
Wirtualna wycieczka po 

Parkach Narodowych



W Polsce mamy 23 Parki 
Narodowe 



Każdy z parków ma swój symbol:

Babiogórski  - okrzyn jeleni
Białowieski  - żubr
Biebrzański  - batalion
Bieszczadzki  - ryś 
Drawieński  - wydra
Gorczański – salamandra plamista
Roztoczański  - konik polski
Słowiński – mewa
Świętokrzyski – jeleń 
Tatrzański  - kozica tatrzańska
Wielkopolski- puszczyk

Kampinowski - łoś 
Karkonoski  - dzwonek karkonowski , goryczka tojeściowa
Magurski – orlik krzykliwy
Narwiański – błotniak stawowy
Ojcowski – nietoperz 
Bory Tucholskie – głuszec 
Gór stołowych – szczeliniec wielki 
Ujście warty – gęś zbożowa 
Pieniński – trzy korony 
Poleski – żuraw 
Wigierski – bóbr
Woliński - bielik



Ciekawostka:
Parki narodowe są jedną z form ochrony przyrody , nie tylko w Polsce , ale i 
na całym świecie. Wszystkie parki narodowe mają swój unikalny symbol , 
dzięki któremu łatwiej możemy się zorientować , z jakim parkiem mamy do 
czynienia i co jest jego „chlubą”

Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody z 2004 r.[1] obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni 
nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz 
walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności 
biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów 
krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz 
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, 
siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Pierwszym parkiem narodowym na świecie był  Park Narodowy Yellowstone, 
utworzony  w 1872r w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu  idea rozprzestrzeniła 
się na cały świat. 
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Białowieski Park Narodowy – polski park narodowy położony w północno-wschodniej części 
Polski, w województwie podlaskim, utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy 

w Białowieży obowiązującym od 11 sierpnia 1932 r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 
Reform Rolnych[3], restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21 listopada 1947 roku[4]. Jest drugi po Pienińskim Parku Narodowym[5] park narodowy 

w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego 
fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz 

liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra[6].
Siedzibą dyrekcji parku jest Białowieża. Obecnie w skład parku wchodzą trzy jednostki 

administracyjne: Obręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna i Ośrodek Hodowli 
Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów)[6].

Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego w 1979 z racji dużego znaczenia dla 
kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. W 1992 r. UNESCO rozszerzyło status obiektu dziedzictwa światowego 
na przylegający doń od wschodu fragment białoruskiego parku narodowego „Bieławieżskaja

Puszcza”, podlegający ochronie ścisłej (4500 ha). Tym sposobem powstał w Puszczy 
Białowieskiej jeden z siedmiu na świecie i trzech w Europie transgraniczny obiekt dziedzictwa 

światowego.
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Pieniński Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, 
utworzony 1 czerwca 1932 r. jako pierwszy park narodowy w Polsce

Pieniński Park Narodowy zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i 
przyrodniczym obszary Pienin Właściwych: Masyw Trzech Koron, Pieniny 

Czorsztyńskie, Pieninki, Pieniński Przełom Dunajca. Z Pienin Spiskich włączone zostały 
w obszar parku tylko Zielone Skałki.

Ma najwyższy wśród wszystkich polskich parków narodowych wskaźnik nasilenia ruchu 
turystycznego w przeliczeniu na 1 ha powierzchni. Dla turystów udostępniono 35 km 

szlaków. Zalicza się do nich również stanowiący atrakcję na skalę europejską spływ 
tratwami przełomem Dunajca (jego trasę można przejść także pieszo Drogą Pienińską). 
Dla turystów przygotowano galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy. Atrakcją 

turystyczną jest również Zamek w Czorsztynie. 53% powierzchni parku to 
własność Skarbu Państwa (ponad połowa zakupiona jeszcze w czasach II 

Rzeczypospolitej), reszta to tereny prywatne na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza.
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Ojcowski Park Narodowy (OPN) – park narodowy w Polsce, utworzony w 1956 roku. Znajduje 
się w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, około 16 km od Krakowa. Położony 

jest na obszarze czterech gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa. Zajmuje 
powierzchnię 21,46 km².

