PARKI NARODOWE
W POLSCE – CZĘŚĆ I

Park narodowy – To jedna z form ochrony przyrody w Polsce.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. 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, zwierząt lub grzybów.

Parki Narodowe
w Polsce rozmieszczenie

Babiogórski Park Narodowy
•

Utworzony został w 1954 r. i jest jednym z mniejszych parków - jego
powierzchnia wynosi 3391,5 ha. Wokół parku wyznaczono otulinę o
powierzchni 8 437 ha. W jego godle znajduje się rzadka roślina - okrzyn jeleni.

•

Babiogórski Park Narodowy obejmuje północną i częściowo południową część
masywu Babiej Góry (najwyższego pasma w obrębie Beskidu Wysokiego), na
długości około 10 km, licząc od Przełęczy Jałowieckiej do Przełęczy Krowiarki.
Park obejmuje obszar masywu od wysokości około 700 m n.p.m. do samego
szczytu noszącego nazwę Diablak (1725 m)

•

Roślinność na obszarze masywu Babiej Góry charakteryzuje się układem
piętrowym: do wysokości 700 m występuje piętro pogórza, nad nim ciągnie się
regiel dolny, gdzie dominuje brzezina karpacka i bór jodłowo-świerkowy, nad
tym do wysokości 1390 m występuje regiel górny (bór świerkowy), a powyżej
rosną kosodrzewina i ziołorośla, wreszcie w partiach szczytowych – murawy
alpejskie
W 1978 r. park został włączony przez UNESCO do międzynarodowej
sieci rezerwatów biosfery, z uwagi na walory przyrodnicze. Dogodnym
punktem wyjścia na teren parku jest miejscowość Zawoja. Wycieczki ułatwia
sieć szlaków oraz ścieżki przyrodniczo - edukacyjne.

Babiogórski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy
•

Jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony w 1932
r., ale jego początki sięgają roku 1921, kiedy to powstał „Rezerwat”. W
1947 r. podniesiono go do rangi parku narodowego. Zajmuje on
powierzchnię 10 517 ha, z czego 5 726 ha podlega ścisłej ochronie.

•

Siedziba parku zlokalizowana jest, w Białowieży a dokładniej w Parku
Pałacowym. Ze względu na swoją unikatowość przyrodniczą, Białowieski
Park Narodowy został wyróżniony przez wpisanie go w 1977 r. na listę
rezerwatów biosfery M&B, a od 1979 r. figuruje na liście światowego
Dziedzictwa Ludzkości (UNESCO). W 1997 r. otrzymał również, jako
pierwszy w Polsce Dyplom Europy.

•

Niewątpliwie najcenniejszym obiektem przyrodniczym parku jest Obszar
Ochrony Ścisłej. Zawiera on fragment nizinnego lasu naturalnego o
cechach lasu pierwotnego. Udostępnia się go do badań naukowych oraz
w niewielkim stopniu w celach edukacyjnych i zwiedzania. Obecnie park
składa się z trzech jednostek administracyjnych: Obrębu Ochronnego
Sierchanowo (wraz z Parkiem Pałacowym), Obrębu Ochronnego
Hwoźna oraz Ośrodka Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami
hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów).

Białowieski Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy
•

Został utworzony w 1993 r. w celu ochrony najbardziej rozległych w Polsce i
Europie
Środkowej
torfowisk,
położonych
wzdłuż
rzeki
Biebrzy. Jest największym i najdłuższym parkiem narodowym w naszym
kraju.. Park rozciąga się od źródeł Biebrzy, obejmując prawie całą rzekę aż
do ujścia do Narwi.

•

BPN
skrywa
przede
wszystkim
naturalne,
nietknięte
przez
człowieka rozległe mokradła, bagna oraz torfowiska. Dolina Biebrzy w
większej części zachowała swój unikalny, dziki charakter. Z tego powodu jest
jedną z najbogatszych w gatunki ptaków wodno-błotnych ostoją w Polsce.
Dolinę rzeki zamieszkuje 48 gatunków ssaków. Park słynie z największej w
Polsce populacji łosi (ok. 650 sztuk) oraz przywróconej na te tereny populacji
bobra (ponad 1000 osobników), od którego to Biebrza zawdzięcza swoją
nazwę (nazywano ją dawniej Bobra, Biber albo Bebra, co znaczyło-rzeka
bobrów).

