
 
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 
 

 
UTWORZONY:  
1921 r. (ponownie zatwierdzony w 1947 r.). 
POWIERZCHNIA: 10 502 ha. DANE OGÓLNE Ekosystemy 
leśne zajmują ponad 90% powierzchni. W tym 
najstarszym i najsłynniejszym parku w Polsce 
znajduje się obszar „Rezerwatu Ścisłego", na 
terenie którego od 1921 r. nie wykonuje się 
żadnych prac leśnych. Zwiedzanie tego 
rezerwatu jest możliwe wyłącznie w 
zorganizowanych grupach pod opieką 
uprawnionego przewodnika. Najciekawszy dla 
zwiedzających jest udostępniony rezerwat z 
okazami potężnych starych świerków, dębów, 
lip, klonów i grabów. W Białowieskim Parku 
Narodowym występuje ok. 10 000 gat. 
zwierząt. Owady stanowią najliczniejszą grupę, 
ok. 8500 gat. Żyje także 12 gat. płazów, 7 gat. 
gadów, ok. 120 gat. ptaków. Występują 44 gat. 

ssaków, w tym: żubry, wilki, rysie i bobry. Stado 
wolnościowe żubrów w polskiej części puszczy 
liczy ok. 250 sztuk. W 1977 r. UNESCO uznało 
Białowieski Park Narodowy za rezerwat 
biosfery,  a w 1979 r. uznano go za pierwszy i 
jedyny w 
Polsce 
przyrodn
iczy 
obiekt 
Dziedzict
wa 
Światow
ego. 

 
PIENIŃSKI PARK NARODOWY 
 

 
UTWORZONY:  
1932 r. (ponownie zatwierdzony w 1955 r.). 
POWIERZCHNIA 2346 ha. DANE OGÓLNE: Lasy zajmują 
ok. 70% powierzchni parku. Obejmuje Pieniny, 
niedużą malowniczą grupę górską, zbudowaną 
z wapieni jurajskich 
i kredowych. Z bielą 
skał pięknie 
kontrastują lasy 
składające się 
głównie z jodły, 
świerka, buka, 
dodatkowo z jaworu 
i lipy. Osobliwością 
są lasy sosnowe 
porastające 
niedostępne partie 
skał. Na terenie 
parku znajduje się znany szczyt - Trzy Korony o 
wys. 982 m n.p.m. Pieniński Park Narodowy 
położony jest w dorzeczu Dunajca, który 
powszechnie znany jest ze spływu przełomem 
Dunajca na tratwach flisackich, zaliczany do 
jednej z największych atrakcji turystycznych w 
Europie. Na obszarze parku występuje ok. 1100 
gat. roślin naczyniowych, 400 gat. glonów, 330 
gat. mchów i wątrobowców, 400 gat. porostów 
- liczne gatunki grzybów kapeluszowych (640) i 
560 gat. mikroskopowych pasożytów roślin. 

Endemita
mi 
występuj
ącymi tu 
są: mni-
szek 
pieniński 
i pszonak 
pieniński. 
Osobliwo
ścią jest 

chryzantema Zawadzkiego. Występują liczne 
gatunki storczyków, w tym obuwik - największy 
z polskich gatunków. Żyje ok. 6500 gat. 
zwierząt, 17 gat. ryb, 10 gat. płazów, 6 gat. 
gadów, 160 gat. ptaków. W Pieninach żyją 
rysie, żbiki, rzadkie gatunki ptaków, nietoperze. 

 

Małgorzata Żychowska



KARKONOSKI PARK NARODOWY 
WOLIŃSKI PARK NARODOWY 

 

 
 

UTWORZONY: 1959 r. 
POWIERZCHNIA: 5573 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy stanowią ok. 6% powierzchni. Ochroną 
objęto najwyższy w Sudetach masyw Karkonoszy. Są to 
stare formacje geologiczne ukształtowane 250 mln lat 
temu. Charakter wysokogórski nadają Karkonoszom kotły 
polodowcowe o wysokich i stromych zboczach (Wielki i 
Mały Staw) oraz Śnieżne Kotły. Nad górną granicą lasu 
widoczne są gołoborza m.in. na stokach Śnieżki, Wielkiego 
i Małego Szyszaka, Szrenicy. Resztki granitowego trzonu 
występują w formie skałek ostańcowych – „Słonecznik”, 
„Pielgrzymy”, „Końskie Łby”. Charakterystycznym 
składnikiem flory są tzw. torfowiska wysokie. Świat 
zwierzęcy zawiera gatunki arktyczne i wysokogórskie 

(ptaki), 
ciekawostką są 
muflony. 
Elementarni 
charakterystyczn
ymi tego parku 
są roślinność 
źródliskowa i 
torfowiskowa. 

Na obszarze polskich Karkonoszy występuje ok. 650 gat. 
roślin naczyniowych, 450 gat. mszaków i 400 gat. porostów 
(ok. 40 gat. podlega ochronie gatunkowej). Do 
występujących tu roślin endemicznych należy m.in. skalnica 
bazaltowa (jako podgatunek skalnicy darniowej) oraz 
dzwonek karkonoski. Bogactwo fauny reprezentowane jest 
przez licznie występujące gatunki ptaków (ok. 100 gat. - 
m.in. włochatkę, sóweczkę, cietrzewia, głuszca, drozda). 
Wśród 40 gat. ssaków, 16 gat. stanowią nietoperze. 
Atrakcją terenów parkowych jest występowanie muflona 
(Ouis musimoń), introdukowanego na tych terenach na 
początku XX w. (Ojczyzną muflonów są obszary 
śródziemnomorskie). Karkonoski PN w 1992 r. zaliczony 
został do Międzynarodowych Rezerwatów Biosfery 
UNESCO. 

