Park narodowy
• to obszar zachowany w stanie naturalnym lub
zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną
prawną. Tereny objęte parkiem posiadają
szczególną wartość naukową, przyrodniczą,
krajobrazową lub kulturową.
• W przeciwieństwie do parków krajobrazowych
parki narodowe są zazwyczaj (przynajmniej
w strefach centralnych) niezamieszkałe, posiadają
ograniczoną infrastrukturę i cechują się niewielkim
wpływem człowieka na stan krajobrazu i przyrody.

• Pierwszym oficjalnym parkiem narodowym
został w 1872 roku Park Narodowy
Yellowstone w Stanach Zjednoczonych.
• Główna idea, która przyświecała twórcom
pierwszego parku, brzmiała:
„For the Benefit and Enjoyment to the People”
(Dla korzyści i przyjemności ludzi).
Od tego czasu idea rozprzestrzeniła się na cały
świat. Są czasem określane jako „najlepsza
idea Ameryki”.

Park Narodowy Yellowstone, USA

Najstarszy na świecie Park Narodowy. Yellowstone położony jest na terenie trzech
stanów – Wyoming, Montana i Idaho, w zachodniej części Stanów Zjednoczonych.
Swoją nazwę (żółty kamień), zawdzięcza żółtym skałom, które można podziwiać
miedzy innymi w Wielkim Kanionie rzeki Yellowstone. W parku możemy zobaczyć
gejzery (największe na świecie), kolorowe gorące źródła, kaniony, wodospady,
jeziora, rzeki, dziką roślinność i zwierzęta oraz przepiękne widoki niemalże
w każdym miejscu parku.

• Wszystkie formy geologiczne oraz
hydrogeologiczne, które możemy podziwiać na
powierzchni parku, zawdzięczamy
superwulkanowi, który znajduje się 7-10
kilometrów pod powierzchnią ziemi.
• Kaldera Yellowstone, bo tak poprawnie nazywa
się superwulkan znajdujący się pod parkiem, jest
obecnie największym uśpionym wulkanem na
świecie.
• Przejawy jego działalności składają się z erupcji
gejzerów, występowania gorących źródeł oraz
trzęsień ziemi. Ostatni potężny wybuch wulkanu
Yellowstone miał miejsce ponad 640 tys. lat
temu.

Park Narodowy Grand Teton, Wyoming, USA

Niemal pionowe ściany najmłodszego z parków Gór Skalistych Grand Tetons wznoszą się
2100 m nad doliną Jackson Hole, w stanie Wyoming. Nazwy szczytów zostały nadane
przez francuskojęzycznych traperów, którzy eksplorowali ten rejon na początku
XIX wieku.

Park Narodowy Wielkiego Kanionu, Arizona, USA

Park Narodowy Wielkiego Kanionu – położony w hrabstwach Coconino i Mohave w
północnej części stanu Arizona w USA. Został utworzony w 1919 roku i jest jednym z
najstarszych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych.

• Całkowita powierzchnia parku wynosi
4 926,66 km². Swoim terenem obejmuje
Wielki Kanion Kolorado – przełom rzeki
Kolorado.
• Kanion ma długość 446 km i szerokość
sięgającą nawet do 29 km.
• Jego wyżłobienie zajęło rzece Kolorado od 3
do 6 milionów lat, a erozja jego rzeźby nadal
postępuje.

Park Narodowy Acadia, Maine

Niezwykła przejrzystość wody jeziora Jordan Pond nie wynika z tego, że jest ono
płytkie — jego maksymalna głębokość wynosi bowiem 46 m, a jednak dobrą
widoczność obserwuje się nawet na głębokości 18,6 m, co jest rekordem dla stanu
Maine. Jordan Pond jest jednym z setek jezior i stawów w Parku Narodowym Acadia w
regionie Down East Maine. To nie tylko jedyny w tym stanie park narodowy, ale także
najstarszy park narodowy w Stanach Zjednoczonych na wschód od Missisipi.

Park Narodowy Denali, Alaska

Wznoszący się na wysokość ponad 6000 m n.p.m. Denali, zwany kiedyś Mount McKinley,
jest najwyższym szczytem Ameryki Północnej. Stanowi centralny obiekt parku
chroniącego 24 585 kilometrów kwadratowych dziczy. Na zdjęciu widzimy jednego z
mieszkańców parku, czyli amerykańskiego niedźwiedzia brunatnego, znanego
powszechnie pod jego groźniejszą nazwą: grizli.