•

Biebrza jest rzeką typowo nizinną o wolno płynących wodach. W okresie
wiosennym tworzy szerokie rozlewiska z powodu wezbrań wody o
charakterze roztopowym. Krajobraz doliny cechuje wysoki poziom
naturalności. Rzeka płynie w niezaplanowany sposób tworząc liczne
meandry. W jej wodach żyje ok. 36 gatunków ryb.

Biebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy
•

Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 r., jest trzecim pod
względem wielkości parkiem narodowym w Polsce.

•

BdPN chroni najwyższe partie polskiej części Karpat
Wyróżniono w nim dwa piętra roślinno-klimatyczne –
i połoniny. Blisko 80% obszaru BdPN zajmują naturalne
i mieszane. Obszary objęte ochroną ścisłą zajmują
powierzchni.

•

Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m.
rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce piętro
wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Prawie 90% tego
obszaru podlega ochronie ścisłej. Rośnie tu szereg roślin rzadko lub
w ogóle niespotykanych w innych polskich górach, takich jak: tojad
bukowiński, fiołek dacki, ostrożeń wschodniokarpacki czy też pszeniec
Herbicha. Wczesną wiosną wzdłuż cieków wodnych bardzo licznie
zakwita śnieżyca wiosenna.

Wschodnich.
regiel dolny
lasy liściaste
około 63%

Bieszczadzki Park Narodowy

Park Narodowy „Bory Tucholskie”
•

Utworzony został w 1996 r. Zalicza się do najmniejszych parków, jego
powierzchnia wynosi 4 789,3 ha, a obszar otuliny - 10 292,2 ha. Zajmuje
część jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce, jakim
są Bory Tucholskie. Ich przyrodnicze bogactwo to sieć hydrograficzna,
krajobraz polodowcowy, gęste bory sosnowe, malownicze jeziora,
różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego.

•

Park wciśnięty między Jeziora Charzykowskie, Karsińskie, Łąckie,
utworzony został w celu ochrony krajobrazu sandrowego oraz unikalnych
ekosystemów charakterystycznych dla Pomorza (jeziora lobeliowe
i ramienicowe).

•

Prawie 80 proc. obszaru parku zajmują lasy (gatunkowo przeważa
sosna), a reszta to torfowiska i łąki. Są miejscem występowania wielu
chronionych i rzadkich gatunków roślin. Jest także sporo jeziorek
dystroficznych (zarastają w sposób naturalny). Fauna obejmuje około 140
gatunków ptaków, występują także większe ssaki – dziki, jelenie, sarny,
bobry, wydry.

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Drawieński Park Narodowy
•

Drawieński Park Narodowy powstał w 1990 r. Jego obecna powierzchnia wynosi
114,4 km2 , a otuliny – 352,7 km2. Park leży na Pojezierzu Myśliborsko-Wałeckim,
w dorzeczu Drawy, i obejmuje swym zasięgiem część Puszczy Drawskiej.

•

Główną atrakcją jego krajobrazu są głęboko wcięte w podłoże koryta rzek Drawa
i Płociczna, rynny polodowcowe z malowniczymi jeziorami, torfowiska oraz rozległe
lasy, które zajmują ok. 80% powierzchni Parku. Jest to teren zbudowany z piasków
sandrowych, osadzonych przez wody spływające od czoła lądolodu w kierunku
południowym. Siedliska te porastają bory sosnowe, lasy mieszane z dębami
i bukami oraz buczyny typu pomorskiego.

•

Flora Parku obejmuje ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, z czego 50
gatunków to rośliny chronione. Liczne są również mszaki i porosty obejmujące 20
gatunków podlegających ochronie.

