy Jodłowa w dużej mierze składają się obiekty zabytkowe: cmentarz 

żydowski położony w sołectwie Wisowa czy pomnik partyzantów z II wojny światowej w Dębowej. 
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

 

1. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (ŁPKDN) 

W zachodniej części województwa podlaskiego, tuż obok Łomży, znajduje się powołany w 1994 r. 

ŁPKDN. Obejmuje 16-kilometrowy odcinek Narwi między Piątnicą i Bronowem wraz z wąską 

doliną ograniczoną malowniczymi wysoczyznami sięgającymi do 50 m nad poziom rzeki. 

Herbowym ptakiem Parku jest czajka. Powierzchnia Parku wynosi 7 368,22 ha, a jego otuliny 12 

228,58 ha. W granicach Parku Narew płynie naturalnym, nieuregulowanym korytem tworząc liczne 

zakola i odnogi. Corocznie wiosną cała dolina pokryta jest olbrzymimi rozlewiskami. Główne 

dopływy Narwi w Parku to: Łojewek, Gać, Narwica. W ŁPKDN znajdują się 2 rezerwaty: 

"Kalinowo" (pow. 69,76 ha, chroniący dobrze zachowane grądy, świetlistą dąbrowę i ciepłolubne 

murawy) i "Wielki Dział" (pow. 174,58 ha chroniący największy w dolinie kompleks lasów 

łęgowych o naturalnym pochodzeniu) oraz 4 użytki ekologiczne: „Rzeka Narwica”, „Łopian”, 

„Bagno Brzeziny” i „Piaskowa Górka-Krzewo”. Park został włączony do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 pod nazwą "Przełomowa Dolina Narwi" jako obszar specjalnej ochrony 

ptaków i specjalny obszar ochrony siedlisk. Flora Parku to blisko 750 gatunków roślin 

naczyniowych. Kręgowce w ŁPKDN reprezentowane są przez 46 gatunków ssaków, w tym 23 

gatunki objęte ochroną prawną, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (nocek łydkowłosy, 

mroczek posrebrzany) oraz 4 gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (nocek 

duży i łydkowłosy, bóbr europejski, wydra), 13 gatunków płazów, 4 gatunki gadów oraz 30 

gatunków ryb i minogów. Stwierdzono tu występowanie ok 200 gatunków ptaków z czego prawie 

125 to gatunki gniazdujące. Można tu zaobserwować m.in. dubelta, bataliona, kulika wielkiego, 

rycyka, puchacza, bociana czarnego czy bielika. Zabytki kultury materialnej: tysiącletnie grodzisko 

w Starej Łomży, siedziba rodu Lutosławskich z parkiem dworskim, neoromańskim kościołem, 

plebanią i kaplicą z XIX w. w Drozdowie, stare młyny wodne w Bronowie i Gaci, cmentarz z I 

wojny światowej w Gaci, XIX wieczne forty obronne w Piątnicy, cmentarz rzymskokatolicki z XIX 

w. w Puchałach. 
 

2. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) 

Utworzony w maju 1988 r. Powierzchnia Parku z otuliną wynosi126 687 ha. Lasy i zadrzewienia 

zajmują 85% powierzchni. Pozostałe 15% to: łąki, pola, wody i zabudowa. Położony jest we 

wschodniej części województwa podlaskiego, na obszarze Wysoczyzny Białostockiej oraz Wzgórz 

Sokólskich. Park chroni jeden z najlepiej zachowanych kompleksów leśnych w Polsce, a wraz z nim 

puszczańskie rzeki, cieki i źródliska, jak również urozmaiconą rzeźbę terenu. Ochronie podlegają 

także walory krajobrazowe, kulturowe i historyczne Puszczy Knyszyńskiej. Rzeźba terenu Parku jest 

mocno zróżnicowana. Charakteryzuje się dużymi deniwelacjami i bogactwem form polodowcowych 

takich jak: kemy, ozy, moreny, niecki wytopiskowe, równiny sandrowe, bez istniejących 

współcześnie jezior. Najważniejszą rzeką Parku jest Supraśl (106,5km). Rzeki i strumienie zasilane 

są licznymi źródliskami. Liczba źródlisk na obszarze PKPK sięga blisko 500. Flora PKPK 

charakteryzuje się obecnością 9 zbiorowisk roślin określanych tzw. gatunkami arktyczno - 

borealnych, które przenikają na teren Parku z północno-wschodniej Europy. Spotkać można także 
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tzw. relikty polodowcowe: chamedafne północna, wierzbę lapońską czy też zimoziół północny, 

będące śladem obecności tundry na tym terenie. Fauna PKPK. Świat owadów reprezentują motyle, 

m.in.: szlaczkoń szafraniec i modraszek eros. Występuje tu 12 gatunków płazów (m.in. traszka 

zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, zielona i paskówka, 

rzekotka drzewna) i 5 gatunków gadów (padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka 

i żyworodna). Występuje ponad 230 gatunków ptaków, a wśród nich rzadkie i ginące: cietrzew, 

bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy. Stwierdzono występowanie 19 gatunków drobnych ssaków, są 

m.in.: koszatka czy orzesznica, rzęsorek rzeczek, ryjówka aksamitna, badylarka, stała populacja 

wilków i rysi. Wolnościowe stado żubrów liczy ponad 160 osobników. W granicach Parku powołano 

21 rezerwatów przyrody oraz utworzono 2 użytki ekologiczne: „Żurawka” i „Skrobacinka”, a także 

kilkaset pomników przyrody w postaci: starych drzew, alei drzew oraz głazów narzutowych.  
 

3. Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) 
Najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony w 1976 r. w celu ochrony unikatowego 

krajobrazu polodowcowego ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie skandynawskie ok. 12-14 

tys. lat temu. Powierzchnia Parku wynosi 6338 ha. SPK to kraina wzgórz, dolin i jezior. To tu 

znajdują się najpiękniejsze morenowe wzniesienia (Góra Cisowa), kemowe stożki i wały ozów                       

(oz turtulski) oraz dolina zawieszona „Gaciska”. Polodowcową pamiątką są również okazałe głazy                  

i głazowiska. Park leży w dorzeczu Niemna, do którego swoje wody odprowadzają rzeki: Czarna 

Hańcza i Szeszupa. Na terenie SPK znajduje się 26 jezior, pośród których króluje najgłębsze polskie 

jezioro Hańcza (108,5 m). Pozostałe, mniejsze i płytsze tworzą ciekawe krajobrazowo kompleksy, 

jak np. zespół jezior kleszczowieckich (Kojle, Perty, Purwin) czy zespół jezior szurpilskich 

(Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek, Kluczysko). Występuje tu około 700 gatunków roślin zielnych,               

z których dużą część stanowią gatunki rzadkie i podlegające ochronie, często relikty polodowcowe, 

np. skrzyp olbrzymi, wielosił błękitny, lipiennik Loesela, kłoć wiechowata. SPK słynie również                      

z wielu osobliwości faunistycznych. Szczególnie interesujące zwierzęta zamieszkują wody jeziora 

Hańcza. Należą do nich typowo rzeczne (!), rzadkie gatunki ryb: głowacz białopłetwy                                 

i pręgopłetwny, strzebla potokowa, a także relikty polodowcowe: skorupiak Pallasiola 

quadrispinosa i ślimak sadzawczak drobny. W rzekach Parku żyją mszywioły oraz nadecznik 

stawowy-słodkowodna gąbka. Występuje tu około 140 gatunków ptaków, m.in.: zimorodek, 

orzechówka, bąk, pluszcz, bociana czarny. Osobliwością wśród ssaków jest smużka oraz nietoperz 

łydkowłosy. Licznie występuje bóbr europejski, wydra, kuna domowa, gronostaj, łasica, tchórz, dzik 

i sarna. Na terenie Parku istnieją 4 rezerwaty: „Jezioro Hańcza”, „Głazowisko Bachanowo nad 

Czarną Hańcza”, „Głazowisko Łopuchowskie” i „Rutka”. Jeziorom Kojle, Perty, Szurpiły, Jeglówek 

i Purwin nadano status użytków ekologicznych. Pomnikami przyrody są 22 pojedyncze drzewa, aleja 

lipowa oraz 15 głazów narzutowych. Park, jako Ostoja Suwalska należy do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej „Natura 2000”.  
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

 

1. Kaszubski Park Krajobrazowy 

Liczne wzniesienia i doliny gęsto poprzetykane rynnowymi jeziorami sprawiają, że tutejszy 

krajobraz posiada podgórski charakter, wyjątkowy w skali Pomorza. Odpowiednie warunki 

sprawiają, że występują tu liczne gatunki flory górskiej i podgórskiej: tojad dzióbaty, przetacznik 

górski, manna gajowa i in. Tutaj, pośród bogato zalesionych Wzgórz Szymbarskich, znajduje się 

największe wzniesienie na Niżu Środkowoeuropejskim – Wieżyca (328,6 m n.p.m.). Z 35-metrowej 

wieży widokowej można podziwiać rozległą panoramę okolic. Bogactwem naturalnym są tu liczne 

jeziora polodowcowe, które połączone rzekami tworzą jedne z piękniejszych w Polsce szlaków 

wodnych. Jednym z nich jest tzw. „Kółko Raduńskie” – szlak łączący 14 jezior. Na największych 

jeziorach można również uprawiać żeglarstwo i windsurfing. Obszar Parku stanowi centrum regionu 

Kaszub, charakteryzującego się wciąż żywą oryginalną kulturą ludową. W Kartuzach znajduje się 

Muzeum Kaszubskie, a w miejscowości Chmielno można poznać proces tworzenia ceramiki 

w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej państwa Neclów. 

2. Nadmorski Park Krajobrazowy 
Nadmorski Park Krajobrazowy charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym krajobrazem (m.in. 

wysoczyzny morenowe tzw. kępy, mierzeje, obniżenia pradolinne). Występują tu wszystkie typy 

brzegów morskich, charakterystyczne dla południowego Bałtyku: klifowe, wybrzeża wydmowe, 

niskie wybrzeża zalewowe. Ze zróżnicowanym krajobrazem Parku i otuliny ściśle jest związana 

różnorodność siedlisk z charakterystyczną roślinnością, w tym wiele gatunków rzadkich                                   

i chronionych. Łąki halofilne z roślinnością słonolubną (wybrzeża zalewowe): aster solny, jarnik 

solankowy, sit Gerarda, babka nadmorska (rez.”Słone Łąki”). Tereny torfowiskowe: rosiczka 

okrągłolistna, woskownica europejska, wrzosiec bagienny, bagno zwyczajne, malina moroszka – 

relikt okresu borealnego (rez.”Bielawa”). Zbocza klifów: rokitnik zwyczajny, głóg. Wydmy: głównie 

trawy (np: piaskownica zwyczajna), groszek nadmorski, oraz gatunki chronione: mikołajek 

nadmorski, lnica wonna, kruszczyk szerokolistny (rez.”Helskie Wydmy”); 40 procent powierzchni 

Parku pokrywają lasy, głównie nadmorski bór bażynowy, z dominacją sosny a w nich m.in. bażyna 

czarna i podkolan biały. Ponad połowę powierzchni Parku stanowią wody Zatoki Puckiej 

Wewnętrznej. Najważniejszym jej wyróżnikiem są łąki podwodne z najcenniejszą trawą morską 

(zosterą) i ramienicą bałtycką. Wody Zatoki to ważna ostoja dla wielu zimujących ptaków głównie 

kaczek. Z uwagi na niskie zasolenie w Zatoce Puckiej występują ryby zarówno słodko, jak                               

i słonowodne oraz dwuśrodowiskowe (wędrowne: łosoś, węgorz, troć). Gatunki ryb chronionych to: 

wężynka, iglicznia, parposz, babka mała, babka piaskowa). W wodach przybrzeżnych Bałtyku 

występują cztery gatunki morskich ssaków: foka szara, foka pospolita i foka obrączkowana oraz 

morświn. Na terenie NPK i otuliny znajdują się miejsca lęgowe bardzo rzadkich i chronionych 

ptaków m.in. ohara, łęczaka i biegusa zmiennego. Bogata awifauna występuje na terenie Półwyspu 

Helskiego -miejsce intensywnych przelotów ptaków podczas migracji. Wśród cenniejszych bardzo 

rzadkich gatunków będących pod ścisłą ochroną należy wymienić sieweczkę obrożną i pliszkę 

cytrynową. 
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3.Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” 
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” jest największym parkiem krajobrazowym na terenie 

województwa pomorskiego, jedynym typu dolinnego. Słupia dzięki dużym spadkom, swą specyfiką 

nawiązuje do rzek podgórskich. Na wielu odcinkach przyjmuje charakter rzeki włosienicznikowej, 

cennego i chronionego siedliska przyrodniczego z chronionymi włosienicznikami i hildenbrandią 

rzeczną. Ponadto wody Słupi słyną z występowania w nich cennych przyrodniczo i gospodarczo 

łososi atlantyckich i troci wędrownych. To tutaj, od 1 stycznia każdego roku, po upływie okresu 

ochronnego tych ryb (trwa on od 1 października do 31 grudnia), zjeżdżają się wędkarze z całej 

Polski. Rzeka Słupia w wielu miejscach została silnie przekształcona przez człowieka, o czym 

świadczy istnienie zabytkowych, nadal funkcjonujących elektrowni wodnych i związanych z nimi 

kanałów, sztolni i zbiorników zaporowych. Należą one do jednych z najstarszych w Europie                               

i stanowią przykład unikatowych rozwiązań technicznych. Należy jednak pamiętać, iż zabudowa 

hydrotechniczna na rzece przerwała korytarz ekologiczny i zmieniła charakter rzeki. Ze 

środowiskiem przyrodniczym samej rzeki można się zapoznać uczestnicząc w spływach 

kajakowych. Na obszarze Parku wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Słupi”, 

chroniony w ramach europejskiej sieci Natura 2000.  
 

4. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”  
Mierzeja Wiślana to wąski pas lądu ciągnący się od Sopotu po Półwysep Sambia w Obwodzie 

Kaliningradzkim, na dużym odcinku rozdzielający wody Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Park 

obejmuje wschodni fragment polskiej części Mierzei Wiślanej z ciągami wydm porośniętych 

głównie borami, w tym charakterystycznym dla wybrzeża borem bażynowym oraz kwaśnymi 

dąbrowami. Jest tu najwyższa ustabilizowana wydma europejska – „Wielbłądzi Garb” (49,5 m 

n.p.m.). Specyficzne dla Mierzei są szerokie, piaszczyste plaże. W krajobrazie dominują lasy, 

stanowiąc ok. 80% jego powierzchni. Symbolem Parku jest kormoran czarny, którego największa               

w Polsce kolonia znajduje się w okolicach Kątów Rybackich. Awifauna Parku jest szczególnie 

bogata, zaobserwowano tu dotychczas 290 gat. ptaków. Ze ssaków na uwagę zasługuje 

występowanie foki szarej. Flora Parku jest również bardzo bogata: ponad 100 gat. mszaków oraz 850 

gatunków roślin naczyniowych, w tym takie unikaty, jak endemit wybrzeża południowobałtyckiego 

lnica wonna (Linaria odora). Otulina Parku obejmuje dwa regiony, z których pierwszy to pozostały 

fragment Mierzei na zachód od Sztutowa do Mikoszewa, drugi zaś to przyległa do tego fragmentu 

północno-zachodnia część Żuław Wiślanych. Żuławy Wiślane są najniżej położonym regionem                  

w Polsce, którego znaczną część zajmują tereny depresyjne. W otulinie znajdują się liczne, unikalne 

w skali kraju budowle hydrotechniczne. 

5. Trójmiejski Park Krajobrazowy  
O unikatowym charakterze Parku stanowi polodowcowa rzeźba terenu, porozcinana w strefie 

krawędziowej wysoczyzny gęstą siecią dolin. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla  

też obecność licznych głazów narzutowych. Dnem dolin płyną potoki, których większość  

ma swoje źródła na terenie Parku. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska oraz 

kilkanaście niedużych jezior. Około 90% powierzchni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zajmują 

lasy, wśród których przeważają lasy bukowe i mieszane z udziałem buka. Wchodzą one w skład dużego 

kompleksu leśnego Lasy Oliwsko – Darżlubskie. Położenie Parku w bezpośrednim sąsiedztwie  

aglomeracji  miejskiej    sprawia,  że jest to cenione miejsce wędrówek turystycznych i rekreacji dla 

mieszkańców Trójmiasta, należy przy tym podkreślić fakt, że w związku z taką sytuacją tereny te są 

w szczególności narażone na nadmierną presję turystów. Do cenniejszych zabytków architektury 

należy XVII – wieczna Kalwaria Wejherowska (trzecia z najstarszych w Polsce). 

6. Wdzydzki Park Krajobrazowy  
Wdzydzki Park Krajobrazowy leży w strefie buforowej Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. 

Obszar Parku zajmuje równina sandrowa. W Parku i otulinie znajduje się ponad 100 jezior i 150 
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oczek wodnych, z których szczególnie interesujący jest kompleks Jezior Wdzydzkich, o łącznej 

powierzchni 1455 ha, stanowiący zespół czterech jezior (Radolne, Jelenie, Gołuń i Wdzydze) tzw. 

Krzyż Jezior Wdzydzkich, rozciągających się w dwóch kierunkach – południkowym                                         

i równoleżnikowym, o rozpiętości ramion 9 na 12 kilometrów. Jezioro Wdzydze jest szóstym pod 

względem głębokości wśród jezior Polski. Ewenementem na skalę kraju, a nawet Europy są liczne 

naturalne wyspy na jeziorach kompleksu. W Jeziorach Wdzydzkich występuje jedyna w Polsce 

populacja endemicznej formy troci jeziorowej, zwana trocią wdzydzką, która wędruje na tarło 

w górę rzek Wdy i Trzebiochy. We Wdzydzach Kiszewskich utworzono Kaszubski Park 

Etnograficzny, a we wsi Wiele (otulina Parku) – Muzeum Ziemi Zaborskiej oraz zespół Kalwarii 

Wielewskiej. 

7. Zaborski Park Krajobrazowy  
Zaborski Park Krajobrazowy został utworzony na Ziemi Zaborskiej, którą dawniej określano tereny 

położone „za borami” w stosunku do ośrodków władzy świeckiej lub kościelnej. Park zajmuje duży 

obszar w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Leży w strefie buforowej Rezerwatu 

Biosfery „Bory Tucholskie” (największy w Polsce), ponadto stanowi otulinę Parku Narodowego 

„Bory Tucholskie”. Symbolem Parku jest puchacz - największa europejska sowa. W krajobrazie 

przeważają piaszczyste równiny sandrowe, nazywane Wielkim Sandrem Brdy. Charakterystycznym 

elementem krajobrazu są jeziora. Duże jeziora rynnowe dają możliwość uprawiania żeglarstwa                      

- Charzykowy i Jezioro Charzykowskie to kolebka żeglarstwa śródlądowego w Polsce. We florze 

mają znaczny udział relikty polodowcowe, np. skalnica torfowiskowa i zimoziół północny. Wśród 

storczyków na szczególną uwagę zasługuje występujący tu obuwik pospolity. Dzięki prowadzonej 

ochronie czynnej do wód Parku przywrócono raka szlachetnego. W Leśnie znajduję się kościół                        

z XVI wieku oraz cmentarzysko z kręgami kamiennymi i rekonstrukcjami grobów skrzynkowych. 
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

1. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 

Park położony jest w północno – wschodniej części województwa śląskiego i obejmuje znaczą część 

Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, z charakterystycznymi średniowiecznymi ruinami zamków. 

Powierzchnia Parku wynosi 475,20 km2. Na jego terenie utworzonych jest 10 rezerwatów przyrody: 

Bukowa Kępa, Góra Chełm, Góra Zborów, Kaliszak, Ostrężnik, Parkowe, Ruskie Góry, Smoleń, 

Sokole Góry, Zielona Góra. Park zbudowany jest głównie ze skał mezozoicznych. Zasadnicza część 

utworów pochodzi z dna morza, które istniało na tym terenie w okresie jurajskim. W trzeciorzędzie 

ciepły i wilgotny klimat sprzyjał zjawiskom krasowym. Najbardziej charakterystycznym elementem 

krajobrazu Parku są pasma skalne, urozmaicone licznymi ostańcami wapiennymi. Najwyższym 

wzniesieniem Parku jest znajdująca się w Podzamczu Góra Janowskiego, - 515 m n.p.m. Obszar 

Parku jest bogaty w różnego rodzaju formy krasu podziemnego i powierzchniowego. Ilość jaskiń 

szacowana jest na około 500. Największymi ich skupiskami jest obszar Olsztyna i Rezerwatu Sokole 

Góry, z najgłębszą na obszarze całej Wyżyny Jaskinią Studnisko o głębokości 75 m. Za najdłuższą 

uznawana jest Jaskinia Wierna, której system korytarzy wynosi łącznie ponad 1 km. Obszar Parku 

cechuje deficyt wód powierzchniowych. Ważnym elementem hydrograficznym Parku są źródła 

krasowe – wywierzyska. Do najbardziej znanych zalicza się: źródła Zygmunta i Elżbiety w Złotym 

Potoku, źródła Czarnej Przemszy w Bzowie, źródła Centurii w Hutkach Kankach. Teren Parku 

cechuje się dużą różnorodnością zbiorowisk roślinnych. Znaczną część powierzchni pokrywają lasy, 

z przewagą borów sosnowych. Można spotkać również lasy bukowe, często porastające najwyższe 

wzniesienia. Jednakże najcenniejsze są zbiorowiska nieleśne: murawy kserotermiczne oraz naskalne. 

Charakterystycznymi roślinami są: rojownik pospolity, rozchodnik ostry, oraz endemity – przytulia 

krakowska, warzucha polska. Duża liczba jaskiń determinuje występowanie 20 gatunków nietoperzy, 

w tym rzadkich jak: podkowiec duży, nocek Bechsteina, nocek orzęsiony. Park Krajobrazowy Orlich 

Gniazd, wziął nazwę od średniowiecznych zamków, które zostały wybudowane wysoko na stromych 

i trudno dostępnych wapiennych ostańcach.  
 

2. Park Krajobrazowy Stawki 

Park położony jest w obrębie mikroregionu Niecka Włoszczańska, która stanowi część Niecki 

Nidziańskiej. Powierzchnia Parku wynosi 17,21 km2, co czyni go najmniejszym parkiem 

krajobrazowym w Polsce. Na obszarze Parku dominują czwartorzędowe piaski gliniaste, rzeczne 

oraz mułki, pod którymi znajdują się nieprzepuszczalne gliny polodowcowe. Taka budowa 

geologiczna w decydujący sposób wpływa na procesy glebowe. Duży wpływ na chemizm wód 

gruntowych i powierzchniowych mają skały węglanowe, znajdujące się pod powierzchnią. Średnia 

wysokość bezwzględna Parku to około 240 m n.p.m., jednakże rzeźba tego terenu jest 

morfologicznie jednolita i płaska. Miejscowo w obniżeniach znajdują się zabagnienia. Ze względu na 

bliskie sąsiedztwo rzeki Wiercicy, obszar ten charakteryzuje się w przeważającej części niskim 

poziomem wód gruntowych. Rzeźba terenu stanowi pradolinę górnej Pilicy i Wiercicy.                               

W odróżnieniu od Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w Parku Krajobrazowym Stawki królują 

wody powierzchniowe, które nie przenikają w głąb ziemi, tworząc gęstą sieć potoków i bagien. 
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Liczne cieki wodne zasilają użytkowe stawy rybne. Elementem charakterystyczne dla przyrody 

Parku są podmokłe lub wilgotne lasy reprezentowane przez łęgi, olsy, bory bagienne i grądy oraz 

śródleśne łąki i torfowiska. Ponadto możemy znaleźć dobrze wykształcone fragmenty łęgu 

jesionowo – olszowego oraz olsu porzeczkowego. Na terenie Parku stwierdzono 79 gatunków 

motyli, w tym cenne gatunki takie jak: mieniak strużnik, mieniak tęczowiec, paź królowej. Ponadto 

można zaobserwować wiele gatunków płazów, gadów, ptaków i liczne gatunki ssaków leśnych. Na 

obszarze Parku znajduje się tylko 1 rezerwat przyrody – Rezerwat Wielki Las o powierzchni 32,36 

ha. Utworzony został w 1953 roku, chroni kompleks wilgotnych lasów łęgowych na silnie 

podmokłym obszarze źródliskowym. Prawie 120 letni drzewostan tworzą głównie olsza czarna                        

i jesion wyniosły. W runie występują bardzo rzadkie na niżu gatunki roślin górskich: trybula lśniąca, 

liczydło górskie, manna gajowa, wiechlina odległokłosa, skrzyp olbrzymi, storczyk Fuchsa.  
 

3. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 

Park położony jest w południowo – wschodniej części województwa śląskiego i zajmuje wschodnią 

część Kotliny Raciborskiej oraz północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Park obejmuje 

obszar 493,87 km2. Na terenie Parku utworzono 1 rezerwat przyrody – Łężczok. Ważną przesłanką 

utworzenia Parku była ochrona korytarza ekologicznego łączącego dorzecza górnej Wisły i górnej 

Odry, a poprzez Bramę Morawską również struktury przyrodnicze Europy Środkowej ze strukturami 

przyrodniczymi Europy Południowej. Obszar Parku położony jest w zlewni rzeki Rudy, Suminy                        

i Bierawki. W systemie wodnym Parku znaczną rolę odgrywają zbiorniki wodne, których naliczono 

ponad 270. Obecnie lesistość Parku wynosi około 57%. Wykaz objętych ochroną ścisłą roślin 

naczyniowych Parku obejmuje współcześnie 47 gatunków (m.in. skrzyp olbrzymi, salwinia 

pływająca, ciemiężyca zielona, kosaciec syberyjski, kotewka orzech wodny). Fauna kręgowców 

Parku liczy 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 236 gatunków ptaków oraz 56 gatunków 

ssaków. W Parku znajduje się 47 pomników przyrody ożywionej oraz 1 pomnik przyrody 

nieżywionej - głaz narzutowy im. Oskara Michalika.  Poza potrzebą zapewnienia warunków dla 

wartości przyrodniczych, ważnym powodem zainicjonowania działań zmierzających do utworzenia 

Parku była troska o zachowanie materialnych i niematerialnych zbytków kultury regionu, będącym 

ważnym elementem składowym krajobrazu. Świadome, celowe i mądre kształtowanie tegoż 

krajobrazu, z jego naturalnym i antropogenicznym komponentem na terenach objętych dzisiaj 

prawną ochroną parku krajobrazowego było przez wieki zasługą zakonu Cystersów. 

Odzwierciedleniem w budownictwie cysterskim ideału ascezy jest architektura kościoła w Rudach. 

Oddział Biura Parku wraz z Ośrodkiem Edukacyjnym od 1999 roku mieści się w zabytkowym 

budynku zwanym „Szpitalikiem Rogera”. Do pozostałych, zasługujących na uwagę zabytków 

kultury sakralnej i świeckiej należą drewniane kościoły: w Wilczej p.w. św. Mikołaja z 1755 roku, 

Bełku p.w. św. Marii Magdaleny z 1753 roku, barokowy pałac z 1755 roku w Sośnicowicach, dwór 

myśliwski z XIX wieku w Zwonowicach.  
 

4. Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą 

Park położony jest w północno - zachodniej części województwa śląskiego. Jego powierzchnia to 

387,31 km2. Na terenie Parku utworzono 4 rezerwaty przyrody: Cisy nad Liswartą, Cisy w Łebkach 

Rajchowa Góra, Łęg nad Młynówką. Teren Parku posiada zróżnicowaną rzeźbę, z zaznaczającym się 

w środkowej części Progiem Środkowojurajskim (Próg Herbski), z licznymi grzbietami i garbami 

opadającymi w kierunku rzeki Liswarty. Ziemie bogate w rudy żelaza pozwoliły na rozwój 

hutnictwa już pod koniec XIV wieku. Przeważają tu gleby bielicowe, rzadziej brunatne, 

sporadycznie czarne ziemi i mady. Główną rzeką Parku jest rzeka Liswarta, która wypływa                           

w okolicach wsi Mzyki i płynie przez cały teren Parku szeroką doliną, aż do wsi Niwki, Cechą 

charakterystyczną Parku jest duża ilość antropogenicznych zbiorników wodnych, funkcjonujących 

jako stawy hodowlane. Występuje tu ok. 855 gatunków roślin naczyniowych i 85 gatunków 

mszaków. Spośród cennych gatunków roślin na terenie Parku występują m.in. bagno zwyczajne, 

grzybienie białe i północne, widłaczek torfowy, widłak wroniec, czosnek niedźwiedzi, kozłek 
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bzowy, lepiężnik biały, narecznica górska, brzoza czarna. Liczne zbiorniki wodne to miejsce 

gniazdowania wielu gatunków ptaków. Występuje tu m.in. bączek, bąk, bocian biały i czarny, orlik 

krzykliwy, płomykówka, rybołów, ślepowron. Ślady zgryzów nad licznymi wodami – to miejsca 

bytowania bobrów, a w jednym z potoków w latach 2002 – 2007 stwierdzono występowanie raka 

szlachetnego. Na terenie Parku zlokalizowanych jest 59 pomników przyrody, w tym stanowisko 

różanecznika katawbijskiego, oraz głaz narzutowy tzw. „Diabelski Kamień:. Park Krajobrazowy 

Lasy nad Górną Liswartą kryje wiele ciekawostek historycznych. Jest tu 8 obiektów z rejestru 

zabytków m.in. kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Boronowie z 1611 roku, który jest 

najstarszym drewnianym kościołem na Śląsku. Wśród innych, cennych kulturowo obiektów warto 

wymienić pałac w Kochanowicach i zabytkowy budynek z dachem naczółkowym, w którym mieści 

się Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie. 
 

5. Żywiecki Park Krajobrazowy 

Żywiecki Park Krajobrazowy utworzony został 13 marca 1986 roku, to najstarszy park krajobrazowy 

na terenie polskich Karpat. Powierzchnia Parku wynosi 358,70 km2. Na terenie Parku utworzonych 

jest 10 rezerwatów przyrody: Lipowska, Oszast, Pilsko, Pod Rysianką, Śrubita, Gawroniec, 

Romanka, Muńcoł, Butorza i Dziobaki. Park położony jest w południowej części województwa 

śląskiego. Pasma górskie na obszarze Parku tworzą trzy rozległe grupy górskie, tzw. „Worek 

Raczański” z kulminacja na Wielkiej Raczy (1236 m n.p.m.), „grupa górska Lipowskiej i Romanki” 

z najwyższym szczytem Romanki (1366 m n.p.m.), oraz cechujący się promienistym układem 

grzbietów rozróg Pilska (1557 m n.p.m.). Dominujące tutaj piaskowce magurskie (skały) w odcieniu 

szarym, tworzą flisz karpacki i są odporne na wietrzenie. Obszar Parku pokryty jest gęstą siecią 

potoków, natomiast dwie główne rzeki odprowadzające wodę z obszaru Parku to Soła i Koszarawa. 

W środkowych i dolnych biegach potoków występują liczne progi wodospadowe, z których 

najwyższy (10 m) znajduje się na potoku Sopotnia Wielka. Najbardziej znane źródła na obszarze 

Parku to siarkowodorowe i siarczkowe wody w Złatnej, a, także silnie zmineralizowane wody 

solankowe w Soli. Zróżnicowanie wysokościowe terenu Parku powoduje, iż leży on w zasięgu 

czterech pięter roślinnych. Jedyny szczyt na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego z piętrem 

kosodrzewiny (subalpejskim) to Pilsko (1557 m n.p.m.). Na terenie Parku zostało stwierdzonych 

ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych. Znaczna część gatunków wysokogórskich koncentruje 

się w piętrze kosodrzewiny. Na obszarze Parku występuje wiele rzadkich i ginących ptaków, m.in. 

kuraki leśne (głuszec i jarząbek), drapieżniki dzienne i sowy (puszczyk, pójdźka, płomykówka                       

i puchacz). 
 

6. Park Krajobrazowy Beskidu Małego 
Park Krajobrazowy Beskidu Małego powstał 16 czerwca 1998 roku. Administracyjnie Park położony 

jest na ternie dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Powierzchnia Parku  

(w granicach województwa śląskiego) wynosi 165,40 km2. Na terenie Parku utworzono 3 rezerwaty 

przyrody: Szeroka, Buczyna na Zasolnicy, Madohora. Beskid Mały stanowi zwartą, rozciągającą się 

równoleżnikowo grupę górską o długości około35 km i szerokości 12 kilometrów. W wyniku 

powstania przełomu rzeki Soły, obszar Parku podzielony jest na dwie części. Mniejsza 

powierzchniowo część to Pasmo Magurki Wilkowickiej i Czupla, z najwyższym szczytem Czuplem 

(933 m n.p.m.). część większa, wschodnia to grupa Łamanej Skały (927 m n.p.m.). Obszar 

charakteryzuje się gęstą siecią rzeczną oraz dużą ilością źródeł. Głównymi rzekami  

są tu Biała, Soła i Skawa. Na odcinku rzeki Soły, między Żywcem i Kętami, powstał system 

zbiorników zaporowych, tzw. Kaskada Soły, którą tworzą: zbiornik w Tresnej (Jezioro Żywieckie), 

zbiornik w Porąbce (Jezioro Międzybrodzkie) oraz zbiornik w Czańcu (Jezioro Czanieckie). Na 

szczycie Góry Żar wybudowano rozległy zbiornik wodny, będący częścią elektrowni szczytowo – 

pompowej. Ze względu na ograniczenia wysokościowe nie wykształciło się w Beskidzie Małym 

piętro regla górnego, jedynie na szczycie Madohory występuje świerczyna o charakterze 

górnoreglowym. O bogactwie florystycznym Parku świadczy występowanie 54 gatunków 
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podlegających ochronie ścisłej. Dużym walorem jest występowanie aż 20 przedstawicieli 

storczykowatych, m.in. kruszczyk błotny, stoplamek plamisty. Na obszarze Parku odnotowano też 

występowanie wielu gatunków nietoperzy, np. mroczka późnego, nocka wąsatka i borowca 

wielkiego. Największym gryzoniem na terenie Parku jest bóbr europejski. Z drapieżników występują 

tu m.in. ryś, wilk, niedźwiedź. Wyjątkowym miejscem na obszarze Parku jest objęte ochroną jako 

stanowisko dokumentacyjne Zamczysko na Ściszków Groniu – labirynt skalistych rowów 

rozpadlinowych, jaskiń, baszt i ścian skalnych.  
 

7. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 

Park Krajobrazowych Beskidu Śląskiego utworzony został 16.06.1998 roku. Powierzchnia Parku 

wynosi 386,20 km2. Park położony jest w południowej części województwa śląskiego i jest 

najbardziej na zachód wysuniętą częścią Beskidów Zachodnich. Wyodrębniono w nim dwa 

południkowe pasma górskie: Czantorii (955 m n.p.m.) oraz pasmo Baraniej Góry (1220 m n.p.m.),                    

z dominującym nad Kotliną Żywiecką i najwyższym Skrzycznem (1257 m n.p.m.). Na terenie Parku 

utworzono 8 rezerwatów przyrody: Zadni Gaj, Barania Góra, Czantoria, Wisła, Stok Szyndzielni, 

Dolina Łańskiego Potoku, Kuźnie i Jaworzyna. Obszar Parku charakteryzuje się urozmaiconą 

budową geologiczną. Na terenie Parku występuje największe skupisko jaskiń w Beskidach oraz 

różnego rodzaju form skalnych: baszt, ambon i murów o wysokościach przekraczających 

niejednokrotnie kilkanaście metrów. Skupiska takie często ukryte są w trudno dostępnych miejscach, 

między innymi na Kościelcu, Wytrzyszczonie, pod Halą Jaskową, czy też w rejonie Magurki 

Radziechowickiej. Obszar Parku to rezerwuar dużej ilości wody o dobrych właściwościach fizyko                   

– chemicznych – stąd też obecność zbiorników zaporowych w Wiśle – Czarnem oraz Bielsku                       

– Białej – Wapienicy.  Na stokach Baraniej Góry znajdują się źródliska największej rzeki Polski                    

– Wisy. Wykapy źródliskowe Czarnej Wisełki znajdują się na wysokości 1107 m n.p.m., czyli wyżej 

niż Białej Wisełki (1080 m n.p.m.). W Nadleśnictwach Ustroń i Wisła występuje świerk istebniański 