 
UTWORZONY: 1960 r. 
POWIERZCHNIA: 10 937 ha. 
DANE OGÓLNE: Zajmuje najciekawszą krajobrazowo część 
wyspy Wolin, z polodowcowymi jeziorami i klifowym 
wybrzeżem oraz jez. Wicko Wielkie będące fragmentem 
Zalewu Szczecińskiego. Na niektórych odcinkach ochroną 
objęte są też wody morskie i zalewowe w odleg łości 1 mili 
od brzegu. Lasy stanowią ok. 40% powierzchni parku. W 
wyższych częściach wzniesień i nad brzegami klifowymi 
zachowały się pierwotne buczyny pomorskie. Do cennych 
pomników przyrody 
należą dęby oraz 
jesiony i buki. 
Występują stanowiska 
roślin atlantyckich, jak 
wiciokrzew pomorski. 
Bogata i urozmaicona 
fauna, stwierdzono 
występowanie 180 
gatunków ptaków m.in. 
orła bielika, łabędzia 
niemego, kani rudej. Jest pierwszym morskim parkiem w 
Polsce. Charakterystyczne dla tego parku jest wybrzeże 
klifowe (wysokośc i do 95 m, ciągnące się na przestrzeni 
ok. 15 km). Do atrakcji parku chętnie odwiedzanych przez 
turystów należą m.in.: Jezioro Turkusowe o specyficznym 
kolorze wody, Ośrodek Hodowli Żubrów, wzgórze 
Zielonka. Występuje tu ponad 1300 gat. roślin 
naczyniowych, w tym wiele rzadkich i chronionych gat., 
m.in.  honkenia piaskowa, wydmuchrzyca piaskowa,  
rukwiel nadmorska, solanka kolczysta. Przez Wolin 
przebiega główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku. Na obszarze parku stwierdzono występowanie 
ponad 230 gat. ptaków, w tym lęgowych: bielika, 
wodniczki, biegusa zmiennego, muchołówki małej. 
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OJCOWSKI PARK NARODOWY 

KAMPINOSKI PARK NARODOWY 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UTWORZONY: 1956 r. 
POWIERZCHNIA: 2146 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy zajmują 70% powierzchni. 
Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem 
narodowym w Polsce. Najatrakcyjniejszą krajobrazowo i 
turystycznie częścią Parku jest dolina Prądnika o 
stromych wapiennych zboczach. Charakterystyczne dla 
zjawisk krasowych wąwozy, liczne jaskinie m.in. Łokietka 
i Ciemna, osobliwe formy skalne np. Maczuga Herkulesa, 
baszty i bramy. 
Urozmaicona roślinność, 
w tym stepowa, 
różnorodne zespoły 
leśne m.in. bukowe. 
Jedyne w Polsce 
stanowiska brzozy 
ojcowskiej. W jaskiniach 
ślady paleolitycznego 

człowieka i szczątki 
zwierząt plejstoceńskich. 
Charakterystyczną fauną 
jest 15 gatunków 
nietoperzy, dla których 
teren Parku (jaskinie) jest 
miejscem schronienia i 
zimowania. Bogactwo 

flory reprezentuje ok. 1000 gatunków roślin naczy-
niowych, 110 gat. mszaków, 73 gat. wątrobowców, 370 
gat. porostów i 1140 gat. grzybów. Wśród ssaków 
występują m.in. borsuk, orzesznica, gronostaj oraz bóbr 
introdukowany w 1985. Na terenie parku znajduje się 
wiele ciekawych form krasowych oraz ok. 400 jaskiń, które 
są siedliskiem m.in. 15 gat. nietoperzy (nietoperz jest 
symbolem parku). Wśród nietoperzy na uwagę zasługuje 

występujący tu nocek 
orzęsiony, który na tym 
terenie kończy północny 
obszar swego 
występowania w Europie. 
Stwierdzono 
występowanie 134 gat. 
ptaków; bogactwo świata 
owadów szacuje się na ok. 

4600 gat., w tym m.in. 1700 gat. chrząszczy, ponad 950 
gat. błonkówek i 1075 gat. motyli 

 
UTWORZONY: 1959 r. 
POWIERZCHNIA: 38 544 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy stanowią ponad 70% powierzchni. 
Obejmuje kompleks Puszczy Kampinowskiej sąsiadujący 
bezpośrednio z wielką aglomeracją Warszawy. 
Występujące na obszarze chronionym wydmy związane są 

z dawnym korytem 
Wisły. Tereny 
bagienne są 
pozostałością wielkich 
bezodpływowych mis 
z epoki lodowcowej. 
Na piaskach i 
wydmach przeważają 
bory sosnowe, na 

terenach bagiennych lasy olszowe. W parku tym pro-
wadzono doświadczenia w hodowli, a następnie 
wprowadzano do natu-
ralnego środowiska 
(restytuowano) łosie - 
symbol parku (od 1951 
r.), bobry (od 1980 r.) 
oraz rysie (od 1992 r.). 
Populacja łosia (symbol 
parku) rozwinęła się do 
tego stopnia, że wiele z 
nich przeniosło się do innych kompleksów leśnych. 
Powierzchnię 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów. 
Bogactwo flory obejmuje ok. 1100 gat. roślin naczyniowych, 
115 gat. mszaków, 50 gat. porostów. 61 gat. roślin podlega 
ochronie gatunkowej. Osobliwością jest występująca tu  
brzoza czarna.  Obszar parku jest siedliskiem ponad 16 
500 gat. fauny (wśród których zagrożonych jest 76 gat. 
zwierząt, a 226 
gat. objętych 
jest ochroną 
gatunkową), w 
tym 2030 gat. 
owadów, 199 
gat. ptaków, 6 
gat. gadów, 13 
gat. płazów 
oraz 50 gat. 
ssaków. 
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POLESKI PARK NARODOWY  
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY    