Pod względem geograficznym znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej[5]. Obejmuje środkową część Doliny Prądnika, część Doliny 

Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym z polskich 
parków narodowych. Jego symbolem jest nietoperz.

Zabytki i inne obiekty na obszarze parku
Ruiny średniowiecznego Zamku w Ojcowie,
Późnorenesansowy Zamek Pieskowa Skała,
Kaplica „Na Wodzie”,
Kościół Najświętszej Marii Panny, Pustelnia błogosławionej Salomei i Groty 
modlitewne w Grodzisku,
Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. Władysława Szafera,
Jaskinie turystyczne: Jaskinia Ciemna i Jaskinia Łokietka,
Liczne skały, bardziej znane z nich to: Brama Krakowska, Igła Deotymy, Maczuga 
Herkulesa, Łaskawiec, Panieńskie Skały, Rękawica, Skały Kawalerskie.
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Tatrzański Park Narodowy (TPN) – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski. 
Utworzony z dniem 1 stycznia 1955 roku przez rozporządzenie Rady Ministrów z 30 

października 1954 r. Jego odpowiednikiem po stronie słowackiej jest TANAP.
Tatry to jedyne w Polsce góry o charakterze alpejskim, jedyne w Polsce miejsce, gdzie 

żyją kozice i świstaki. Żaden z polskich parków narodowych ani regionów 
geograficznych nie posiada też tak swoistej flory. Dla ok. 200 gatunków roślin 

naczyniowych Tatry są jedynym miejscem występowania w Polsce. Konieczność 
ochrony tego unikatowego miejsca zaczęła dojrzewać już pod koniec XIX wieku
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Kampinoski Park Narodowy – polski park narodowy utworzony w 1959 roku 
w województwie warszawskim[3] (obecnie województwo mazowieckie).

21 stycznia 2000 KPN został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO.
Obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w zachodniej części Kotliny 

Warszawskiej. W puszczy, która jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej, zaczęto 
karczowanie polan, uprawę ziemi i budowę osad w XVII w. Osady rozrastały się w miarę 

powiększania areału rolnego. W XX wieku sytuacja uległa zmianie. Od końca lat 70. 
ziemia jest wykupowana przez KPN i stopniowo zalesiana, a osadnictwo ograniczane. Na 
odtworzenie boru potrzeba 150 lat, by powstał najbardziej cenny drzewostan grądowy –
350 do 400 lat. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada na 

Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach w województwie łódzkim[4]. 
Powierzchnia otuliny – 37 756 ha[4].

Wydmy powstałe w pradolinie Wisły i obszary bagienne są najbardziej 
charakterystycznymi elementami tutejszego krajobrazu. Wydmy Parku uważane są za 
najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w skali Europy. Tak kontrastowe 

środowiska sprzyjają różnorodności świata roślin i zwierząt. Bagna porośnięte są 
roślinnością łąkową, turzycami, zaroślami i lasami bagiennymi, do których należą 

występujące w Parku lasy olsowe i łęgowe. Najczęściej spotykanym w Puszczy 
Kampinoskiej zespołem leśnym jest kontynentalny bór sosnowy świeży. 
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Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 8 sierpnia 1980 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. 

Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja 
Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej.

Już przed II wojną światową dostrzegano konieczność ochrony pięknego krajobrazu i 
posiadającego duże walory przyrodnicze obszaru Gorców. W 1927 r. właściciel tych 
terenów – Ludwik Wodzicki z Poręby Wielkiej utworzył na obszarze 114 ha rezerwat 
przyrody im. Władysława Orkana. Właściwy Gorczański Park Narodowy utworzono 
jednak dopiero w 1981 r. Początkowo miał powierzchnię 5908 ha, w 1988 r. został 

rozszerzony do 6763 ha, później zwiększono jeszcze jego powierzchnię; stan na 2016 r. 
wynosi 7029,85 ha[]. W 1997 r. wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 16 647 

ha].
Najstarszym sakralnym zabytkiem GPN jest kapliczka Bulandy na Polanie Jaworzyna 