– ekotyp charakteryzujący się najlepszymi w Europie parametrami odpornościowymi                                     

i wzrostowymi. Rozległe i zwarte kompleksy leśne, będące pozostałością Puszczy Karpackiej, są 

miejscem obecności rzadkich, jak i również pospolitych gatunków zwierząt, m.in.: wilk, ryś, lis                        

i rzadziej niedźwiedź. W jaskiniach odnotowano wiele gatunków zimujących nietoperzy, np. gacka 

wielkoucha, nocka dużego, podkowca małego. Średniowieczne ślady osadnictwa na terenie Parku 

sięgają XIV wieku. Centrum kulturowym górali śląskich do roku 1918 był Jabłonków. Jednak                        

w ostatnim półwieczu do roli ich kulturowej stolicy wyrosła Wisła. Charakterystyczna forma 

krajobrazu we wsiach to szałas (sałas), wykorzystywany przez pasterzy w trakcie wypasu na halach                      

i polanach.  
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

1. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy 

Położony jest w północnej części województwa. 91 % jego powierzchni porastają lasy. Są one 

pozostałością po pradawnej Puszczy Świętokrzyskiej i stanowią największą wartość środowiska 

przyrodniczego. Utworzono tu siedem rezerwatów przyrody. W rezerwacie „Świnia Góra” można 

zobaczyć jak wyglądała pradawna Puszcza Świętokrzyska. Osobliwością rezerwatu „Dalejów” są 

wspaniałe okazy modrzewia polskiego. Rezerwat „Barania Góra” zachwyca wspaniałymi wąwozami 

lessowymi porośniętymi przez wielogatunkowe zbiorowiska leśne. Z wielogatunkowego 

drzewostanu oraz z wychodni piaskowca dolnotriasowego znany jest rezerwat „Perzowa Góra”.                  

W jednej z nisz skalnych urządzono kaplicę św. Rozalii, będącą znanym w okolicy miejscem kultu                         

i celem pielgrzymek wiernych. W czasach pogańskich na terenie rezerwatu „Kręgi Kamienne” 

(otulina) znajdował się ośrodek kultu religijnego, po którym pozostały fragmenty wałów kamienno-

ziemnych. Naturalny odcinek rzeki Krasna i fragment jej doliny z łąkami, mokradłami i lasami 

chroniony jest w największym rezerwacie przyrody ŚiNPK „Górna Krasna” (413,02 ha). 

Najmłodszym rezerwatem przyrody w ŚiNPK jest utworzony w 2010 roku rezerwat „Zachełmie” 

(otulina). Ochronie podlega obszar nieczynnego kamieniołomu Zachełmie. 395 milionów lat temu 

pozostawił tu swe tropy czworonóg nazwany Tetrapodem, pierwszy kręgowiec, który opuścił 

środowisko wodne i zaczął poruszać się po lądzie. Z występujących na obszarze Parku i otuliny 

pomników przyrody najbardziej znanym jest dąb „Bartek” rosnący w  Zagnańsku, którego wiek 

szacuje się na 650 lat. Na terenie Parku istniało Staropolskie Zagłębie Przemysłowe. Znajdują się tu 

unikatowe zabytki techniki związane z górnictwem i metalurgią rud żelaza, m.in. ruiny zakładów 

wielkopiecowych w Samsonowie i Bobrzy oraz pozostałości pieca w Kuźniakach. Powszechnie 

znany jest Oblęgorek (położony w otulinie parku, u podnóża Pasma Oblęgorskiego) gdzie                                               

w pałacyku ofiarowanym przez naród mieszkał Henryk Sienkiewicz, a obecnie znajduje się muzeum 

poświęcone życiu i twórczości pisarza. W pobliskim Strawczynie skromny pomnik upamiętnia 

miejsce urodzenia Stefana Żeromskiego. 

2. Sieradowicki Park Krajobrazowy 

Położony jest w północnej części województwa. W krajobrazie Parku dominują łagodne wzniesienia, 

w przeważającej części porośnięte lasami, stanowiącymi pozostałość po dawnej Puszczy 

Świętokrzyskiej. Tereny leśne zajmują około 85% jego powierzchni. Na terenie Parku utworzono 

trzy rezerwaty przyrody. Wielogatunkowe zbiorowiska leśne i malownicze wychodnie piaskowców 

kwarcytowych to największe walory rezerwatu „Kamień Michniowski”. Naturalne, wielogatunkowe 

zbiorowiska leśne są też wielkim walorem rezerwatu „Wykus”. Rezerwat „Góra Sieradowska” to 

największy rezerwat leśny ŚiNPK. Park słynie także z walorów historycznych. Lasy Parku dawały 

schronienie powstańcom styczniowym i partyzantom w czasie II wojny światowej. Wiele miejsc 

przypomina o dawnych wydarzeniach. Jednym z najbardziej znanych jest Wykus – uroczysko leśne, 

miejsce gdzie obozował i walczył mjr Jan Piwnik – „Ponury”, dowódca zgrupowań partyzanckich 

AK podczas II wojny światowej. Na Wykusie przebywał też mjr Henryk Dobrzański – „Hubal”  

i walczyły oddziały AL. Nieopodal znajduje się polana, na której obozowali powstańcy styczniowi               
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z 1863 r. pod dowództwem gen. Mariana Langiewicza. Wśród licznych śladów z czasów okupacji 

najtragiczniejszą wymowę ma wieś Michniów. W czasie pacyfikacji 12 i 13 lipca 1943 r. Niemcy 

zamordowali tu ponad 200 osób. Obecnie w Michniowie znajduje się mauzoleum Martyrologii Wsi 

Polskiej. Południowy skłon Pasma Sieradowickiego i Dolina Bodzentyńska to obszar występowania 

licznych stanowisk archeologicznych związanych z działalnością starożytnego, świętokrzyskiego 

okręgu górnictwa i dymarkowego hutnictwa żelaza, datowanego na okres wpływów rzymskich (od I 

wieku p.n.e. do IV wieku n.e.). W późniejszym okresie na terenach tych rozwinął się przemysł 

metalurgiczny. Zabytkowe obiekty staropolskiego hutnictwa zachowały się między innymi                       

w Starachowicach i Wąchocku. Klasztor (opactwo Cystersów) w Wąchocku, zbudowany na 

przełomie XII i XIII wieku jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej                      

w Polsce. 

3. Jeleniowski Park Krajobrazowy 

Jest najmniejszym z ŚiNPK, położony jest we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Jego 

krajobraz kształtuje malownicze Pasmo Jeleniowskie z najwyższym wzniesieniem Szczytniakiem 

(554 m n.p.m.). Lasy zajmują 66% jego powierzchni. Są tu cztery rezerwaty przyrody. Największą 

ich osobliwością są rumowiska piaskowców kwarcytowych zwane gołoborzami chronione                         

w rezerwatach: „Szczytniak” „Małe Gołoborze”; „Góra Jeleniowska”. Dodatkowo chroni się 

starodrzew jodłowo-bukowy o charakterze puszczańskim. Odmienny charakter, choć także 

geologiczny, ma rezerwat „Wąwóz w Skałach” (otulina). Ochroną objęto tu fragment głębokiego 

wąwozu, którego dnem płynie niewielki potok. W stromych ścianach wąwozu, o wysokości do 30 m 

odsłaniają się naturalne wychodnie skał węglanowych – dolomitów. Można w nich spotkać liczne 

skamieniałości fauny dewońskiej, w tym m.in. koralowców i mięczaków. Ściany wąwozu porasta 

roślinność kserotermiczna. Występują tu m.in.: rojnik pospolity, czosnek skalny, pajęcznica 

gałęzista, oman szerokolistny, czyściec prosty, szałwia łąkowa i kostrzewa blada oraz zanokcica 

murowa. Na obszarze Parku znajduje się wiele obiektów świadczących o bogactwie dziedzictwa 

kulturowego. Północnei południowe zbocze Pasma Jeleniowskiego to miejsce występowania 

licznych stanowisk archeologicznych związanych z intensywną działalnością starożytnego górnictwa  

i dymarkowego hutnictwa żelaza, datowanego na okres wpływów celtyckich i rzymskich (od I wieku 

p.n.e. do IV wieku n.e.). Do obiektów kultury materialnej z późniejszych okresów historycznych 

należą budowle sakralne i świeckie. Najcenniejszym zabytkiem architektury sakralnej jest XIV-

wieczny kościół w Grzegorzowicach. Lasy Pasma Jeleniowskiego, zarówno w okresie powstania 

styczniowego, jak i w czasie II wojny światowej, dawały schronienie oddziałom partyzanckim. We 

wsi Janowice u stóp Góry Witosławskiej urodził się legendarny dowódca jednego z największych 

ugrupowań partyzanckich AK w Górach Świętokrzyskich mjr Jan Piwnik „Ponury”. W jego domu 

rodzinnym urządzono Izbę Pamięci. 
 

4. Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy 
Położony jest we wschodniej części województwa, na południe od Pasma Łysogórskiego. Jego teren 

przecinają pasma: Orłowińskie, Cisowskie i Ociesęckie oraz Wzgórza Bardziańskie. Największą 

wartością naturalnego środowiska przyrodniczego jest szata roślinna, a szczególnie lasy. Zajmują 

one 63% jego powierzchni.  W latach 80-tych, spośród innych terenów kielecczyzny, wybrano ten 

Park do reintrodukcji bobra europejskiego. Na terenie C-OPK utworzono cztery rezerwaty przyrody. 

Zespoły roślinności torfowiskowej są wielką osobliwością parku chronioną w rezerwatach „Białe 

Ługi” i „Słopiec”. W ich obrębie można zobaczyć takie rośliny jak: bagno zwyczajne, borówka 

bagienna, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, 

wełnianka pochwowata. Inny, puszczański charakter ma rezerwat „Zamczysko”, gdzie ochronie 

podlega las bukowy. W rezerwacie „Cisów im. Prof. Z. Czubińskiego”, można obejrzeć blisko 200-

letnie drzewostany jodłowo-bukowo-dębowe. Spośród kilkunastu pomników przyrody znajdujących 

się na terenie Parku znaczną część stanowią pomniki przyrody nieożywionej. Są to m.in. odsłonięcia 

skał wulkanicznych lamprofitów w Sierakowie, diabazów w Widełkach i Zalesiu. Stanowią one 
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rzadkość w Górach Świętokrzyskich i świadczą o zachodzącej w przeszłości na tym obszarze 

działalności wulkanicznej. Ciekawa jest też historia poszczególnych miejscowości. Łagów, 

początkowo gród królewski, a później biskupi, był ośrodkiem górnictwa i hutnictwa rud ołowiu. 

Raków to miejscowość zwana w pierwszej połowie XVII wieku stolicą braci polskich - arian. 

Mieściła się tu słynna w Europie Akademia Rakowska.  
 

5. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 

Najmłodszy w Zespole  ŚiNPK. Położony jest w południowo–zachodniej części Gór 

Świętokrzyskich. W przeszłości obszar ten podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych, co 

przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej.  

W całej Europie nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie na niewielkim terenie występowałyby na 

powierzchni skały niemal wszystkich okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen 

(kenozoik). Pozwala to na prześledzenie dziejów Ziemi na przestrzeni ostatnich 550 mln lat.  Park 

nazywany jest „rajem” dla geologów. Dość licznie występują tu obiekty będące rezultatem procesów 

krasowych. Do najciekawszych należy Jaskinia Raj, w której można podziwiać niepowtarzalną szatę 

naciekową i cenne namuliska ze szczątkami kostnymi dawnych zwierząt oraz kamiennymi 

narzędziami używanymi przez człowieka paleolitycznego przebywającego tu przed 50 tys. lat. Na 

uwagę zasługuje najdłuższy na Niżu Polskim, mający długość ponad 3500 m, System Chelosiowa 

Jama – Jaskinia Jaworznicka. W wielu miejscach Parku pozostały ślady dawnego górnictwa rud 

miedzi i ołowiu – np. na Górze Miedziance, Rzepce, Górze Żakowej i Moczydle. Na jednej trzeciej 

powierzchni Parku znajdują się zbiorowiska leśne. Na szczególną uwagę zasługują płaty świetlistej 

dąbrowy – zespołu charakterystycznego dla obszarów śródziemnomorskich. Najcenniejsze obszary 

objęte są ochroną w formie rezerwatów przyrody, takich jak: „Jaskinia Raj”, „Biesak Białogon”, 

„Chelosiowa Jama”, „Moczydło”, „Góra Rzepka”, „Góra Zelejowa”, „Góra Miedzianka”, „Wolica”, 

„Góra Żakowa”, „Milechowy”, „Karczówka”. Do cennych wartości historyczno-kulturowych można 

zaliczyć: zespoły urbanistyczne miast Chęcin i Małogoszcza, wiele zabytkowych budowli sakralnych 

w Chęcinach oraz znajdującą się na Karczówce w Kielcach, unikatowa na skalę światową – figurę 

św. Barbary, która została wyrzeźbiona w jednej bryle galeny. Bogatą historią poszczycić się może 

także królewski zamek chęciński wybudowany na przełomie XIII i XIV w. Stanowi on jedną                         

z największych atrakcji turystycznych woj. świętokrzyskiego. Ruiny zamku znajdują się w logo 

Zespołu. 