UTWORZONY: 1980 r. 
POWIERZCHNIA: 9759 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy zajmują ok. 49%, a wody i bagna ok. 25%. 
Położony jest w zachodniej części Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego, Jest parkiem o charakterze 

wodno-torfowiskowy
m.  W krajobrazie 
jego 
charakterystyczne 
są bagna (6 % 
powierzchni) 
jeziora krasowe i 
wszystkie rodzaje 
torfowisk. Bogata 
fauna szczególnie 

ptaków wodnych i błotnych, rzadko występujących w Polsce 
żółw błotny, ze ssaków łownych  łosie i wilki. 
Zróżnicowane i rzadkie gatunki roślinności. Osobliwość 
przyrodniczą stanowi 8 
gatunków roślin 
owadożernych, w tym 3 
gatunki rosiczek. Na terenie 
parku występuje 928 gat. 
roślin naczyniowych, w tym 
60 gat. podlega ochronie 
gatunkowej, a 170 to gatunki 
rzadkie. Znajduje się tu jedno z największych stanowisk 

żółwia błotnego w Europie 
(gatunek zagrożony 
wyginięciem). Licznie 
występują ptaki (146 gat.) 
związane z siedliskami 
podmokłymi i wodnymi 
(żuraw, brodźce, gęś gęgawa, 

puchacz i bocian czarny).  
Płazy reprezentuje 12 
gat., zaś wśród 35 gat. 
ssaków można spotkać: 
wydry, łosie, wilki, 
gronostaje, wiewiórki, a także bobry, niedawno tutaj 
reintrodukowane.  

UTWORZONY: 1993 r. 
POWIERZCHNIA: 59 223 ha (największy park narodowy w 
Polsce). 
DANE OGÓLNE: Obszary leśne zajmują jedynie ok. 26% 
powierzchni, a ok. 30% to nieużytki - w rzeczywistości 
najbardziej wartościowy ekosystem (słynne Bagna 

Biebrzańskie). Park powstał na 
terenie największego i najbardziej 
naturalnego w Europie Środkowej 
kompleksu torfowisk. ). Jest to 
jeden z najcenniejszych terenów 
przyrodniczych w Europie, 
obejmujący najbardziej naturalny 
zespół torfowisk niskich i 
wysokich, położony w dolinie 

Biebrzy z jej dopływami, jeziorami, kanałami i rowami 
melioracyjnymi. Lasy 
zajmują ok. 53 % 
powierzchni chronionej. 
Obszar jest siedliskiem 
cennych i rzadki 
gatunków flory i fauny, 
szczególnie ostoi 
lęgowych ptaków 
wodno-błotnych i drapieżnych, saków drapieżnych oraz łosi. 
Reliktami roślinnymi są m.in.  zarośla brzozy niskiej, bór 
mechowiskowy i borealne świerczyny. Dolina Biebrzy jest 
potencjalnym terenem uprawiania turystyki przyrodniczej. 
Park jest przewidziany do wpisania na listę Światowych 
Rezerwatów Przyrody. W dolinie Biebrzy występuje 872 gat. 
roślin naczyniowych, w tym 67 jest objętych w Polsce 
prawną ochroną gatunkową, z czego 9 zostało 
umieszczonych w Polskiej 
Czerwonej Księdze Roślin 
jako gatunki ginące lub 
zagrożone wyginięciem 
(m.in. szachownica 
kostkowata, fiołek torfowy, 
wełnianeczka alpejska i 
wierzba borówkolistna). 
Obszar parku jest przede 
wszystkim enklawą dla 263 
gat. ptaków 
wodno-błotnych, w tym 185 gat. lęgowych, z czego 56 jest 
zagrożonych wyginięciem. Park jest siedliskiem 47 gat. 
ssaków, 12 gat. płazów, 5 gat. gadów i 37 gat. ryb.  
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ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY GORCZAŃSKI PARK NARODOWY 

 
 

UTWORZONY: 1974 roku. 
POWIERZCHNIA: 8482 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy stanowią ok. 95% powierzchni. Położony 

w 
północno-zacho
dniej części 
Roztocza. 
Charakteryzuje 
się urozmaiconą 
rzeźbą terenu i 
bardzo 
zróżnicowanymi 

zespołami leśnymi, występują tutaj m.in. jodły, świerki, 
buki, dęby lipy i graby. Bogata fauna 
to m.in. południowy gatunek węża 
eskulapa, padalec turkusowy, 
salamandra plamista, rzadkie gatunki 
ptaków. Wśród roślin naczyniowych, 
na terenie parku stwierdzono 

występow
anie ok. 
750 gat., 
w tym 
licznych 
gat. górskich, północnych, 
pontyjskich i atlantyckich. Ze 

względu na wartość przyrodniczą, na obszarze tym jest 
zarejestrowanych ok. 400 drzew - pomników przyrody. Z 
występujących w parku ssaków należy wymienić: jelenie, 