Kamienicka.
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Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony 9 
września 1993. Największy Park w Polsce o powierzchni 592,23 km², położony na 

terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba Parku znajduje się 
w Osowcu-Twierdzy, gmina Goniądz

Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od ujścia Niedźwiedzicy do Biebrzy, a skończywszy 
na ujściu Biebrzy do Narwi[4]. Niemal cały bieg Biebrzy znajduje się na terenie parku 

(ok. 155 km). Ochronę tego terenu zapoczątkowano w latach międzywojennych, 
tworząc dwa rezerwaty: Czerwone Bagno (w zmienionych granicach istniejący do dziś) 

oraz Grzędy.
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Park Narodowy Gór Stołowych – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, 
utworzony 16 września 1993. Znajduje się w województwie dolnośląskim.

Park jest położony na terenie Sudetów Środkowych na północnym zachodzie ziemi 
kłodzkiej, przy granicy polsko‐czeskiej. Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się 

na terytorium Polski południowo‐zachodnia część rozległej, piaskowcowej płyty 
wypełniającej Nieckę Śródsudecką, pomiędzy Karkonoszami, a Górami 

Bystrzyckimi i Orlickimi[3]. Czeski jej fragment nosi nazwę Broumovská vrchovina i 
również objęty jest ochroną. Najdalej wysunięta na północny zachód część po polskiej 

stronie nosi nazwę Zaworów
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Bieszczadzki Park Narodowy ([ bʲɛʃʧadɨ ]; Polskie Bieszczadzki Park Narodowy ) powstała w 
1973 roku na południu z Karpat leśnych . Park Narodowy zajmuje powierzchnię ponad 

29.000 hektarów największego polskiego Mountain National Park. Wiele rzadkich zwierząt 
ucieka w częściowo opuszczonym regionie. Mieszkają tam wilki , niedźwiedź 

brunatny , ryś , żbik europejski , jeleń i dzik , ale także żubr , który został wypuszczony 
ponownie w 1963 r.. Łącznie 58 gatunków ssaków i 144 gatunków ptaków, które zostały 

zapisane w tym puchacz , Ural sowy , white-backed dzięcioła , czarnej 
Stork , derkacza i mniejszym, nanosi orze .

Przez park prowadzą oznakowane szlaki turystyczne o łącznej długości 206 km. Istnieją 
również zakwaterowanie na skraju parku narodowego. Administracja parku narodowego 
znajduje się w Ustrzykach Górnych , 650 metrów nad poziomem morza , i istnieje kilka 

szlaków turystycznych.
Bieszczadzki Park Narodowy rozciąga się od 930-metrowego szczytu Wierch Łacynowy i 

1222-metrowego Smereka powyżej wsi Smerek w północno-zachodniej części przez grzbiety 
Połoniny Wetlińskiej i Połoniny Caryńskiej w kierunku południowo-wschodnim 

za Wołosate do granic słowackich i ukraińskich. Jest częścią rezerwatu biosfery wschodniej 
Karpat Wschodnich UNESCO, utworzonego w 1992 roku .
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Drawieński Park Narodowy – jeden z 23 polskich parków narodowych, położony jest na terenie 
trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Został utworzony 1 maja 1990 roku na powierzchni 8691,50 ha[3]. Obecnie zajmuje powierzchnię 
11 535,66 ha, w tym w wieczystym użytkowaniu Parku 11 210,6922 ha:[1]

województwo lubuskie: 5362,1793 ha (powiat strzelecko-drezdenecki)
województwo zachodniopomorskie: 5470,6729 ha (powiat choszczeński i wałecki)

województwo wielkopolskie: 377,84 ha (powiat czarnkowsko-trzcianecki)
Park znajduje się w północno-zachodniej Polsce, na Równinie Drawskiej, w kompleksie Puszczy 