• Grizli są wszystkożernymi zwierzętami, które
żywią się wszystkim, od trawy i ryb po ćmy, a
także bażyny i jagody porastające zbocza.
• Bez względu na to, co jedzą, muszą nabrać
180 kg wagi, aby przetrwać surową zimę
panującą w Parku Narodowym Denali.

Park Narodowy Amboseli, Kenia

Rozpościerający się na powierzchni 39 206 hektarów park narodowy jest ostoją słoni
afrykańskich, gnu, zebr, lwów, gepardów i kilku innych rzadkich gatunków ssaków i
ptaków. Na jego terenie leży także Kilimandżaro, najwyższy szczyt Afryki.

Park Narodowy Sutjeska,
Bośnia i Hercegowina

W Parku Narodowym Sutjeska znajduje się najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny, Maglić,
o wysokości 2386 m n.p.m. Jedne z ostatnich pierwotnych lasów Europy zamieszkują
niedźwiedzie, jelenie, wilki, kozice i wiele innych zwierząt.
W 1943 r. w tym właśnie miejscu rozegrała się jedna z decydujących bitew II wojny
światowej, w której jugosłowiańscy partyzanci pokonali znacznie większe siły niemieckie.
W parku znajduje się olbrzymi kamienny pomnik upamiętniający to wydarzenie.

Park Narodowy Manuel Antonio, Kostaryka

Park Narodowy Manuel Antonio to najmniejszy park narodowy Kostaryki. Jego
powierzchnia wynosi tylko 6,83 km2, ale zamieszkuje go 109 gatunków ssaków i 184
gatunki ptaków. W parku występuje trójpalczasty leniwiec pstry, dwupalczasty
leniwiec krótkoszyi, wyjec płaszczowy, sajmiri rdzawogrzbieta i kapucynka panamska.
Zamieszkują go także iguany, tukany, papużki i jastrzębie. Spotyka się w nim nawet
delfiny, a czasami także wędrujące wieloryby.

Park Narodowy Góry Stołowej,
Republika Południowej Afryki

To malownicze miejsce położone na terenie Parku Narodowego Góry Stołowej może się
poszczycić bogactwem bioróżnorodności i klifami górującymi 200 metrów nad morzem.
Park ten jest także prawdziwym królestwem flory.

Park Narodowy Iguazu, Brazylia/Argentyna

Park Narodowy Iguazu utworzony został po obu stronach granicy argentyńskobrazylijskiej, w miejscu, gdzie na rzece Iquazu znajduje się wodospad o tej samej
nazwie. Wodospad Iguazu składa się tak naprawdę z ok. 270 kaskad, a jego szerokość
dochodzi do 2500 m. Największą kaskadę tworzy tzw. „Diabelska Gardziel” (hiszp.
Garganta del Diablo), z której woda spada aż z 82 m.

Park Narodowy Los Glaciares, Argentyna

Prawie połowę tego obszaru, chronionego jako światowe dziedzictwo UNESCO,
pokrywają lodowce. Jest to też największy park narodowy w Argentynie, zajmujący
powierzchnię 7269 kilometrów kwadratowych.

Wielka Rafa Koralowa, Australia

Pierwszym skojarzeniem, jakie ma większość z nas myśląc o parku narodowym,
jest dziewiczy las lub trudno dostępne góry. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że parkami
narodowymi mogą być również morza i oceany. Jednym z największych (dosłownie) jest
Wielka Rafa Koralowa.

• Morski Park Narodowy Wielkiej Rafy Koralowej,
bo tak poprawnie nazywa się ten park, został
utworzony w 1975 roku, a swoim obszarem
obejmuje ponad 345 000 km kw.
• Zadaniem parku jest ochrona największej na
świecie rafy koralowej, położonej u wybrzeży
Australii, która tworzy największy naturalny
ekosystem na naszej planecie.
• Występują tu liczne gatunki ryb (1500 gatunków),
mięczaków (5000 gatunków), koralowców (400
gatunków), wodorostów (500 gatunków), ptaków
(200 gatunków) oraz wiele ssaków morskich.
Niestety, wiele z nich jest zagrożonych
wyginięciem.