6. Szaniecki Park Krajobrazowy 

Położony jest w południowej części województwa. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego 

oraz południowo – zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Chroni on 

enklawy wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz 

ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej. Jego 

południowo – zachodnia część wyróżnia się występowaniem wód mineralnych z wysiękami                         

w okolicach wsi Owczary. W jedynym na terenie Parku rezerwacie przyrody „Owczary” ochronie 

podlega naturalne śródlądowe stanowisko roślinności halofitowej, gdzie na szczególną uwagę 

zasługują gatunki słonolubne (halofity), takie jak: sitowiec nadmorski, mannica odstająca, 

przewiercień cienki. Budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby oraz specyficzny mikroklimat 

stworzyły warunki umożliwiające zasiedlenie i rozwój muraw kserotermicznych. Występuje tutaj 

wiele cennych  gatunków roślin takich jak: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, oman 

wąskolistny, aster gawędka, ostnica Jana, ostnica włosowata, wisienka stepowa, wężymord stepowy, 

len włochaty, chaber pannoński, len złocisty, dziewięćsił bezłodygowy, ożota zwyczajna, ostrożeń 

pannoński. Charakterystycznym elementem przyrody nieożywionej  są liczne odsłonięcia gipsów, 

zwłaszcza wielkokrystalicznych, widoczne w okolicach: Szańca, Gartatowic, Stawian  

i Sędziejowic. Znajdują się tu liczne zabytki kultury materialnej z interesującymi elementami 

wiejskiego budownictwa regionalnego, które można zobaczyć między innymi w Szańcu, Młynach              
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i Galowie. Świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego są najstarsze ślady grodzisk i kopców 

znane  z okolic: Szczaworyża, Szańca, Gartatowic, Skotnik Małych i Żernik Górnych.  

7. Nadnidziański Park Krajobrazowy 

Położony jest w pd. cz. woj. Osią Parku i charakterystycznym elementem jego krajobrazu jest Nida – 

najdłuższa w województwie i  jedna z najcieplejszych polskich rzek. W krajobrazie Parku dominują 

zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz z jednym z największych  w kraju stanowisk roślinności 

kserotermicznej, której towarzyszy specyficzna entomofauna. Cennymi gatunkami flory są m.in. 

dyptam jesionolistny, sierpik różnolistny, dziewięćsił popłocholistny (w logo ZŚiNPK), gęsiówka 

uszkowata, sesleria błotna, ostnice: Jana i włosowata, len włochaty. W okolicy Szczerbakowa na 

terenie użytku ekologicznego pn. „Słone źródło” występują podmokłe solniska śródlądowe ze 

stanowiskami rzadkich halofitów takich jak: przewiercień wąskolistny, muchotrzew solniskowy                       

i sitowiec nadmorski. Na terenie Garbu Pińczowskiego wydobywano tzw. wapień pińczowski, 

zwany jest też wapieniem litotamniowym. Wykorzystywany był w rzeźbie i w architekturze. Do 

innych osobliwości geologicznych na terenie Parku należą gipsy.  Najładniejsze odsłonięcia tworzą 

gipsy wielkokrystaliczne potocznie nazywane „szklicą” lub „jaskółczymi ogonami”. Ich kryształy 

dochodzą do 3,5 m wysokości.  Na terenie Parku utworzono dziewięć rezerwatów przyrody.  

W rez. „Grabowiec” rośnie dyptam jesionolistny nazywany "gorejącym krzewem Mojżesza", który 

posiada tu jedno z trzech stanowisk w Polsce. „Krzyżanowice” to największy z rezerwatów 

kserotermicznych na Ponidziu. Można tu spotkać miłka wiosennego, ostnicę włosowatą, śniedka 

cienkolistnego. Żyje tu cykada podolska. Rezerwat „Skorocice” obejmuje wąwóz długości 750 m 

powstały w wyniku działalności krasowej potoku w gipsach. Stwierdzono  tu ponad 30 jaskiń                       

i schronisk skalnych, w tym najdłuższą jaskinię gipsową w Polsce. Nasłonecznione stoki wzgórz                   

i ostańców porasta roślinność stepowa, np. miłek wiosenny, ostnica włosowata, wężymord stepowy. 

Na terenie NPK  w IX w. powstało pierwsze państwo Wiślan z ośrodkiem władzy w Wiślicy.                     

W kościele w Krzyżanowicach Dolnych, pod koniec XVIII w. proboszczem był Hugo Kołłątaj. 

Znajdują się tu obrazy F. Smuglewicza, znakomitego polskiego malarza, którego dzieła można 

oglądać na Świętym Krzyżu. 

8. Kozubowski Park Krajobrazowy 

Położony jest w południowej części województwa. Obejmuje wschodnią część Garbu 

Wodzisławskiego. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą ukształtowaną na podłożu wieku 

kredowego, które pokryte jest lessami. Prawie 50% powierzchni Parku zajmują lasy.  Strome 

niezalesione zbocza wzniesień o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej zajmują 

ciepłolubne murawy kserotermiczne z rzadkimi i ciekawymi gatunkami roślin takich jak: obuwik 

pospolity, storczyk purpurowy, dwulistnik muszy, wisienka stepowa. W dwóch rezerwatach 

przyrody: „Polana Polichno” oraz „Wroni Dół”, położonych na terenach leśnych, chronione są 

fragmenty grądu oraz ciepłolubne gatunki fauny i flory zasiedlające śródleśne polany. Osobliwością  

jest występowanie w rezerwacie „Polana Polichno” groszku panońskiego (jedyne stanowisko                  

w Polsce) oraz największego gatunku polskiego chrząszcza jelonka rogacza. Na terenie Parku 

występują interesujące obiekty regionalnego budownictwa wiejskiego, pozostałości dworów                       

z założeniami parkowymi oraz obiekty sakralne. Najcenniejsze znajdują się w:  Probołowicach                      

i Stradowie. O bogatych tradycjach osadniczych świadczy wczesnośredniowieczne grodzisko                         

w Stradowie z przełomu VIII i IX wieku, będące ośrodkiem plemiennym z początków historii 

państwowości polskiej. 
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE 
 

1. Mazurski Park Krajobrazowy  

Mazurski Park Krajobrazowy to największy (53 655 ha) i najstarszy (1977) Park Krajobrazowy na 

terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Siedziba Parku wraz Ośrodkiem Edukacji 

Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą Przyrodniczą oraz Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Bocianów 

mieści się w Krutyni. W granicach Parku znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz 

północna część Puszczy Piskiej. Przez Park przepływa rzeka Krutynia. Biegnie nią uznawany za 

najpiękniejszy w Polsce i najpopularniejszy w Europie szlak kajakowy o długości ok. 102 km. 

Młodoglacjalny krajobraz Parku wpływa na dużą różnorodność siedliskową. Do roślin chronionych 

na terenie Parku należą m.in. storczyki - listera sercowata i jajowata, storczyk szerokolistny, 

kruszczyk błotny, rośliny owadożerne - rosiczka okrągłolistna, pływacz zwyczajny i średni oraz: na 

wilgotnych łąkach - pełnik europejski, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goździk pyszny, 

a  na śródleśnych polanach - dzwoneczniki wonne, orliki pospolite i lilie złotogłów. Na terenie Parku 

znajduje się największe w Polsce stanowisko rośliny reliktowej - chamedafne północnej. W górnym 

odcinku rzeki Krutyni występuje krasnorost Hildebrandtia rivularis. W Parku licznie 

reprezentowane są jeleniowate, dziki, bobry, zające oraz drobne gryzonie. Spotkać można rysie, 

wilki, lisy, jenoty oraz przedstawicieli łasicowatych. Do rzadkich i ginących gatunków ptaków 

występujących na terenie Parku możemy zaliczyć: bielika, rybołowa, orlika krzykliwego, bociana 

czarnego oraz puchacza. Licznym ptakiem jest też bocian biały – uznany za symbol Parku.                                 

W granicach Parku znajduje się 11 rezerwatów przyrody, 22 użytki ekologiczne i 111 pomników 

przyrody. Teren Parku objęty został granicami trzech obszarów Natura 2000. Znaczną część 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego stanowi rezerwat biosfery UNESCO MaB „Jeziora Mazurskie” 

- jest on jedynym tego typu obszarem na terenie województwa. W Mazurskim Parku Krajobrazowym 

występuje tradycyjna, ukształtowana w XIX i I poł. XX w. zabudowa rolnicza i leśna. Do 

najciekawszych zabytków należą klasztor staroobrzędowców z połowy XIX w., drewniana cerkiew 

prawosławna oraz murowana molenna staroobrzędowców (1922-27) z Wojnowa. Zabytki te 

związane są z osadnikami rosyjskimi nazywanymi starowiercami. 
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2. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej    

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej obejmuje najbardziej na północny wschód wysunięty 

kompleks leśny Polski, przecięty granicą polsko-rosyjską. Puszcza Romincka to głównie 

drzewostany świerkowe, licznie występuje także sosna i dąb. Surowe warunki klimatyczne oraz 

polodowcowa rzeźba terenu zadecydowały o wykształceniu się tu cennych zbiorowisk roślinnych. 

Jednym ze zbiorowisk występujących w puszczy, a typowych dla Dalekiej Północy jest świerczyna 

borealna na torfie. Dzięki niej puszcza bywa nazywana „polską tajgą”. Na terenie Parku utworzono 6 

rezerwatów przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat „Mechacz Wielki” chroniący zespół 

torfowiskowy porośnięty karłowatymi sosnami oraz rezerwat „Czarkówko”, na terenie którego 

rośnie manna litewska – gatunek, który w Polsce ma tylko dwa stanowiska. Puszcza Romincka to 

miejsce występowania wilka i rysia oraz rzadkiego w Polsce rybołowa. Herbowym zwierzęciem 

puszczy jest jeleń szlachetny. Na przełomie XIX i XX wieku na polowania na rominckie jelenie 

przybywał cesarz niemiecki Wilhelm II. Jego polowania upamiętniają spotykane w wielu miejscach 

w puszczy głazy Wilhelma. Największą atrakcją turystyczną Parku są najwyższe w Polsce, 

zabytkowe mosty kolejowe w Stańczykach, nawiązujące swym wyglądem do włoskich 

akweduktów.  

3. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego  

Obszar Parku prezentuje charakterystyczne cechy krajobrazu pojeziernego, wyróżniające  

się zróżnicowaną rzeźbą terenu. Współdominują tu pagórkowate obszary morenowe oraz płaskie 

tereny sandrowe pokryte lasami. Elementem wyróżniającym Park jest wysoka jego lesistość oraz 

stosunkowo wysoka jeziorność. W granicach Parku i otuliny znajdują się 43 zbiorniki jeziorne. Osią 

przyrodniczą i krajobrazową Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego jest ciągnące się  

z północy na południe, jezioro Jeziorak, zajmujące szóste miejsce na liście największych jezior  

w kraju, a jednocześnie najdłuższe jezioro w Polsce – 27,5 km długości, na którym znajduje się 

jedna z większych śródlądowych wysp – Wielka Żuława. Jezioro Jeziorak połączony jest z kanałem 

Elbląskim z niepowtarzalnym na skalę światową systemem pochylni. Park charakteryzuje się dużą 

różnorodnością przyrodniczą. Teren Parku jest to ważną ostoją dla ptaków szponiastych, gniazduje 

tu 11 gatunków tych ptakówm.in.: bielik, trzmielojad, orlik krzykliwy, kania ruda i kani czarna. Na 

terenie Parku występują trzy rezerwaty przyrody.  Z rezerwatów przyrody na uwagę zasługuje 

Rezerwat „ Jasne” które chroni wyjątkowe w skali kraju, skrajnie oligotroficzne jezioro Jasne, 

mające pH wody wynoszące 4,3.  

4. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich  

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich obejmuje najwyższą zachodnią część Garbu Lubawskiego 

zwaną masywem Góry Dylewskiej. Wzgórza Dylewskie należą obok Wieżycy i Gór Szeskich do 

najwyższych wzniesień polskich pojezierzy. W krajobrazie dominują wzgórza porośnięte liściastymi 

lasami – grądy, buczyny, zbocza pokryte ukwieconymi, śródleśnymi łąkami i użytkami rolnym. 

Wzgórza Dylewskie stanowią jeden z najbardziej urozmaiconych pod względem rzeźby fragmentów 

województwa warmińsko - mazurskiego. Rzeźba tego terenu stanowi osobliwość w skali całej 

północnej Polski. Obszar Parku położony jest powyżej rzędnej 165 m n.p.m. Najwyższym szczytem 

Wzgórz Dylewskich jest Dylewska Góra, która osiąga wysokość 312,2 m n.p.m. Towarzyszą jej 

nieco tylko niższe wzniesienia: Góra Bukowa (287 m n.p.m.) i Góra Francuska (283 m n.p.m.).  Ta 

terenie Parku występuje wiele głazów narzutowych, część z nich objęta jest ochrona pomnikową. 

Sieć wodna Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich stosunkowo uboga, ogranicza się bowiem 

do niewielkich strumieni i lokalnych cieków wodnych płynących zazwyczaj w licznych tu rynnach                    

i wąwozach. Teren Parku w całości należy do zlewni rzeki Drwęcy, która to rzeka jest najdłuższym 

polskim rezerwatem ichtiologicznym noszącym nazwę „Rzeka Drwęca”. Na terenie Parku znajdują 

się 3 rezerwaty przyrody. Na uwagę zasługuje rezerwat przyrody „Jezioro Francuskie”, obejmujące 

śródleśne jezioro położne u podnóża Dylewskiej Góry. Jezioro Francuskie jest najwyżej położone                   
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w województwie warmińsko – mazurskim ( 247,7 m n.p.m. ). Na terenie Wzgórz Dylewskich 

występuje muflon  sztucznie wprowadzony tu w latach 80. XX wieku. 

5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej został utworzony w 1985 r. Powierzchnia Parku wynosi 

13 732 ha, a jego otuliny 22 948 ha. Park obejmuje swoim zasięgiem płat falistej moreny dennej 

(Wysoczyznę Elbląską) oraz strefę terasy akumulacyjnej Zalewu Wiślanego (Wybrzeże 

Staropruskie). Wysoczyzna Elbląska od północny i zachodu stromo opada ku Zalewowi Wiślanemu. 

Najwyższy punkt osiąga na Srebrnej Górze (ok. 199 m n.p.m. – poza granicami Parku, w jego 

otulinie). Na terenie Parku dominują lasy bukowe. Mikroklimat w jarach sprzyja występowaniu 

podgórskiej flory, rzadkiej na północy Polski. Rosną tutaj: tojad dzióbaty, olcha szara, manna 

gajowa, kosmatka gajowa, tojeść gajowa, lepiężnik biały, żebrowiec górski i przetacznik górski. Na 

terenie Parku są też okazałe głazy narzutowe. W strefie nadzalewowej Parku dominują tereny 

równinne, zabagnione, porośnięte roślinnością szuwarową, która stanowi ostoję ptactwa wodnego. 

Osobliwością fauny Parku jest jeleń sika, sprowadzony w końcu XIX wieku z Azji. Spośród 

chronionych gatunków ssaków warto wymienić: wilka, wydrę, orzesznicę, popielicę czy gronostaja. 

Do rzadkich ptaków gnieżdżących się w Parku należą: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, dzięcioł 

zielonosiwy, bocian czarny czy pluszcz. Na budownictwo Wysoczyzny Elbląskiej duży wpływ miało 

sąsiedztwo Żuław Wiślanych, o czym świadczą domy podcieniowe. Najcenniejszym zabytkiem jest 

zespół pałacowo-folwarczny w Kadynach, stanowiący na początku XX wieku własność cesarza 

niemieckiego Wilhelma II. W Kadynach rośnie jeden z największych i najstarszych dębów w Polsce, 

noszący imię Jana Bażyńskiego. Najcenniejsze fragmenty objęto ochroną – znajdują się tu                         

4 rezerwaty przyrody: Kadyński Las, Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Dolina Stradanki i Nowinka. 

Został również wytyczony obszar Natura 2000 „Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej”. 

Natomiast 2 inne obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Zalew Wiślany” 

oraz specjalny obszar ochrony (SOO) „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” zachodzą na część 

nadzalewową Parku. 
 

6. Welski Park Krajobrazowy 

Welski Park Krajobrazowy utworzono w grudniu 1995 roku dla ochrony naturalnego krajobrazu 

środkowego odcinka doliny rzeki Wel - obszaru wyróżniającego się urozmaiconą, polodowcową 

rzeźbą terenu, z malowniczymi wzgórzami morenowymi pokrytymi lasami, polami i łąkami, 

pomiędzy którymi silnie meandruje rzeka Wel. Cztery najcenniejsze fragmenty Parku zostały objęte 

ochroną rezerwatową. Są to rezerwaty: „Bagno Koziana” – ornitologiczny, „Ostrów Tarczyński”                  

– leśno-krajobrazowy, „Piekiełko” - krajobrazowy i „Jezioro Neliwa” - limnologiczny. Duże 

zróżnicowanie krajobrazowe i siedliskowe mozaikowatych agroekosystemów pól i łąk                                    

z zadrzewieniami i oczkami wodnymi oraz stosunkowo niewielka gęstość zaludnienia sprzyjają 

bogactwu flory i fauny. Fauna Parku, która pod względem zoogeograficznym należy do krainy 

południowobałtyckiej, ma charakter typowy dla obszarów pojeziernych. Można tu zaobserwować 

m.in.: łosia, jelenia szlachetnego, wydrę, bobra europejskiego, czy też kumaka nizinnego. Spośród 

występujących tu roślin wiele ma charakter reliktowy, są to min.: brzoza niska, wielosił błękitny, 

fiołek torfowy oraz zimoziół północny. Park jest miejscem, w których zbiegają się granice dawnych 

państw (m.in. Prus Wschodnich i Zachodnich), krzyżują się kultury (regiony Mazur i Mazowsza), 

obszary użycia różnych dialektów języka polskiego (charakterystyczna gwara lubawska), jak i krainy 

geograficzne i przyrodnicze (m.in. Mezoreginy: Garb Lubawski i Równina Urszulewska).  
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego utworzono 13 parków krajobrazowych (w tym trzy 

transgraniczne), o łącznej powierzchni 179,5 tys. ha: 

1. Lednicki Park Krajobrazowy 

Lednicki Park Krajobrazowy o powierzchni 7 652 ha leży w środkowej części Wielkopolski,  

na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego. Celem istnienia Parku jest zachowanie terenów stanowiących 

kolebkę państwa polskiego, a także ochrona przyrody i cennego, kulturowego krajobrazu rolniczego. 

W Parku dominują równiny z nielicznymi pagórkami morenowymi, ukształtowane podczas 

ostatniego zlodowacenia. Krajobraz urozmaicony jest zadrzewieniami śródpolnymi, miedzami oraz 

oczkami wodnymi. Niewielkie fragmenty lasów zachowały się tylko na północy. O walorach 

krajobrazowych w dużej mierze decydują jeziora, w tym przede wszystkim rozległe rynnowe jezioro 

Lednica. Nad jego brzegami obok licznych perkozów dwuczubych i łysek gniazdują gęgawy, 

błotniaki stawowe i bąki. Wiosną i jesienią jezioro wraz z otaczającymi terenami staje się miejscem 

odpoczynku dla stad “dzikich gęsi”, (czyli gęsi zbożowych i białoczelnych) liczących niekiedy 20 

tysięcy osobników. Lednicki Park Krajobrazowy znany jest przede wszystkim z walorów 

kulturowych. W parku znajdują się liczne stanowiska archeologiczne. 

2. Nadgoplański Park Tysiąclecia 

Położony na terenie gminy Skulsk Nadgoplański Park Tysiąclecia o powierzchni 3 074 ha jest 

najmłodszym parkiem krajobrazowym regionu. W jego granicach znalazła się południowa część 

Gopła, kilka mniejszych jezior oraz fragment kanału Warta-Gopło. Pozostała, północna część 

Nadgopla chroniona jest w granicach Parku o tej samej nazwie na terenie województwa kujawsko 

- pomorskiego. Park utworzono w celu zachowania wartości kulturowych związanych  

z początkami państwa polskiego, cennych siedlisk przyrodniczych: trzcinowisk, bagien i lasów oraz 

miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych. O istocie krajobrazu decydują tu obszary wodne 

i podmokłe. Głównym akwenem jest jezioro Gopło – największy zbiornik na pograniczu 

Wielkopolski i Kujaw. Tereny Nadgopla to jedna z najcenniejszych w Polsce ostoi ptaków.  

Do lęgów przystępują tu między innymi bąk, bielik, błotniak stawowy, gęgawa (ptak herbowy 

parku), wodnik i żuraw. Gopło pełni również istotną rolę w trakcie migracji ptaków.  

3. Nadwarciański Park Krajobrazowy 

Nadwarciański Park Krajobrazowy ma powierzchnię 13 428 ha i obejmuje fragment doliny 

środkowej Warty pomiędzy autostradą A2, a ujściem Prosny. Utworzony został w celu zachowania 

swoistych cech krajobrazu pradoliny Warty oraz miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego, ochrony 

ptaków przelotnych, a także zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego. Dominującym elementem 

ukształtowania terenu jest tu szeroka, płaska pradolina, wyżłobiona przez połączone wody                            

z topniejącego lądolodu oraz wody Prawarty. Warunki w dolinie Warty ukształtowane zostały 

w wyniku okresowych powodzi oraz wielowiekowej gospodarki pastersko-hodowlanej (między 

innymi tradycyjny wypas gęsi). Krajobraz tworzy mozaika rozległych, podmokłych łąk, szuwarów, 

pól uprawnych i lasów, urozmaicona przez liczne starorzecza oraz wydmy. Na terenie 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego występuje duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. 
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Największe powierzchnie zajmują łąki, z wieloma rzadkimi gatunkami roślin (przykładowo 

storczyki). Osobliwością jest obecność słonorośli. Rozległa pradolina Warty stwarza dogodne 

warunki dla ptaków wodno-błotnych.  

4. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 

Park Krajobrazowy imienia generała Dezyderego Chłapowskiego o powierzchni 17 220 ha położony 

jest na obszarze Pojezierza Leszczyńskiego. Celem ochrony jest zachowanie unikatowego w skali 

kontynentu krajobrazu kulturowego i rolniczego z dobrze zachowaną siecią zadrzewień śródpolnych, 

wprowadzonych na tym terenie w latach dwudziestych XIX wieku przez generała Dezyderego 

Chłapowskiego – pioniera rolnictwa ekologicznego. Unikatowy krajobraz rolniczy uznawany przez 

Radę Europy za wzorcowy i godny do naśladowania od kilkudziesięciu lat stanowi swoisty 

„poligon”, służący do wypracowania zasad zrównoważonego sposobu gospodarowania w optymalnie 

urządzonym krajobrazie rolniczym. Warto zwrócić uwagę na obecność rzadkich, zanikających 

chwastów (na przykład kąkol polny, chaber bławatek), stanowiących istotny składnik lokalnej 

bioróżnorodności. Wśród pól gdzieniegdzie funkcjonują naturalne i sztuczne oczka wodne, 

stwarzające dogodne warunki do życia płazów.  