Drawskiej. Południowa granica Parku przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 22
Lasy na terenie Parku zajmują 83% powierzchni. W większości są to lasy bukowe i dębowo-

bukowe, a także bory sosnowe. Ponadto 10% powierzchni wodnej Parku zajmują jeziora wraz z 
rzekami. Główne rzeki to: Drawa i Płociczna. Jeziora: 20 zbiorników wodnych, w tym unikatowe 

w skali kraju, Jezioro Czarne. Największe jezioro to Ostrowiec. W Parku znajduje się 12 obszarów 
ochrony ścisłej[
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Roztoczański Park Narodowy – park narodowy położony w południowo-wschodniej 
części Polski, na Roztoczu, w województwie lubelskim. Został utworzony 10 maja 1974. 

Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w Pałacu Plenipotenta w Zwierzyńcu. Symbolem parku 
jest konik polski

Roztoczański Park Narodowy położony jest w południowo-wschodniej części Polski, 
w województwie lubelskim, obejmując najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. 
Aktualna jego powierzchnia wynosi 8483 ha, z czego lasy zajmują 8102 ha (95,5%). 

Ochroną ścisłą objęto 1029 ha (12,1%)[4]. Otulina parku zajmuje 38 095,87 ha[5].
Park obejmuje część Roztocza Środkowego, które tworzą głównie skały górnokredowe. W 

jego strefie krawędziowej występują utwory trzeciorzędowe, a w dolinach 
piaski czwartorzędowe. Wysokość na terenie parku wynosi najwyżej 350 m n.p.m.
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Słowiński Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Został utworzony 1 
stycznia 1967 i zajmuje powierzchnię 327,44 km².

Jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim. 
Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską, fragmenty moreny czołowej z ostatniego 

zlodowacenia z najwyższą kulminacją 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół oraz szereg 
jezior: Łebsko (7,1 tys. ha), Gardno (2,5 tys. ha), Jezioro Dołgie Wielkie (156 ha) i Dołgie

Małe (6,2 ha)[3].
Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, 

nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. 
Symbolem Parku Narodowego jest mewa srebrzysta
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Wielkopolski Park Narodowy – polski park narodowy o powierzchni 7584,93 ha, 
utworzony w 1957 r., położony nad Wartą, na południe od Poznania, w trójkącie 
miast Luboń-Stęszew-Mosina. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o 

łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego 
oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta.

Powierzchnia parku ze strefą ochronną (tzw. otuliną) wynosi 14 840 ha.
Siedziba dyrekcji Parku oraz Muzeum Przyrodnicze Parku mieszczą się w Jeziorach, 

nad Jeziorem Góreckim – w centralnej części WPN. Do Jezior prowadzi droga 
zwana Greiserówką.
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Magurski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 
1995 roku.

Park leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu 
Niskiego. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury 

Wątkowskiej. Tereny Magurskiego Parku Narodowego pełnią kluczową rolę ekologiczną, 
stanowiąc pomost pomiędzy innymi chronionymi obszarami polskich Karpat 

Zachodnich i Karpat Wschodnich.
Magurski Park Narodowy utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 

listopada 1994[3] i miał początkowo obszar 199,62 km². Funkcjonowanie rozpoczął 1 stycznia 
1995 r. W wyniku problemów z właścicielami gruntów został zmniejszony do obecnych 

194,39 km². Otulina parku rozciąga się na dodatkowej powierzchni 229,69 km²[4]. 89,7% 
parku leży na terenie woj. podkarpackiego, a 10,3% na terenie woj. małopolskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82oka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magura_W%C4%85tkowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Ministr%C3%B3w_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magurski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otulina_(ochrona_przyrody)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magurski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie


Babiogórski Park Narodowy – polski park narodowy utworzony w 1954 roku na terenie 
ówczesnego województwa krakowskiego[3].

Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim (województwie 
małopolskim) przy granicy ze Słowacją. Po słowackiej stronie istnieje park krajobrazowy „Horná

Orava”. Obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry włączając najwyższy 
szczyt Beskidu Żywieckiego – Diablak (1725 m n.p.m.).