Park Narodowy Chitwan, Nepal

Park Narodowy Chitwan został utworzony w 1973 roku jako pierwszy park narodowy
Nepalu. Znajduje się na zboczach pasma himalajskiego Siwalik, tuż przy granicy z
Indiami. Teren parku jest pagórkowaty, ale występują w nim również tereny bagniste i
podmokłe, zasilane przez trzy rzeki – Narayani, Rapti i Reu. Dogodne położenie,
optymalna wysokość nad poziomem morza oraz występujący w nim subtropikalny
klimat sprawiły, że Park Narodowy Chitwan jest porośnięty niemalże w 90%
dżunglą.

• Od początku park jest siedliskiem bogatej fauny.
Występuje tu ok. 450 gatunków ptaków, ponad 50
gatunków ssaków oraz 45 gatunków płazów i
gadów.
Wśród zwierząt żyjących w Chitwan możemy
znaleźć tygrysa bengalskiego, nosorożca
indyjskiego, lamparta, jelenia aksis, woła gaura,
delfina słodkowodnego, krokodyla błotnego czy
marabuta indyjskiego.
Dzięki występowaniu tak bogatej fauny i flory
Park Narodowy Chitwan został wpisany w 1984
roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Park Narodowy Guilin and Lijiang River, Chiny

Chiński park narodowy znajduje się w południowo-wschodniej części kraju, w prowincji
Kuangsi. Park Narodowy Guilin and Lijiang River jest stosunkowo młodym parkiem –
powstał w 1982 roku. Co sprawiło, że miejsce to zostało docenione przez komunistyczne
władze w Pekinie? Między innymi „Trąba słonia”, „Głowa smoka” czy „Pięć palców”.
Brzmi niezrozumiale? Spokojnie… nazwy te są przypisane do poszczególnych ostańców
skalnych, które do dzisiaj przyciągają w to miejsce rzesze turystów z całego świata.

Park Narodowy Serengeti, Tanzania

Park Narodowy Serengeti jest jednym z najpopularniejszych parków narodowych na
świecie. Znajduje się w północnej części Tanzanii, zaraz przy granicy z Kenią. Pierwsze
formy ochrony na tym terenie datuje się na 1929 rok, ale dopiero w 1951 utworzono
w tym miejscu park narodowy. Teren parku to głównie równina porośnięta trawiastą
sawanną. Skaliste wzgórza i większe skupiska drzew akacjowych można spotkać
jedynie w niektórych miejscach.

• Serengeti swoją popularność zawdzięcza
przede wszystkim sezonowym migracjom
(w porze suchej, od października do maja)
wielomilionowych stad zwierząt kopytnych –
antylop, zebr, gazeli, bawołów i innych.
• Poza tym w Serengeti można spotkać typowe
zwierzęta występujące w Afryce – żyrafy,
słonie, nosorożce, lwy, lamparty, gepardy,
hieny czy krokodyle.
• To właśnie dzięki różnorodnej faunie w
Serengeti rozwinęło się safari.

Park Narodowy Namib-Naukluft, Namibia

Park Narodowy Namib-Naukluft utworzony został w 1979 roku przez połączenie
dwóch sąsiadujących ze sobą parków: Parku Narodowego Pustyni Namib oraz Parku
Narodowego Zebry Górskiej. Obecnie jego powierzchnia wynosi prawie 50 tys. km
kw., przez co jest jednym z największych obszarów chronionych na świecie.

• Park zajmuje nadmorską równinę, biegnącą
wzdłuż południowego wybrzeża Namibii. Jego
główną część stanowi pustynia Namib, która
jest uznawana za najstarszą pustynię na
naszym globie.
• Największą atrakcją parku są wysokie (niektóre
dochodzące do 300 m n.p.m.!)
ciemnoczerwone wydmy, ciągnące się niekiedy
do 50 km.
• Największą wydmą w parku, która jest zarazem
największą piaskową wydmą świata, jest
„Dune7”. Jej rozmiary są imponujące i sięgają
ponad 340 m n.p.m.

• Ponieważ większość terenu parku stanowi
pustynia, jego fauna i flora są bardzo ubogie.
Jedynie najwytrwalsze gatunki, zarówno roślin
jak i zwierząt, potrafią poradzić sobie w tym
ekstremalnym ekosystemie.
• Niektóre części parku, wchodzące w skład
pustyni Namib, należą do najsuchszych miejsc
na całym świecie.
• Roczne opady wynoszą tam zaledwie 10-14
mm.