5. Park Krajobrazowy Promno 

Park Krajobrazowy Promno ma powierzchnię 2 077 ha i położony jest na Pojezierzu Gnieźnieńskim, 

około 20 kilometrów na wschód od Poznania. To najmniejszy park krajobrazowy w województwie 

wielkopolskim i jeden z najmniejszych w Polsce. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu 

polodowcowego o zróżnicowanej rzeźbie terenu, urozmaiconego wodami płynącymi i wieloma 

jeziorami oraz dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych (zwłaszcza grądów), torfowiskowych                  

i wodno-błotnych z licznymi osobliwościami florystycznymi i ciekawą fauną. Specyficzną cechą 

parku jest bardzo wysoki udział terenów leśnych, stanowiących około 60% jego powierzchni. Dzięki 

obecności wielu starych i spróchniałych drzew, park zasiedla wiele gatunków ptaków gnieżdżących 

się w dziuplach (dziuplaków), w tym duża populacja dzięcioła średniego. Lasy koło Promna to 

jedyne miejsce w regionie, gdzie można zobaczyć orzesznicę - niewielkiego gryzonia 

przypominającego wiewiórkę, jednak ze względu na jej skryty tryb życia takie spotkania należą do 

rzadkości. 

6. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka o powierzchni 12 000 ha położony jest na północny-wschód 

od Poznania, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Celem ochrony jest zachowanie oraz odnowa jednego  

z największych i najbardziej naturalnych kompleksów leśnych Wielkopolski. Rzeźba terenu 

ukształtowana została w okresie ostatniego zlodowacenia, kiedy wytworzyły się strefy pagórków 

oraz doliny i rynny jeziorne. Urozmaiconą powierzchnię parku najlepiej podziwiać z wieży 

widokowej, umiejscowionej na najwyższym wzniesieniu parku – Dziewiczej Górze, która pozwala 

spojrzeć z góry na rozległe tereny leśne, urozmaicone blisko 30 jeziorami, pozwala też obejrzeć 

panoramę pobliskiego Poznania. Lasy Puszczy Zielonki, porastające blisko 80 procent powierzchni 

parku, reprezentują kilkanaście typów – od zbiorowisk suchych po bagienne. Wśród drzew spotkać 

można sędziwe okazy sosny, dorodne buki czy wiekowe modrzewie. W świecie flory na uwagę 

zasługuje reliktowe stanowisko żywca dziewięciolistnego, rośliny typowo górskiej. Spotkać tu 

również można trującego wawrzynka wilczełyko, złociste pełniki europejskie, łąki storczykowe oraz 

lilię złotogłów. Lasy Puszczy Zielonki stwarzają dogodne warunki dla ptaków – gniazduje tu ponad 

130 gatunków. 

7. Powidzki Park Krajobrazowy 

Powidzki Park Krajobrazowy ma powierzchnię 25 785 ha, a powstał w celu ochrony 

polodowcowego krajobrazu Pojezierza Gnieźnieńskiego z systemem kilkunastu jezior 

o wydłużonym kształcie, niekiedy z malowniczo położonymi wyspami. Wśród nich rozmiarami 
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wyróżniają się Jezioro Powidzkie (największe w regionie) oraz jezioro Niedzięgiel. Ze względu na 

dużą głębokość i stosunkowo dużą przejrzystość wody tutejsze jeziora stwarzają dogodne warunki 

do życia dla ryb wód głębokich takich jak sieja i sielawa. Obfitość ryb przyciąga wiele gatunków 

ptaków, a także herbowe zwierzę parku – wydrę. Dno jezior w wielu miejscach pokrywają 

zbiorowiska okazałych glonów, zwane łąkami ramienicowymi. Dla przyrodnika dużą wartość mają 

nie tylko zbiorniki duże i głębokie, ale również płytkie, zarastające jeziora: Kańskie i Czarne – 

unikatowe siedliska roślinności bagiennej (na przykład wełnianki pochwowatej czy drapieżnych 

rosiczek). 
 

8. Przemęcki Park Krajobrazowy (transgraniczny) 

Przemęcki Park Krajobrazowy na obszarze województwa wielkopolskiego zajmuje powierzchnię 19 

450 ha i obejmuje fragment Pojezierza Sławskiego. Celem ochrony Parku jest zachowanie 

urozmaiconego krajobrazu polodowcowego wraz z zespołami leśno-jeziorno-łąkowymi.  

Na terenie parku istnieją 24 jeziora, głównie o charakterze rynnowym, połączone licznymi ciekami. 

Największe z nich to jeziora Przemęckie, Dominickie i Wieleńskie. Mozaikowy krajobraz stwarza 

dogodne warunki do życia dla licznych gatunków ptaków, w tym miedzy innymi perkozów 

dwuczubych (ptak herbowy), gęgaw, bąków, a także drapieżnych bielików  

i błotniaków stawowych. Symbolem Parku jest Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim,  

na której rosną konwalie o unikatowym, różowym kolorze. 

9. Rogaliński Park Krajobrazowy 

Rogaliński Park Krajobrazowy o powierzchni 12 750 ha powstał na obszarze Kotliny Śremskiej. 

Celem ochrony Parku jest zachowanie jednego z największych w Europie skupisk dębów 

szypułkowych, a także wartościowego krajobrazu doliny Warty z licznymi starorzeczami. Wśród 

tutejszych wiekowych dębów najbardziej znane są rosnące w przypałacowym parku w Rogalinie  

– Lech, Czech i Rus oraz Edward. Skupisko starych olbrzymów przyciąga chronionego kozioroga 

dębosza, systematycznie niszczącego dęby, którego rogalińska populacja należy do największych 

w kraju. Rozległa dolina Warty, okresowo zalewana podczas wezbrań, stanowi królestwo ptaków 

wodno-błotnych, związanych z licznymi starorzeczami i łąkami zalewowymi. Spotkać tu można 

między innymi bociana białego i jego płochliwego krewniaka – bociana czarnego, a także żurawia, 

rybitwę czarną i rzeczną. Uważny obserwator dostrzeże na niebie majestatycznego bielika. W dolinie 

bez trudu znaleźć można ślady aktywności największego polskiego gryzonia  

– bobra, prawdziwego wodnego inżyniera. Najważniejszym zabytkiem parku jest pałac Raczyńskich 

w Rogalinie, uhonorowany prestiżowym tytułem Pomnika Historii. Perełkę posiadłości stanowi 

galeria obrazów, prezentująca dzieła najwybitniejszych polskich malarzy. W skład zespołu 

pałacowego wchodzi również powozownia oraz kościół pod wezwaniem świętego Marcelina                       

z mauzoleum rodu Raczyńskich. 

10. Sierakowski Park Krajobrazowy  

Sierakowski Park Krajobrazowy ma powierzchnię 30 413 ha i położony na pograniczu Pojezierza 

Poznańskiego i Kotliny Gorzowskiej. Przecinająca Park rzeka Warta dzieli go na dwie części: 

północną z wydmowymi terenami porośniętymi borami Puszczy Noteckiej i południową  

z pagórkowatym obszarem, częściowo porośniętym lasami liściastymi i leżącymi w głębokich 

rynnach jeziorami. Liczne są tu jary i wąwozy. Celem ochrony Parku jest zachowanie krajobrazu 

urozmaiconego krajobrazu polodowcowego wraz z całym bogactwem jego przyrody ożywionej oraz 

interesującymi walorami kulturowymi. Ponad 60 jezior tworzy tu największe zagęszczenie jezior 

w Wielkopolsce. Ciekawostką jest Jezioro Śremskie, którego dno położone jest sześć metrów poniżej 

poziomu morza to jedyna w regionie kryptodepresja. Tereny parku charakteryzują się niezwykłą 

różnorodnością biologiczną. Występuje tu ponad 1000 gatunków roślin. Nigdzie indziej 

w Wielkopolsce nie ma tak wielu stanowisk rzadkich płazów – traszki zwyczajnej  

i grzebieniastej czy kumaka nizinnego. Zróżnicowany świat ptaków reprezentują między innymi 



65 
 

takie gatunki, jak błotniak stawowy, rybołów, zimorodek czy pospolita czapla siwa – symbol Parku. 

W starych liściastych lasach od kilku lat prowadzony jest program reintrodukcji rzadkiego gryzonia 

– popielicy. 

11. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy o powierzchni 15 640 ha położony jest na południu 

Wielkopolski. Przedmiot ochrony stanowi między innymi urozmaicony krajobraz obejmujący 

płaskie tereny na północy pokryte rozległymi lasami, dolina Warty z zespołem dużych starorzeczy, 

porośnięta lasami łęgowymi w środkowej części parku oraz stromy Wał Żerkowski, otoczony                                   

z trzech stron wodami rzeki Lutyni na południu. W związku z bogatą rzeźbą tereny rozciągające się 

w okolicy Żerkowa zasłużyły sobie nawet na miano Szwajcarii Żerkowskiej.  

Na terenie Parku, w obrębie uroczyska Warta powstał pierwszy w regionie rezerwat przyrody. Lasy 

łęgowe uroczyska stanowią jedno z najcenniejszych tego typu zbiorowisk w kraju. Tutejsza flora, 

licząca ponad 680 gatunków roślin, posiada typowe cechy dla kompleksów leśnych w naturalnej 

dolinie dużej rzeki. Wśród owadów zaznacza się duża grupa gatunków związanych  

z występowaniem starych i spróchniałych drzew (między innymi kozioróg dębosz, jelonek rogacz). 

W okolicy Dębna nad Wartą odnotowano rzadkie gatunki ślimaków. Duże jest bogactwo ptaków, 

zwłaszcza gatunków związanych z terenami podmokłymi i starymi drzewami. Pomnikowe dęby                      

i jesiony stwarzają dogodne warunki do życia dla dzięcioła średniego (najliczniejsza populacja 

w Wielkopolsce) i sześciu innych gatunków dzięciołów. Gniazduje tu również rzadki ptak herbowy 

Parku – bocian czarny.  
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
 

W województwie zachodniopomorskim jest 7 parków krajobrazowych, przy czym jeden z nich 

(Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy), zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami,  

jest nadzorowany przez Marszałka woj. lubuskiego. 

 

1. Cedyński Park Krajobrazowy 

Cedyński Park Krajobrazowy utworzony został w 1993 r., obejmuje obszar o powierzchni 30 850 ha, 

położony jest w gminach: Chojna, Cedynia, Mieszkowice, i Moryń. Otulina Parku obejmuje obszar                 

o powierzchni 53 120 ha. Szata roślinna Cedyńskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo 

zróżnicowana i bardzo bogata. Obejmuje 640 gatunków, 352 rodzaje i 92 rodziny. Osiemnaście 

gatunków objętych jest ochroną prawną. Gatunki objęte ochroną ścisłą to: jarząb brekinia, sasanka 

łąkowa, pajęcznica liliowata, ostnica Jana, ostnica powabna, ostnica włosowata, storczyk purpurowy 

oraz salwinia pływająca. Do gatunków podlegających ochronie częściowej należą: cis pospolity, 

zawilec wielkokwiatowy, grzybienie białe. Wśród 92 gatunków roślin rzadkich dominują gatunki 

ciepłolubne i stepowe, skupiające się na stromych stokach w strefie krawędziowej doliny Odry. 

Spośród 62 gatunków kwiatowych, 29 gatunków - to rośliny kserotermiczne z obszarów 

przyśródziemnomorskich, z czego cztery występują w kraju jedynie w rezerwacie Bielinek - dąb 

omszony, nawrot czerwonobłękitny, szyplin zielny i oman niemiecki. Łąki i suche murawy 

występują jako półnaturalne łąki zmiennowilgotne, murawy szczotlichowe, kontynentalne murawy 

stepowe a także wrzosowiska o charakterze subatlantyckim. Zespoły zaroślowe i leśne są bardzo 

zróżnicowane fitosocjologicznie i siedliskowo. Są to olsy, zarośla i lasy łęgowe, lasy liściaste (wśród 

których należy wymienić łęgi olszowe, grądy i buczyny pomorskie) lasy mieszane dębowo - 

bukowe, ciepłolubne zarośla o charakterze kserotermicznym, ciepłolubne świetliste dąbrowy oraz 

bory i lasy mieszane. Rzadkie fitocenozy reprezentowane są przez zespół lilii wodnych, zespól 

ziołorośli rzeżuchy gorzkiej, podgórski łęg jesionowy, mszar wełniankowy, murawę piaskową, 

ciepłolubną murawę z ostnicą włosowatą, ciepłolubną murawę z ostnicą powabną, łąkę stepową, 

wrzosowisko, ciepłolubny las  z dębem omszonym, łęg wiązowy. 
 