W Zawoi, gdzie znajduje się siedziba Dyrekcji Parku, utworzono specjalny Ośrodek Edukacyjny 
Babiogórskiego Parku Narodowego prezentujący w przystępny sposób walory babiogórskiej 

przyrody. Dla uatrakcyjnienia zwiedzania parku wytyczono sieć ścieżek edukacyjnych.
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Świętokrzyski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 
w 1950 r.

Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: pasmo Łysogór (z 
najwyższym szczytem Łysicą – 612 m n.p.m.) i Łysą Górą (– 595 m n.p.m.), część Pasma 

Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej, a także 
trzy eksklawy – Górę Chełmową, Las Serwis i Skarpę Zapusty (od roku 1996)[3].

Na Łysej Górze znajduje się Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego[4][5]. 
Oprócz tego do atrakcji turystycznych zalicza się m.in. kompleks zabudowań dawnego klasztoru 

Benedyktynów Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu, powstałego w XII wieku
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Karkonoski Park Narodowy – park narodowy o powierzchni 5951,42 
ha[3] w województwie dolnośląskim przy granicy państwowej z Czechami, utworzony 16 

stycznia 1959 roku[4]. Powierzchnia otuliny Parku wynosi 13 093 ha
Przyrodnicze walory Karkonoszy, a więc ich budowa geologiczna, doskonale widoczne 

elementy rzeźby polodowcowej, świat roślinny i zwierzęcy sprawiły, że już w 1910 roku 
powstało w Karkonoszach stanowisko komisarza ochrony przyrody, a w roku 1927 

powołano straż górską[5]. W 1933 roku utworzono w nich pierwsze rezerwaty 
przyrody obejmujące kotły polodowcowe i wiele pomników przyrody, głównie skałek.
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Narwiański Park Narodowy, utworzony 1 lipca 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na 
terenie Polski.

Park znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, na zachód 
od Białegostoku, pomiędzy miejscowościami Suraż i Rzędziany. Ma obszar 6810,23 ha, przy czym 
początkowo, na skutek nieprecyzyjnych pomiarów, uważano, że jest to 7350 ha[3] i taka wartość 
jest podana m.in. w akcie powołującym park[4]. Wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 

15 408 ha
Siedzibą administracji parku jest pochodzący z XIX w. pałac w Kurowie. Warto też zobaczyć 

groblę i przyczółki nieistniejącego już mostu na przedwojennej, starej drodze Białystok –
Warszawa w okolicy Kurowa. W zabytkowym dworze pałacyku mieści się ekspozycja dotycząca 

walorów kulturowych i przyrodniczych doliny Narwi[5].
Dojazd do parku umożliwia m.in. PKP (dojazd do Łap). W Surażu i Uhowie można wypożyczyć 

kajaki (obowiązuje tu zakaz poruszania się łodziami z napędem spalinowym).
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Park Narodowy „Bory Tucholskie” – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski i 11 na 
nizinach. Znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, w 

granicach gmin Chojnice i Brusy. Siedzibą dyrekcji parku jest miejscowość Charzykowy, położona 
3 km od Chojnic.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” został utworzony w 1996 roku[3]. Zajmuje powierzchnię 
4613,04 ha[1]. Wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 12 980,52 ha[1].

Park wchodzi w skład utworzonego w 2010 roku Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”[4].
Powierzchnia leśna parku obejmuje jedynie 1,9% całkowitej powierzchni leśnej Borów 

Tucholskich[5]. Stanowi to obszar o powierzchni 3800 ha, zajmujący blisko 83% powierzchni 
parku. Dominują siedliska borowe, zajmujące 98% spośród wszystkich siedlisk leśnych
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Poleski Park Narodowy – park narodowy położony w województwie lubelskim, w polskiej 
części Polesia, utworzony 1 maja 1990. Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz 

naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny, znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-
Włodawskiej. Powierzchnia parku wynosi 9760,2864 ha, zaś jego otuliny 13 702,77 ha[3]. 