sarny, dziki, lisy, 
kuny, borsuki oraz 
wilki. Od 1982 r. 
hodowany jest tu 
konik polski 
(będący 
symbolem parku) 
potomek 
dawnego dzikiego 
konika leśnego - 
tarpana. W 1979 

r. Reintrodukowano bobry, które osiedliły się w dolinie 
rzeki Wieprz. Spotykamy tu ok. 190 gat. ptaków (np. orlik 
krzykliwy, bocian czarny oraz licznie występujące dzięcioły. 
Gady reprezentują m.in. jaszczurki, żmija zygzakowata, 
zaskroniec oraz nieliczny żółw błotny. W bogatym świecie 
owadów samych tylko chrząszczy odnotowano ponad 2000 
gat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UTWORZONY: 1981 r.  
POWIERZCHNIA: 7019 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy stanowią prawie 95% powierzchni. 
Położony w masywie Gorców i obejmuje 7019 ha w jego 
centralnej części. Chronione są tu przede wszystkim 
zwarte  obszary leśne stanowiące 97 % powierzchni 
parku. Są to charakterystyczne dla  Karpat lasy bukowe, 
jodłowe i świerkowe występujące piętrowo, posiadające 
często charakter 
pierwotny i stanowiące 

fragment dawnej 
Puszczy Karpackiej. 
Na stokach liczne 

źródła i spływające potoki. Osobliwością florystyczną są 
gatunki halne roślinności alpejskiej. W faunie występują 
jeleń, rysie, żbiki, gronostaje, liczne gatunki ptaków. Z 
polan grzbietowych roztaczają się atrakcyjne widoki. 
Krajobraz parku ma charakter naturalny, a stopień 

ingerencji człowieka jest 
niewielki. Występuje 944 
gat. roślin naczyniowych, 
250 gat. mchów, 450 
gat. porostów oraz 116 
gat. wątrobowców; 
charakterystyczne 
gatunki alpejskie (22 
gat.) oraz subalpejskie 

(24 gat.). Można tu  spotkać ok. 30 gat. ssaków, z których 
najcenniejszymi, należącymi do rzadkości są drapieżniki: 
ryś, niedźwiedź, wilk. 
Wiele gat. ptaków, 
wśród nich gatunki 
drapieżne: orzeł 
przedni, myszołów, 
kobuz, jastrząb, 
trzmielojad. Bardzo 
pospolite są sarny, 
jelenie i dziki. Na 

terenie parku występują dość licznie traszki, żaby trawne, 
ropuchy szare i kumaki górskie oraz  salamandra plamista 
(symbol parku). Gatunek gadów reprezentuje jaszczurka zwinka i 
żyworodna, padalec, żmija zygzakowata i zaskroniec. 
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SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY 

   

UTWORZONY: 1967 r. 
POWIERZCHNIA: 18 618 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy stanowią jedynie ok. 25% powierzchni, 
ponad 54% powierzchni zajmują wody. Został on 
utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie 

systemu jezior 
przymorskich, 
bagien, torfowisk, 
łąk, nadmorskich 
borów, i lasów, a 
przede wszystkim 
wydmowego pasa 
mierzei z 
unikatowymi w 

Europie wydmami ruchomymi. 
W 1977 roku UNESCO uznało 
ten park za światowy rezerwat 
biosfery. Osobliwością na 
skalę europejską są wędrujące 
wydmy oraz 4 płytkie jeziora 
przymorskie. Wśród roślin 

charakterystycznych dla 
wybrzeża występuje tu  
mikołajek nadmorski, a w 
borach można spotkać liczne 
gatunki storczyków. Na 
terenie parku stwierdzono 

257 gatunków ptaków. Do najcenniejszych należą: bielik, 
orzeł przedni, orlik krzykliwy,  puchacz, łabędzie i wiele 

gatunków 
kaczek. Na 
terenach 
parkowych 
występuje ok. 
850 gat. roślin 
naczyniowych, z 
których 50 gat. 
podlega prawnej 
ochronie 

gatunkowej. Grupa ssaków licznie reprezentowana jest 
przez jelenie, sarny, dziki, jenoty oraz pospolite zające. 

UTWORZONY: 1973 r. 
POWIERZCHNIA: 27 830 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy zajmują ok. 80% powierzchni. 
Bieszczady stanowią 
środkowe ogniwo Karpat i 
po stronie polskiej 
obejmuje Bieszczady 
Zachodnie. Zbudowane są 
z łupków fliszowych, 
grzbiety z piaskowców 
odpornych na wietrzenie. 
Powyżej górnej granicy 

lasu występują 
malownicze połoniny, tj. 
polany grzbietowe i 
szczytowe porosłe 
trawami, krzewinkami 
borówki czernicy i 
brusznicy, mchami i 

ziołami. Najbardziej znane to połonina Caryńska oraz 
Wetlińska. Faunę reprezentują niedźwiedzie, rysie, żbiki,  
wilki. W 1992 r. park ten stał się częścią 
międzynarodowego 
rezerwatu biosfery, 
„Karpaty 
Wschodnie". W 
skład tego 
rezerwatu wchodzą 
obszary polskie, 
Park Narodowy 
Połoniny 
(Słowacja), Leżański 
Park Narodowy (Ukraina) i Nadsański Park Krajobrazowy. 
Na obszarze terenów polskich występuje ok. 760 gat. 
roślin naczyniowych, z 
których 29 to gat. 
Wschodnio-karpackie. 
Do najcenniejszych 70 
gat. Należą rośliny 
wysokogórskie z czego 
58 gat. objętych jest 
ścisłą ochroną. Na 
obszarze parku 
występują:  
niedźwiedzie, wilki, rysie i żubry (introdukowane tu pod 
koniec lat 60.). Sukcesem zakończyła się reintrodukcja 
bobra. Prowadzi się także zachowawczą hodowlę starej, 
ginącej rasy konia huculskiego

