
NADMORSKIE 

PARKI NARODOWE 

W POLSCE 



Cel prezentacji 

 Zapoznanie z rozmieszczeniem Parków 

Narodowych w Polsce 

 Różnorodność flory, fauny i krajobrazów 

na terenie PN 

 Przekonanie o konieczności tworzenia 

Parków Narodowych jako formy ochrony 

przyrody 



Zagadnienia 

 Definicja Parku Narodowego 

 Rozmieszczenie PN w Polsce 

 Podział PN  ze względu na położenie 

 Opisy  wybranych Parków Narodowych 

 





Parki Narodowe 

Park narodowy obejmuje 
obszar  (co najmniej 
1000ha) wyróżniający się 
szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, 
naukowymi, społecznymi, 
kulturowymi  

     i edukacyjnymi. 

     

 Na jego terenie ochronie 
podlega cała przyroda 
oraz walory 
krajobrazowe.  



Park narodowy tworzy się w celu 
zachowania różnorodności 

biologicznej, zasobów, tworów 
i składników przyrody 

nieożywionej oraz walorów 
krajobrazowych,  

 



Rozmieszczenie Parków 

Narodowych w Polsce 



Podział PN ze względu na położenie 

 

 Nadmorskie 

 Nizinne 

 Wyżynne 

 Górskie 

 

 



 Słowiński PN            

Słowiński Park Narodowy leży w woj. pomorskim, położony nad Morzem 

Bałtyckim , na wybrzeżu słowińskim, obejmuje przybrzeżne jeziora 

Łebsko i Gardno. Silne zróżnicowanie zbiorowisk roślinno-wydmowych, 

wodne, torfowiskowe, łąkowe, leśne.W drzewostanie dominuje sosna, 

bogaty świat zwierząt: jelenie, sarny, dziki i ptaki (bocian czarny i orzeł 

bielik).  

 





Logo Parku przedstawia mewę srebrzystą – gatunek 

ptaka wodnego, który gnieździ się w Polsce od lat 

sześćdziesiątych XX wieku. Pierwsza kolonia mewy 

srebrzystej pojawiła się właśnie w Słowińskim Parku 

Narodowym na jeziorze Łebsko na wysokości 

Półwyspu Żarnowskiego. 







Woliński Park Narodowy położony jest w województwie 

zachodniopomorskim, w środkowej części wyspy Wolin, 

Symbolem Parku jest orzeł bielik, Przez Wolin przebiega 

główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Na 

terenie parku stwierdzono występowanie ponad 230 ich 

gatunków Największą atrakcją jest klif nadmorski (góry Gosań 

i Kawcza). Najcenniejszymi partiami Parku są stare lasy 

bukowe z rzadkimi roślinami( wiciokrzew pomorski, długosz 

królewski, mikołajek) 

http://www.parki.pl/parki_narodowe/wolinski_pn.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Wolin_mapa.png


http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Lonicera_periclymenum.jpg


Logo Wolińskiego Parku Narodowego 

przedstawia bielika. Ten największy 

szponiasty gatunek gniazdujący w 

naszym kraju zwany jest również 

birkutem. Cechują go zarówno rozmiary 

– rozpiętość jego skrzydeł to ponad 2,5 

m – jak i charakterystyczne ubarwienie, 

ze śnieżnobiałym ogonem, który zdobi 

ptaki dorosłe (starsze niż 5 lat). 

Majestatyczny birkut, który szybuje nad 

wodami Bałtyku oraz lesistymi 

wzgórzami wolińskiej moreny od 

zawsze był i nadal jest symbolem dzikiej 

przyrody wyspy Wolin 



ŹRÓDŁA: 

Wikipedia – Wolna Encyklopedia: 

 http://www.wikipedia.pl  

https://zpppn.pl/parki-narodowe 

https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/parki-

narodowe 

https://eurotest.pl/home/70-mapa-polski-parki-

narodowe.html 