Symbolem parku jest żuraw.
Park wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”[4], który od 2012 roku stał się 

rezerwatem transgranicznym[5][6], po połączeniu z Rezerwatem Biosfery „Polesie 
Nadbużańskie” i Szackim Rezerwatem Biosfery[7]. Jest także chroniony przez konwencję 

ramsarską jako ważny obszar podmokły.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_%C5%81%C4%99czy%C5%84sko-W%C5%82odawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otulina_(ochrona_przyrody)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poleski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBuraw_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poleski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poleski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezerwat_Biosfery_%E2%80%9EPolesie_Nadbu%C5%BCa%C5%84skie%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szacki_Rezerwat_Biosfery&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poleski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_ramsarska


Wigierski Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w Polsce. Został powołany 
z dniem 1 stycznia 1989 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. (Dziennik 

Ustaw nr 25 z dn. 21 lipca 1988, poz. 173) jako piętnasty z kolei park narodowy w Polsce[3]. 
Obecnie jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Park utworzony został na obszarze 

14 956 hektarów. W chwili powstania był czwartym co do wielkości powierzchni polskim parkiem 
narodowym. Jego aktualna powierzchnia wynosi 15 089,79 ha[4]. Lasy zajmują 63% powierzchni 
parku, wody 19%, grunty rolnicze 15%, a tereny zurbanizowane 3%[5]. Ochroną ścisłą objętych 
jest 1822,55 ha[1]. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową. Wokół 

parku utworzono strefę ochronną, zwaną otuliną, o powierzchni 11 283,81 ha
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Woliński Park Narodowy – polski park narodowy w woj. zachodniopomorskim, w środkowo-
zachodniej części wyspy Wolin, pomiędzy Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim. 

Powierzchnia parku wynosi 10 937 ha
Siedziba Dyrekcji Wolińskiego PN znajduje się w centrum Międzyzdrojów, przy ul. Niepodległości 
3a. Symbolem Parku jest bielik, którego żywe okazy można obejrzeć w wolierach obok Muzeum 

Przyrodniczego WPN oraz w Zagrodzie Pokazowej Żubrów.
Pomysłodawcą powstania Wolińskiego Parku Narodowego był zasłużony leśnik mgr 

inż. Mieczysław Tarchalski (w okresie II wojny światowej bohaterski dowódca oddziałów 
partyzanckich na Kielecczyźnie, między innymi I Batalionu „LAS” 74 Pułku Piechoty AK). 

Mieczysław Tarchalski opracował założenia powstania parku, sporządził dokumentację oraz 
przygotował projekt rozporządzenia. Miał zostać pierwszym dyrektorem, jednak ze względu na 

sytuację polityczną, było nie do pomyślenia aby „wróg ludu” pełnił taką funkcję. Park utworzony 
został w 1960 r.
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Park Narodowy „Ujście Warty” – polski park narodowy utworzony 1 lipca 2001[1] z 
połączenia rezerwatu przyrody Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty jest to 

najmłodszy z wszystkich parków 
Park o powierzchni 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w 

dużej mierze przez rzekę Postomię. Siedziba dyrekcji parku znajduje się 
w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Park znajduje się na terenie trzech gmin: Kostrzyn nad 

Odrą, Słońsk i Witnica. Otulina Parku, oprócz wymienionych gmin, leży też na terenie 
gminy Górzyca. Symbolem Parku jest gęś tundrowa (dawniej gęś zbożowa).

Park został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, 
które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na terenie parku 

stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z nich należy do 
gatunków ginących w skali światowej. Są to 

m.in. wodniczka, derkacz, rycyk, żuraw, bąk, bączek, rybitwa czarna.
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MAM NADZIEJĘ ŻE SIĘ PANI SPODOBA 

Dorzucam jeszcze  pani  fotki z prywatnego archiwum podczas spływu dunajca z rodziną 
Chciałam jeszcze dla  pani znaleść prywatne zdjęcie z  Gorczańskiego parku narodowego 
ale nie mogłam znaleść zdjęć a mieszkam od niego jakieś 7km więc mam naprawdę blisko 
i bywam tam bardzo często 