•

Największym akwenem na terenie DPN jest jez. Ostrowiec (388 ha). W całości
otaczają je lasy i należy do nielicznych dużych jezior w kraju, nad którymi nie leży
żadna miejscowość.

•

Z tafli wody wyłaniają się trzy wyspy porośnięte starymi drzewostanami,
a
największa
z
nich
–
Okrzeja.
W Parku żyje ok. 40 gatunków ssaków. Bardzo liczne są ptaki 141 gatunków, gady.
Osobliwością Parku jest występowanie niewielkiej populacji żółwia błotnego.
W miejscach wilgotnych żyje wiele gatunków płazów. Wśród ryb znajdują się
gatunki cenne, rzadkie i ginące.

Drawieński Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy
•

Utworzony w 1981 roku. Obejmuje centralną część Gorców, m.in.
masywy Turbacza i Gorca. Aktualna powierzchnia GPN wynosi 7029.85
ha (powierzchnia ochrony ścisłej: 3611,07 ha; powierzchnia ochrony
czynnej: 2882,51 ha; powierzchnia ochrony krajobrazowej: 536,27 ha).

•

Na terenie GPN stwierdzono 624 gatunki roślin naczyniowych - tj. 60%
flory całych Gorców; 233 gatunków mchów, 103 gatunków wątrobowców,
507 gat. porostów i grzybów naporostowych, oraz 736 gatunków grzybów
wielkoowocnikowych. Znaczny jest udział gatunków górskich. Występuje
tu również 14 gatunków charakterystycznych dla piętra alpejskiego. 63
taksony roślin są . prawnie chronione. Lasy stanowią aż 95% powierzchni
Parku, liczne w nich są drzewa w wieku powyżej 100 lat. Osobną grupę
stanowią zespoły roślinne związane z polanami, na których występuje
30% gatunków flory Gorców. Występuje tu 214 gatunków kręgowców,
z tego 33 jest w rejestrze Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Są to m.in.:
płazy: traszka karpacka i traszka grzebieniasta, ptaki:, dzięcioł
białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, głuszec, orlik krzykliwy, orzeł przedni,
puchacz,

Gorczański Park Narodowy

Park Narodowy Gór Stołowych
•

Utworzony został w 1993r. Park Narodowy Gór Stołowych obejmuje
wierzchowinowe i centralne partie Gór Stołowych oraz północno- zachodnią
część Wzgórz Lewińskich. Na północnym zachodzie Park sąsiaduje z czeskim
parkiem krajobrazowym ChKO Broumovsko. Od południa i północnegowschodu obszar Parku wyznacza linia ściany lasu biegnąca u podnóży Gór
Stołowych i północno- zachodniego fragmentu Wzgórz Lewińskich. Park
zajmuje ogółem powierzchnię 6347,71 ha, przy czym ochronie ścisłej podlega
tu 771 ha, ochronie czynnej 4944,77, ochronie krajobrazowej 631,94.
Typami ekosystemów występujących w Parku są ekosystemy leśne, łąkowe,
torfowiskowe. Charakterystyczne gatunki flory i fauny: skalnica zwodnicza,
storczyca kulista, arnika górska, goryczuszka czeska, lilia bulwkowata,
śnieżyca wiosenna, liczydło górskie, ciemiężyca zielona, zerwa kulista,
storczyk
bzowy,
pełnik
europejski,
sosna
błotna.
Fauna: jeleń szlachetny, puchacz, sóweczka, pluszcz, sokół wędrowny, bocian
czarny, popielica, orzesznica, żaba trawna, ropucha szara, traszka górska,
żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka.

Park Narodowy Gór Stołowych

Kampinoski Park Narodowy
•

Kampinoski Park Narodowy został utworzony w 1959 r. Liczy 38 544,3 ha,
z czego 4303 ha objęto ochroną ścisłą. Park obejmuje 9 rezerwatów ścisłych
o powierzchni 2,2 tys. hektarów. Otulina wokół parku zajmuje powierzchnię 37
756,5 ha. Obszary te pełnią rolę "zielonych płuc Warszawy", mają też
status rezerwatu biosfery. W roku 2000, Kampinoski Park Narodowy wpisany
został na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO, jest też obszarem
Natura 2000.