.  
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PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH MAGURSKI PARK NARODOWY 

 
 

 

UTWORZONY: 1993 r. 
POWIERZCHNIA: 6340 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy zajmują blisko 90% powierzchni. 
Obejmuje charakterystyczny górotwór położony w 
północno-zachodniej części Kotliny Kłodzkiej. Krajobraz 
parku tworzą unikatowe w Polsce formy przyrody 
nieożywionej wiążące się z budową geologiczną, z 
zespołami leśnymi i miejscową fauną. Góry Stołowe 

stanowią dużą 
atrakcję turystyczną 
z uwagi na rzadko 
spotykane i 
interesujące 
ukształtowanie form 
skalnych. Do 
najciekawszych 

należą dwa rezerwaty skalno-krajobrazowe: Szczeliniec 
Wielki i Mały oraz niżej położone Błędne Skały tworzące 
fantastyczny labirynt skalny uformowany w płycie 
piaskowcowej. Przez teren parku przebiega kilka szlaków 
turystycznych oraz ścieżka dydaktyczna. Park ten ma uni-
katowe w skali Europy ukształtowanie terenu. Znajdują 
się tu liczne fantastycznie ukształtowane skały, którym 
nadano nazwy „Wielbłąd", „Kwoka", „Głowa wielkoluda" 
itp. Do niezwykłych atrakcji w obrębie piaskowca 

ciosowego należy rezerwat 
„Błędne Skały". Jest to 
system korytarzy tworzący 
labirynty skalne. Formy te są 
atrakcyjne i chętnie 
odwiedzane przez turystów z 
kraju i zagranicy. Występuje 
ok. 600 gat. roślin 

naczyniowych (wśród 
których 46 gat. objęte jest 
ochroną gatunkową), 272 
gat. mchów i 112 gat. 
wątrobowców. Park jest 
siedliskiem wielu ssaków; 
pospolicie występuje tu 
jeleń, sarna, dzik, lis. Wśród 
ssaków owadożernych pospolicie występuje jeż, a z 
ptaków jarząbek, słonka, bocian czarny, kowalik, 
sóweczka. Występujące gady to: żmija zygzakowata,  
zaskroniec, padalec oraz jaszczurka zwinka. 

UTWORZONY: 1995 r. 
POWIERZCHNIA: 19 962 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy zajmują ok. 90% powierzchni. Położony 
jest w środkowej części Beskidu Niskiego. W skład Parku 
wchodzi pasmo Magury Wątkowskiej z silnie urzeźbioną 
grzędą skalną oraz leżącą na płd. od niej lasy i tereny 
łąkowo-pastwiskowe dochodzące do granic ze Słowacją. 
W granicach Parku znajduje się źródło Wisłoki . Teren 
charakteryzuje się dużym zalesieniem (90%) 
zróżnicowanym zależnie od występujących tutaj dwóch 
pięter roślinnych: pogórza (gleby, wielogatunkowe łęgi, 
olszynka karpacka i bagienna oraz sztuczne  
drzewostany z domieszką sosny) i regla dolnego gdzie 
dominują lasy buczyny karpackiej oraz bory jodłowe i 
jodłowo-świerko
we. W faunie 
wyróżniają się 
jelenie, 
niedźwiedzie  
brunatne, rysie, 
żbiki, wilki, kuny 
leśne, wydry i 
kilka rodzin 
bobrów.  
Świat roślin naczyniowych reprezentuje ok. 800 gat., 45 
gat. roślin górskich, w tym 70 gat. chronionych roślin 
naczyniowych. Park ten jest główną ostoją fauny w Bes-
kidzie Niskim (137 gat. ptaków - orzeł przedni, orlik 
krzykliwy, puchacz). Można tu spotkać rysie, żbiki, wilki i 
wydry, a także niedźwiedzie, które stale zachodzą do 

parku z terenu Słowacji i Bieszczadów. 
Wśród gatunków fauny wodnej na 
uwagę zasługuje pstrąg potokowy i 
głowacz białopłetwy; liczne gatunki  
płazów i gadów: m.in. salamandra 
plamista, traszki, kumak górski, 
gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, 
zaskroniec zwyczajny. Z bogactwa 

świata owadów na uwagę zasługują rzadkie i zagrożone 
gatunki motyli: niepylak mnemozyna, paź żeglarz, paź 
królowej oraz chrząszcze: nadobnica alpejska i kozionóg 
bukowiec. Szacunkowo na obszarze parku występuje ok. 
200 gat. zwierząt objętych ochroną gatunkową. 
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TATRZAŃSKI PARK NARODOWY BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY 
 

UTWORZONY: 1954 r. 
POWIERZCHNIA: 21 164 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy stanowią ok. 70%, a zbiorowiska 
wysokogórskich hal i turni 27% powierzchni parku. W roku 
1993 Tatrzański Park Narodowy wraz z graniczącym 
parkiem słowackim (Tatranskf Narodny Park) UNESCO 
uznało za rezerwat biosfery i międzynarodowy obszar o 