2. Iński Park Krajobrazowy 

Iński Park Krajobrazowy utworzony został w 1981 r., obejmuje obszar o powierzchni 17 763 ha, 

położony jest w gminach Ińsko, Dobrzany, Chociwel, Węgorzyno. Otulina Parku obejmuje obszar                       

o powierzchni 26 240 ha. Park stanowi centrum nie tylko geograficzne, ale przede wszystkim 

przyrodnicze Pojezierza Ińskiego, koncentrując w swoich granicach wszystkie elementy 

wyróżniające Pojezierze i decydujące o jego wielkiej ekologicznej wartości. Rzeźba terenu 

ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia charakteryzuje się dużą dynamiką i "świeżością" 

form. Wzgórza o stromych zboczach i znacznych wysokościach względnych, podmokłe dolinki, 

zajęte przez torfowiska i wytopiskowe oczka wodne, polodowcowe rynny jeziorne i rzeczne tworzą 

bardzo urozmaicony system siedlisk. Wartości przyrodnicze Ińskiego Parku Krajobrazowego 
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związane są ściśle z wodnymi i podmokłymi siedliskami. Liczne rzadkie gatunki ptaków, płazów                   

i gadów, które występują na tym terenie, wykorzystują jako środowisko życia  

i rozrodu nie tyle otwarte wody dużych i głębokich jezior, co płytkie, często bezodpływowe 

zbiorniki, oczka wodne, stawy rybne, mokradła i torfowiska. Budowa geologiczna Pojezierza 

Ińskiego - faliste obszary moren czołowych i dennych pocięte głębokimi rynnami glacjalnymi  

- sprzyjają gromadzeniu się wody  w obniżeniach terenu. Takie akweny są chętnie wykorzystywane 

przez różne gatunki zwierząt. Znajdujące się na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego obszary 

szczególnie cenne z przyrodniczego punktu widzenia zostały objęte ochroną w formie rezerwatów 

przyrody, użytków ekologicznych i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Iński Park Krajobrazowy 

posiada bardzo ciekawą i zróżnicowaną szatę roślinną. Powodem tego bogactwa jest rozmaitość 

siedlisk (jezior, torfowisk, łąk, pól i lasów) oraz stosunkowo niewielka presja człowieka.  
 

3. Drawski Park Krajobrazowy 

Drawski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku, obejmuje obszar o powierzchni  

38 360 ha, położony jest w gminach: Barwice, Borne Sulinowo, Połczyn-Zdrój, Czaplinek, 

Złocieniec. Otulina parku obejmuje obszar o powierzchni 23 560 ha. Najbardziej istotnym 

elementem wpływającym na krajobraz Parku jest ukształtowanie terenu, będące wynikiem 

działalności lodowca, głównie zlodowacenia bałtyckiego. W północnej części Drawskiego Parku 

Krajobrazowego występują wały moreny czołowej, często poprzecinane licznymi jarami, zaś 

południowa część odznacza się łagodniejszą konfiguracją i obfituje w jeziora. Na walory 

przyrodnicze Drawskiego Parku Krajobrazowego składają się ponadto: występowanie wielu jezior, 

licznych rzek, małych potoków, źródlisk, mokradeł, torfowisk i lasów, bogactwo ekosystemów                     

w niewielkim stopniu przekształconych przez człowieka oraz występowanie wielu rzadko 

spotkanych gatunków roślin i zwierząt. Wielką atrakcją Parku są jeziora. W granicach Drawskiego 

Parku Krajobrazowego zlokalizowanych jest ich 47, zaś  w otulinie 30. Największym spośród nich              

i drugim co do głębokości w Polsce, jest jezioro Drawsko (powierzchnia 1871 ha, maksymalna 

głębokość 79,7 m). Do większych jezior Parku należą także: Siecino, Komorze, Wilczkowo, Żerdno 

i Krosino. Najbardziej cennymi pod względem przyrodniczym są jeziora lobeliowe, charakteryzujące 

się występowaniem reliktowej roślinności i bardzo czystymi wodami. Należy do nich np. jezioro 

Czarnówek. Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się około 300 pomników 

przyrody. Są to najczęściej, odznaczające się sędziwym wiekiem i pięknym pokrojem: dęby, buki, 

lipy, klony i graby. Pomniki przyrody nieożywionej to najczęściej głazy pozostawione przez 

cofający się lodowiec. Największy, zlokalizowany w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego, 

posiada obwód około 19 m i wysokość 3,5 m. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym 

fragmenty Parku i jego otuliny zostały objęte ochroną rezerwatową. Utworzono dziewięć 

rezerwatów: Jezioro Czarnówek, Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały, Brunatna Gleba, 

Dolina Pięciu Jezior, Jezioro Prosino, Zielone Bagna, Torfowisko Toporzyk, Przełom Rzeki 

Dębnicy, Brzozowe Bagno koło Czaplinka. 
 

4. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry 

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry utworzony został w 1993 roku. Park, po korekcie granic                     

w 1996 roku, obejmuje teren o powierzchni 6 009 ha, znajdujący się na obszarze gmin: Gryfino, 

Kołbaskowo i Widuchowa. Otulina Parku, licząca 1140 ha, oprócz wymienionych już gmin, 

wyznaczona została także na terenie gminy Szczecin. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry to 

największe w Europie Zachodniej i Środkowej fluwiogeniczne torfowisko niskie z florą i fauną 

niespotykaną już w dolinach innych, wielkich rzek europejskich. Obszar Parku pocięty jest gęstą 

siecią starorzeczy, kanałów, rowów i rozlewisk, o łącznej długości ponad 200 km.  Zbiorniki wodne 

zajmują ok. 12 % całkowitej powierzchni Parku. Na obszarze Parku stwierdzono istnienie 13 

zbiorowisk leśnych i krzewiastych, 28 źródliskowych i bagiennych, 10 namułowych, trzech 

kserotermicznych, 14 podmokłych łąk i zbiorowisk ruderalnych, 12 nitrofilnych odmian flory 

zielnej. Przedmiotem ochrony jest nie tylko torfowisko, ale także rzadkie i ginące zespoły  
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i gatunki roślin, oraz fauna, w tym licznie tu występujące gatunki ptaków. Stwierdzono tu obecność 

250 gatunków ptaków. Park stanowi szczególnie atrakcyjny obszar zwłaszcza w trakcie przelotów 

wiosennych i jesiennych – zaobserwowano wtedy m.in. do 20 tysięcy osobników gęsi,  

a także ok. 10 tysięcy osobników żurawi. Wskazać również należy na bogactwo fauny 

bezkręgowców: skatalogowano 21 gatunków ślimaków wodnych, 21 gatunków małżów,  

9 gatunków pijawek, 35 gatunków ważek (w tym m.in. objęta ochroną ścisłą żagnica zielona). Na 

terenie Parku wyznaczono dwa rezerwaty: Kurowskie Błota oraz Kanał Kwiatowy. Obszar Parku 

można obserwować ponadto z terenu znajdującego się na zachód od PK DDO, na skarpie 

odrzańskiej, rezerwatu Wzgórze widokowe nad Międzyodrzem. 

W szczególności ochronie podlegają tu:  

- torfowisko, które ukształtowało się od okresu polodowcowego, a proces ten trwa do czasów 

dzisiejszych,  

- świat zwierząt, przede wszystkim ornitofauna wyróżniająca się bogactwem lęgowych, zimujących                      

i przelotnych gatunków wodno-błotnych,  

- szata roślinna torfowiska dolinowego wykazująca wiele cech naturalności. 
  
5. Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”  

Szczeciński Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 r., początkowo na obszarze 6 700 ha,  

po korekcie w 1989 r. ochroną zaś objęto 9 096 ha. Położony jest na terenie gmin: Stare Czarnowo, 

Szczecin i Gryfino. Otulina Parku obejmuje obszar o powierzchni 11 842 ha.  

Park został utworzony w celu zachowania malowniczego pasma wzniesień, pokrytych głównie 

lasami, z charakterystyczną dla Puszczy Bukowej kwaśną buczyną i roślinnością o wielu cechach 

naturalnych. Z uwagi na to, że zwarte korony buków, w okresie wegetacyjnym przepuszczają tylko 

kilka procent światła, w runie buczyn bardzo liczne są zazwyczaj geofity np.: zawilce, złocie, 

przylaszczka pospolita, piżmaczek wiosenny - tworzące wczesną wiosną kwitnące kobierce.                      

W licznych na terenie Puszczy Bukowej dolinach strumieni występują bardzo zróżnicowane 

zbiorowiska łęgowe. Lasy tego typu wykształcają się na glebach wilgotnych, zwilżanych regularnie 

płynącą i bogatą w tlen wodą, przynoszącą sole mineralne i składniki organiczne wzbogacające 

glebę. Do przyrodniczych ciekawostek należy liczny udział w lasach chronionego cisa, który 

występuje tutaj z samosiewu. Na szczególną uwagę w Parku zasługują liczne wywierzyska i potoki, 

biorące swój początek u szczytu wzniesień. Do walorów krajobrazowych i turystycznych należy 

malownicze jezioro Szmaragdowe, oraz położony w południowo wschodniej części Puszczy 

Bukowej, w pobliżu wsi Glinna ogród dendrologiczny z cenną roślinnością introdukowaną, założony 

w 1823 roku a obecnie pod opieką nadleśnictwa Gryfino.Liczne bunkry z czasów II Wojny 

Światowej stanowią doskonałe zimowiska dla nietoperzy. Szlaki turystyczne i urokliwy, górzysty 

krajobraz Parku przyciąga mieszkańców przylegającego Szczecina i nadaje mu rangę ,,zielonych 

płuc miasta”. 
 

6. Park Krajobrazowy „Ujście Warty”  

Park Krajobrazowy „Ujście Warty” utworzony został przed reformą administracji, która dokonała 

zmian w podziale terytorialnym Polski, wprowadzając 16 województw w miejsce 49. Podstawą jego 

utworzenia było rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 roku. Po nowym 

podziale Polski Park został podzielony granicą wojewódzką na 2 części: zachodniopomorska                           

i lubuską. W województwie zachodniopomorskim pozostał niewielki fragment położony 

bezpośrednio nad Odrą, obejmujący łąki, starorzecza oraz fragmenty lasów. Występuje tu szereg 

cennych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych dla dolin rzecznych. Znajdują się tu 

zbiorowiska bagiennej roślinności z przewagą turzycowisk, wśród których miejscami występują 

płaty szuwarów trzcinowych, mannowych oraz mozgowych. Obszary te stanowią miejsce 

występowania szeregu gatunków roślin chronionych oraz typowych dla dolin rzecznych, między 

innymi rzadkiego wilczomlecza błotnego. Interesujące zarówno pod względem przyrodniczym, jak                

i krajobrazowym są tu wyspy mineralne, głównie piaszczyska z charakterystyczną roślinnością 
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psammofilną (rośnie tu m.in. chroniona turzyca piaskowa i liczne porosty). Znajduje się tu także 

cenny drzewostan dębowy na siedlisku łęgowym  (o charakterystycznym pokroju drzew). Tworzą go 

kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe  o krótkim pniu i krzaczastej formie korony. Niektóre z drzew 

osiągają wymiary pomnikowe. Teren stanowi ponadto miejsce rozmnażania się, żerowania                              

i odpoczynku licznych gatunków zwierząt, w tym rzadkich i zagrożonych jak: bielik, nurogęś, gągoł, 

czapla siwa, bocian biały, kuna leśna. Ponadto występują tu licznie ptaki wodno-błotne, a rozległe 

równiny są żerowiskiem ptaków drapieżnych. Ważnym elementem są również oczka wodne 

stanowiące potencjalne miejsce rozrodu i przebywania bobra oraz wielu chronionych gatunków 

płazów. Na terenie Parku znajduje się zespół przyrodniczo – krajobrazowy o nazwie „Porzecze” 

utworzony Rozporządzeniem nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 kwietnia 1992  

o powierzchni 142 74 ha, położony w gminie Boleszkowice, na gruntach Nadleśnictwa Dębno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