•

Park chroni kompleks Puszczy Kampinoskiej, znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie Warszawy, mającej też naturalne granice w postaci rzek
Wisły i Bzury.

•

Tereny parku mają urozmaicony krajobraz, charakterystyczne są dwa
kontrastujące ze sobą elementy: wydmy i bagna. Obiektem ochrony jest tu
unikalny w Europie zespół wydm śródlądowych, wzbogacających krajobraz
płaskiej niziny. Dwa główne pasma wydm mają od 1,5 do 5 km szerokości
i liczą po kilkadziesiąt km długości. Są doskonale ukształtowane, osiągają do
30 m wysokości i prezentują różne formy morfologiczne: łuki, parabole, wały,
grzędy i zespoły wydmowe, przypominające niekiedy mini łańcuchy górskie.
Między nimi ciągną się pasy bagien zajmujących tereny dawnych nurtów rzeki.
Kontrast krajobrazów wydm i bagien jest charakterystycznym elementem
pejzażu parku narodowego. Ponad 70 proc. powierzchni puszczy kampinoskiej
zajmują lasy.

Kampinoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy
•

Park obejmuje najwyższą część gór Sudetów - Karkonosze od zachodnich
zboczy Mumlawskiego Wierchu na zachodzie po Przełęcz Okraj na
wschodzie.

•

Najwyższy szczyt Śnieżka wznosi się na wysokość 1603 m n.p.m.
Karkonoski Park Narodowy został utworzony w 1959 roku, jego powierzchnia
liczy ponad 5,5 tys. hektarów, tereny położone powyżej górnej granicy lasu,
czyli piętro subalpejskie i alpejskie o powierzchni ponad 1,7 hektarów, objęto
ochroną ścisłą. Park otacza otulina o powierzchni ponad 11 tys. hektarów.
W roku 1992 Karkonoski Park Narodowy wspólnie z czeskim Krkonošskym
národním parkiem został uznany przez UNESCO za Bilateralny Rezerwat
Biosfery. Oba parki narodowe uzyskały w roku 2004 certyfikat Parku
Transgranicznego nadawany przez Europejską Federację Parków
Narodowych i Parków Natury.

•

Celem powstania Karkonoskiego Parku Narodowego było zapewnienie
ochrony ekosystemów Karkonoszy i zachowanie ich w niezmienionym stanie,
z jednoczesnym udostępnianiem turystom.

Karkonoski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy
•

Magurski Park Narodowy powstał w 1995r. Powierzchnia Parku wynosi
19 439 ha z czego 89,7 % znajduje się na terenie woj. podkarpackiego
(gminy Krempna, Dukla, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec)
a pozostałe 10,3 % na terenie woj. małopolskiego (gminy Sękowa
i Lipinki). Otulina Parku ma zasięg o powierzchni 22 969 ha.

•

W MPN ochroną ścisłą objęte jest ok. 12,4 % jego powierzchni, ochrona
czynna z kolei prowadzona jest na obszarze ok. 87 % powierzchni
i dotyczy zarówno ekosystemów leśnymi jak i nieleśnych. Ochroną
krajobrazową objęto 0,3 % powierzchni Parku. Magurski Park Narodowy
został powołany w celu zachowania naturalnych starodrzewi
o charakterze puszczańskim oraz ochrony bogatej i różnorodnej fauny
puszczańskiej.