światowym znaczeniu. 
Obejmuje ona najwyższą 
część Tatr  Polskich. Ich 
rzeźba o charakterze 
alpejskim jest wynikiem 
działalności różnych 
czynników wielu epok 

geologicznych. Rezultatem zlodowaceń są duże kotły 
polodowcowe Czarnego Stawu, Doliny Pięciu Stawów, 
Kocioł Kasprowy, Morskie Oko. Charakterystyczny jest 
piętrowy układ roślinności. Na terenie parku występuje 
ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele 
typowo górskich 
jak np. krokus, 
goryczka, szarotka, 
lilia złotogłów, 
dziewięćsił 
bezłodygowy. Dla 
świata zwierzęcego 
charakterystyczne 

są kozice i świstaki, pojawiają się 
także niedźwiedzie.   Bogaty 
świat roślin prezentuje ponad 
1000 gat. wśród których 85 
podlega ochronie gatunkowej. 
Mszaki stanowią 600 gat., porosty 
700 gat., a 
glony 900 
gat. Wiele 
endemitó
w oraz 

rzadkich gatunków objętych 
ochroną gatunkową charak-
teryzuje bogatą faunę parku. 
Osobliwością jest świstak i kozica,  
będąca pod ochroną od polowy 
XIX w. Żyją tu także niedźwiedzie brunatne, rysie, wilki, 
wydr}'; ptaki, w tym m.in. orzeł przedni, sokoły, pomur-
nik, głuszce, cietrzewie i jarząbki. Licznie występują sarny, 
jelenie i drobne gryzonie. 

UTWORZONY: 1955 r. 
POWIERZCHNIA: 3392 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy stanowią ok. 94% powierzchni. W 1977 r. 
został uznany przez UNESCO za jeden ze światowych 

rezerwatów 
biosfery. Park 
utworzono na 
terenie 
Puszczy  
Białowieskiej, 
największego 
w Europie 
boru 
niżowego, w 

większości położonego na terenie Białorusi. Atrakcję 
turystyczną stanowią żubry, tworzące największą na 
świecie  naturalną ostoje tych zwierząt. Najciekawszy 
dla zwiedzających jest udostępniony rezerwat z okazami 
potężnych starych świerków, dębów, lip, klonów i 
grabów. W zagrodzie polowej można oglądać koniki leśne 
– tarpany oraz żubry. W obrębie zespołu pałacowego do 
zwiedzania jest park botaniczny, gromadzący około 130 
gatunków drzew i krzewów krajowych i obcych. Na 
terenie parku występuje ok. 700 gat. roślin naczyniowych, 
ok. 200 gat. mchów oraz liczne porosty, glony i 
wątrobowce. Masyw 
Babiej Góry jest 
siedliskiem 70 gat. 
wysokogórskich oraz 
54 objętych ochroną 
gatunkową. Roślinami 
występującymi w 
Polsce jedynie na tym 

obszarze są: rogownica alpejska i  okrzyn jeleni będący 
symbolem parku. Obszar parku jest siedliskiem ok. 120 
gat. ptaków (np. uszatka, puszczyk uralski, płochacz halny) 
oraz ssaków. Licznie występują jelenie i dziki, rzadkością 
są rysie, wilki, niedźwiedzie i drobne gryzonie nadrzewne 

(koszatka, orzesz-nica i 
żołędnica). W licznych 
stawach żyją traszki. 
Potoki (do wysokości ok. 
1100 m n.p.m.), są 
zamieszkiwane przez 
nieliczne gatunki ryb, 

których bogactwo spotyka się dopiero w dolinie rzeki 
Skawnicy.
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NARWIAŃSKI PARK NAR

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE"   

UTWORZONY: 1996 r. 
POWIERZCHNIA: 4789 ha. 
DANE OGÓLNE: Park znajduje się w największym w Polsce 
kompleksie leśnym - Borach Tucholskich. Graniczy od 
zachodu i północy z obszarem Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego. Szata leśna pokrywa całą powierzchnię 
Parku, a występujące tutaj jeziora rynnowe i morenowe o 
najwyższej czystości wód, urozmaicają i podnoszą 
atrakcyjność walorów krajobrazowych. Bogato 
reprezentowana jest flora i fauna. Liczne, różnorodne 
zbiorowiska roślinne objęte są ochronną. Żyje tutaj ponad 
40 gatunków ssaków i ponad 140 gatunków ptaków – z 
których większość to lęgowe – oraz płazy i gady. Do rzadkich 
gatunków należą m.in. wydra, bóbr, puchacz, bielik,  
żuraw, gągoł. W woda występuje pstrąg potokowy i 
tęczowy.  

Na terenie parku jest ponad 
20 jezior. Szczególnie cennym 
elementem parku są rośliny 
związane z jeziorami 
lobeliowymi (lobelia jeziorna, 
poryblin jeziorny), 
torfowiskami i uszarami 
(turzyce, rosiczki, czermień 
błotna). Park jest siedliskiem 
25 gat. ryb, 43 gat. ssaków, 
13 gat. płazów, 6 gat. gadów 
oraz 144 gat. ptaków, wśród 
których do najcenniejszych 
należą: żuraw, bielik, gągoł, puchacz, zimorodek i głuszec - 
umieszczony w emblemacie parku. Z ssaków zaś na uwagę 

zasługuje 7 gat. 
nietoperzy, 
bóbr i wydra. 
 

UTWORZONY: 1996 r. 
POWIERZCHNIA: 7350 ha. 
DANE OGÓLNE: Park obejmuje bagienną dolinę Narwi pomiędzy 
Rzędzianami a Surażem. Krajobraz doliny – cechuje się 
dużym stopniem neutralności – tworzą tereny bagienne, 
rozlewiska i rozgałęziona sieć koryt rzecznych. Rzeźba 
terenu posiada genezę polodowcową o formach 
wytopiskowych. Szata roślinna charakteryzuje się 
zróżnicowaniem i bogactwem gatunków, z których 
kilkanaście objętych jest ochroną. Dominują szuwary 
turzycowiskowe, ale występują też łąki, zarośla i niewielkie 
powierzchnie lasów. Faunę stanowi przede wszystkim 
ponad 170 gatunków ptaków z czego większość lęgowych, z 
charakterystycznymi dla tego obszaru bagiennego 
rokitniczką, potrzosem brzęczką, trzcinaczkiem i krzyżówką. 
Żyje tutaj duża populacja bobrów a ponadto łosie, wydry, 
sarny, lisy, jenoty i in. W rzekach występuje 22 gatunki ryb. 

Nieużytki i bagna zajmują ok. 90% obszaru parku. Tereny 
zabagnione i bagienne są siedliskiem ok. 200 gat. roślin 
naczyniowych, w tym 13 gat. objętych ochroną gatunkową. 
Najważniejszymi i najcenniejszymi mieszkańcami tego 
parku są ptaki. Stwierdzono ich tu 179 gat., w tym 149 gat. 

lęgowych m.in. bąka, cyranki, 
błotniaka stawowego, błotniaka 
łąkowego, zielonki, kropiatki,  
derkacza i dubelta. Wśród tej 
grupy są trzy gatunki zagrożone 
wymarciem w skali światowej. W 

jej skład wchodzą:  bielik, 
derkacz i wodniczka. Na 
terenie parku 
zaobserwowano 
występowanie ok. 40 gat. 
ssaków. Wśród nich liczne 
są bobry (260 szt.), wydry i niewielka populacja łosi. Narew i 
jej dopływy są bogatym środowiskiem występujących tu 22 
gat. ryb. Płazy reprezentuje 13 gat. 
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WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY   

 
UTWORZONY: 1933 r. (w obecnych granicach zatwierdzony w 
1957 r.). 
POWIERZCHNIA: 7620 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy zajmują 
ok. 58%, wody 6%, a inne 
grunty ok. 36% 
powierzchni parku. 
Krajobraz Parku został 
ukształtowany przez 
lodowiec. Występuje tutaj 
polodowcowa rzeźba 
terenu –  wzgórza 
morenowe, ozy, drumliny 
i charakterystyczne, 
malownicze jeziora. 
Bogata i zróżnicowana flora i fauna jeziorna. Występują tu 
także stare drzewa i głazy narzutowe. Park położony w 
pobliżu Poznania jest terenem rekreacji jego 
mieszkańców. 
W ekosystemie parku występuje ok. 1100 gat. roślin 
naczyniowych, 200 gat. mszaków, 150 gat. porostów, 350 
gat. glonów, 400 gat. grzybów wyższych. 70% lasów 
porasta sosna zwyczajna. Na terenie parku znajduje się 

część najdłuższego 
w Polsce  Ozu 
Bukowsko-Mosińs
kiego o dl. 37 km. 
Pomnikiem 
przyrody został 
uznany największy 
z głazów 
narzutowych 

zwany „Głazem Leśników". Na obszarze parku występują 
wszystkie gatunki płazów, ok. 190 gat. ptaków przelotnych  
i lęgowych, a z 
ptaków drapieżnych 
kania czarna, 
myszołów zwyczajny  
i błotniak stawowy. 
W jeziorach licznie 

występują okonie, leszcze, 
liny. szczupaki oraz węgorze.  
 

UTWORZONY: 1950 r. 
POWIERZCHNIA: 7632 ha. 

DANE OGÓLNE: Lasy stanowią ok. 95% powierzchni. 
Położony w Górach Świętokrzyskich należących do 

starych gór. 

Najwyższymi 
szczytami 
parku są: 
Łysica (612 m 
n.p.m.) i Łysa 
Góra (595 m 
n.p.m.). Jedną 
z osobliwości 
są gołoborza (podszczytowe rumowiska  głazów 
kwarcytowych okresu kambryjskiego). Wszystko 

wskazuje na to, że występujące w parku zbiorowiska 
niższych roślin (porosty, mszaki, wątrobowce) - mogą mieć 
na gołoborzach charakter pierwotny. Flora parku to: 129 
gat. porostów, 
190 gat. 
mszaków i 670 
gat. roślin 
naczyniowych, 
w tym 49 z nich 
podlega 
prawnej 
gatunkowej 
ochronie. Park 
szczyci się odbudową populacji cisa, którego liczba dzisiaj 
dochodzi do 1300 szt. Osobliwością parku jest m.in. 
świętokrzyski endemiczny  
bór jodłowy oraz stanowiska 
modrzewia polskiego na 
Chełmowej Górze. Faunę 
reprezentuje ponad 4000 

gat. bezkręgowców oraz 
210 gat. kręgowców, z 
czego 187 objęto ochroną 
prawną. Z  terenu parku 
dla nauki opisano 8 
nowych gat. 

bezkręgowców. 
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WIGIERSKI PARK NARODOWY  DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY   

 
 