Magurski Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy
•

Utworzony został w 1996 r. Znajduje się w północno-wschodniej Polsce,
w województwie podlaskim, Ma obszar 6 810,23 ha,

•

Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy.
Park znajduje się na obszarze Niziny Północnopodlaskiej w Dolinie Górnej
Narwi. Narew na obszarze parku ma charakter rzeki anastomozującej,
tworząc mozaikowy układ rozlewisk, siedlisk lądowych i bagiennych - nadaje
jej to unikatowy charakter. Narwiański PN obejmuje odcinek doliny Narwi od
Surażu na południu po Rzędzianami na północy, o długości około 50 km.
Szerokość doliny to 2-4 km. Prócz koryt aktywnych obecne są zamierające,
zarastające roślinnością. Na terenie Parku występuje 58 zbiorowisk
roślinnych. Przeważa roślinność bagienna - zbiorowiska wielkoturzycowe
i szuwarowe. Na obrzeżach występują łąki, olsy i zarośla wierzbowe. Ponadto
występują mineralne wzniesienia (grądziki), porośnięte przez traworośla,
zbiorowiska łąkowe i grądowe. Flora roślin naczyniowych w Narwiańskim PN
liczy około 500 gatunków. Wśród nich są objęte ścisłą ochroną

Narwiański Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy
•

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 r. Jego powierzchnia
wynosi obecnie 2145,62 ha. Leży w południowej części Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje doliny dwu niewielkich rzek –
Prądnika i Sąspówki. Park posiada strefę ochronną zwaną otuliną
rozciągającą się na obszarze pięciu gmin: Skała, JerzmanowicePrzeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa oraz Zielonka.

•

Ochrona ścisła obejmuje najcenniejsze zespoły leśne, głównie buczynę
karpacką o powierzchni 251 ha (12% obszaru Parku). Ochrona czynna
jest prowadzona na powierzchni 1057 ha (65%), a krajobrazowa na 107
ha (23%). Największą powierzchnię OPN zajmują ekosystemy leśne
(71%); są to bory mieszane, buczyna karpacka i lasy grądowe oraz małe
skrawki jaworzyny i ciepłolubnych buczyn. Gruntów rolnych jest 464 ha
(22%), w tym 81 ha łąk (4%). Grunty te ze względu na słabe
wykorzystanie rolnicze podlegają naturalnej sukcesji lasu, zaś łąki
wymagają koszenia w ramach ochrony czynnej. Ochrona krajobrazowa
dotyczy głównie terenów prywatnych.

Ojcowski Park Narodowy
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce#Lista_park%C3%B3w_narodowych_w_Polsce
https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/parki-narodowe/babiogorski-park-narodowy
http://atrakcjepodlasia.pl/przyroda-zwierzeta/bialowieski-park-narodowy-bpn/
https://www.google.com/search?q=bia%C5%82owieski+park+narodowy&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Vo-l4y4sg-pfqM%252CLf1r2C97552PwM%252C_&vet=1&usg=AI4_kSLe6r57C8z2tLHDTHIs3HsgmhuXg&sa=X&ved=2ahUKEwjM1bPG--fvAhVX_7sIHRhLCzsQ9QF6BAglEAE#imgrc=yQ-S4Ixr9yYhoM
https://www.google.com/search?q=biebrza%C5%84ski+park+narodowy&sa=X&hl=en&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=s6MA2p7YVQx5rM%252CjW1SbFnkD9yIOM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRNzz7j0w8JqpHI2LJzCR_-0phHog&ved=2ahUKEwiSh8ihgejvAhWdgf0HHRf0AEwQ9QF6BAglEAE#imgrc=s6MA2p7YVQx5rM
http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/rzeka-biebrza-i-biebrzanski-park-narodowy/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Logo_Bia%C5%82owieskiego_Parku_Narodowego.svg
https://www.podkarpackie.travel/pl/atrakcje/bieszczadzki-park-narodowy
https://www.google.com/search?q=bieszczadzki+park+narodowy&sa=X&bih=754&biw=1536&hl=en&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kgCvALTOZ8HvDM%252CrboCx1mEHQvq8M%252C_&vet=1&usg
=AI4_-kQF-7BM7AL13P6jrj7yO2OWNoWMtA&ved=2ahUKEwiA5_HAhejvAhVbhf0HHeBYBpUQ9QF6BAgnEAE#imgrc=kgCvALTOZ8HvDM
https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/parki-narodowe/park-narodowy-bory-tucholskie
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