UTWORZONY: 1989 r. 
POWIERZCHNIA: 15 085 ha. 
DANE OGÓLNE: Grunty leśne stanowią ok. 62%, a wody ok. 
18,5% powierzchni. Obszar chroniony obejmuje jezior 
Wigry, szereg 
mniejszych 
jezior, fragment 
Puszczy 
Augustowskiej, 
część doliny 
Czarnej Hańczy i 
tereny torfowisk 
o rzadkich 
zespołach 
roślinnych. Zbiorowiska leśne składają się głównie z 
borów sosnowych i sosnowo-świerkowych, lasów 
mieszanych, grądów i olsów. Popularnym zwierzęciem 

chronionym jest tu bóbr, z 
innych ssaków łosie, jelenie, 
lisy, jenoty, borsuki, wydry i 
piżmaki. Do rzadkich ptaków 
należą m.in. orzeł bielik, 
myszołów, rybołów, kania i 
bocian czarny. Jest niezwykle 
atrakcyjnym terenem 

turystycznym w Polsce, głównie w okresie letnim. Dla 
turystów są udostępnione, z pewnymi ograniczeniami, 
największe jeziora parku oraz 
szlaki turystyczne i campingi. 
Na obszarze parku występuje 
ok. 1000 gat. roślin 
naczyniowych, w tym ok. 60 
objętych ochroną ścisłą, 14 

gat. ochroną częściową; 
200 gat. mchów i 
wątrobowców oraz ok. 

300 gat. porostów. Wśród 
ponad 1700 gat. zwierząt, w tym min. 46 gat. ssaków, 
202 gat. ptaków, 12 gat. płazów i 5 gat. gadów, 
najbardziej charakterystycznym gatunkiem 
występującym na tym terenie jest bóbr europejski, 
będący symbolem parku. 

 
UTWORZONY: 1980 r. 
POWIERZCHNIA: 11 342 ha. 
DANE OGÓLNE: Lasy 
zajmują ok. 83% 
powierzchni. Park 
obejmuje środkowy 
odcinek rzeki Drawy 
i dolną część jej 
lewego dopływu – 
Płocicznej oraz ciąg 
jezior 
polodowcowych. Krajobraz tego terenu ukształtowany 

został w ostatnim stadium 
zlodowacenia bałtyckiego.  
Objęte ochroną lasy stanowią 
cześć Puszczy Drawskiej. W części 
wschodniej Parku są to przeważnie 
bory sosnowe, w części zachodniej 
– lasy bukowe, grądy grabowe z 
domieszką dębu, lasy lęgowe i 
olsy. Rosną tu kilkusetletnie o kazy 

dębów i buków. W faunie występują bobry i wydry, kanie 
rdzawe, orły bieliki. W 
dość czystych rzekach 
żyją ryby łososiowate. 
Ekosystemy wodne, które 
są najcenniejszymi 
obiektami parku, zajmują 
ok. 8,5% jego powierzchni. 
Atrakcją tego obszaru jest jeden z najpiękniejszych szlaków 
kajakowych w Polsce (na całej długości rzeki Drawy płynie 
się efektownymi wąwozami i przełomami). Na terenie tym 
występuje ponad 1000 gat. roślin naczyniowych, z których 
50 podlega ochronie gatunkowej. Stwierdzono również 
ponad 200 gat. mchów i 210 gat. grzybów. Z bogatego 
świata zwierząt, najliczniejszą grupę stanowią ptaki (154 
gat.), 13 gat. płazów, 7 
gat. gadów (osobliwością 
jest żółw błotny, którego 
liczba cyklicznie maleje). 
Dzięki reintrodukcji, w 
1978 r. na tym terenie 
pojawił się bóbr. Wśród 
ponad 40 gat. ssaków 
najliczniejszymi 
przedstawicielami są: jelenie, sarny i dziki. Niekiedy można 
spotkać wydrę, która stała się symbolem parku. 
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PARK NARODOWY 
„UJŚCIE WARTY" 

 
 
 
 
 
 
 

UTWORZONY: 2001 r.  
POWIERZCHNIA: 7956 ha. 
DAM OGÓLNE: Położony w delcie ujścia Warty do Odry. 
Warta dzieli park na część południową (były 
rezerwat Słońsk) i północną (tzw. Polder Północny). 
Część północna to m.in. liczne starorzecza. Obecny 

krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, 
turzycowisk i trzcinowisk. Istniejące tu aktualnie 
zbiorowiska roślinne są typowe dla 
zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek 
nizinnych. Do pierwotnego charakteru roślinności 
nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się 
wtórnie przy korycie Warty zbiorowiska lasów 
łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i 
wiązy. Na obszarze parku występuje ponad 400 gat. 
roślin naczyniowych, ok. 50 zespołów roślinnych. 
Park jest jednym z najważniejszych terenów 

lęgowych 
ptaków 
wodnych i 
błotnych w 
Polsce: 
zanotowan

o obecność 
245 gat. 
ptaków oraz 
lęgi 160 gat. 
(m.in. 4 gat. 
perkozów, 
7-8 gat. 
kaczek, 5 
gat. 

chruścieli, 9-10 gat. siewkowych). Wśród ptaków 
gniazdujących, aż 26 gat. jest zagrożonych 
wyginięciem. W okresie pierzenia licznie występują 
krzyżówki, cyraneczki, gęsi gęgawy, łabędzie 
ciemne, łyski). W okresie zimowym park jest 
największym zimowiskiem w Polsce łabędzia 
krzykliwego, a także ważnym zimowiskiem bielika. 
Stwierdzono występowanie 34 gat. ssaków (m.in. 
wydra i bóbr 
europejski). 
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