Park Narodowy Torres del Paine, Chile

Park Narodowy Torres del Paine jest uważany przez wielu turystów za najpiękniejszy
park narodowy Ameryki Południowej. Położony jest w południowej części Chile, tuż przy
granicy z Argentyną. Nazwa parku pochodzi od nazwy masywu składającego się z trzech
skalnych wież, Torres del Paine (Wieże bólu).

• Dlaczego bólu? Właściwie to nie wiadomo, ale
bardzo możliwe, że chodzi o ból mięśni, który
towarzyszy przy zdobywaniu tych
trudnodostępnych szczytów.
• Poza urokliwymi szczytami i innymi formacjami
skalnymi, w parku możemy jeszcze podziwiać
liczne jeziora czy lodowce.
• To między innymi przez ten zróżnicowany górski
krajobraz, Park Narodowy Torres del Paine został
wpisany w 1978 roku na listę rezerwatów biosfery
UNESCO.

Park Narodowy Fiordland, Nowa Zelandia

Park Narodowy Fiordland jest największym parkiem narodowym w Nowej Zelandii. Jak
sama nazwa wskazuje, park ten jest miejscem, gdzie możemy podziwiać (jedyne w Nowej
Zelandii) fiordy. Najsłynniejszym fiordem, a zarazem najpiękniejszym miejscem w parku,
jest Milford Sound. Poza fiordami w parku możemy podziwiać piękne góry poprzecinane
urokliwymi dolinami.

Park Narodowy Cinque Terre, Włochy

Park Narodowy Cinque Terre we Włoszech nie przypomina typowego parku
narodowego, który jest oddalony od cywilizacji i pozostawiony naturze. W pewien
sposób Park Narodowy Cinque Terre jest zupełnie inny niż wszystkie.

• Cinque Terre w dosłownym tłumaczeniu oznacza
park „pięciu ziem”. Tak naprawdę chodzi o pięć
urokliwych miasteczek, które stały się głównym
powodem utworzenia w tym miejscu parku
narodowego – Monterosso al Mare, Vernazza,
Corniglia, Manarola i Riomaggiore.
• Położone są na riwierze liguryjskiej w okolicy
miasta Levanto w północno-zachodniej części
Włoch.
• Przez wieki miasteczka Cinque Terre były
praktycznie odcięte od pozostałej części Włoch.
Sytuacja zmieniła się w XIX wieku, kiedy tuż po
zjednoczeniu Włoch wybudowano kolej biegnącą
wzdłuż wybrzeża Riwiery Włoskiej.

Park Narodowy Glacier, Montana

Park narodowy położony w północno-zachodniej części stanu Montana w Stanach
Zjednoczonych, przy granicy z Kanadą. Utworzony w 1910 roku park zajmuje
powierzchnię 4102 km² i obejmuje swoim zasięgiem dwa pasma górskie w obrębie Gór
Skalistych.

• Na jego obszarze znajduje się kilka dużych – o
długości 8-10 km – i kilkaset małych jezior
polodowcowych, oraz żyje ponad 1000
gatunków roślin i setki gatunków zwierząt.
• Znajduje się w nim również kilkadziesiąt
lodowców, od których wywodzi się nazwa
parku.
• W porze letniej występują liczne wodospady i
kaskady utworzone z bardziej obfitych wód
roztopowych.

Leśny Park Narodowy Zhangjiajie, Chiny

Ten park jest znany z gigantycznych piaskowców strzelających w niebo z dna doliny.
Monolity te były inspiracją dla twórców latających gór z filmu „Avatar”. Do najczęściej
fotografowanych atrakcji tego rejonu należą także góra Tianzi, góra Avatar Hallelujah i
potok Złoty Bicz.

• Park Narodowy Zhangjiajie powstał w 1982 r. jako
pierwszy leśny park narodowy w Chinach.
• Był to rok uchwalenia nowej, obowiązującej do
dzisiaj konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Na
państwo nałożono wtedy m.in. obowiązek
ochrony środowiska naturalnego.
• W środkowych Chinach, w prowincji Hunan
natura wytworzyła niezwykłe formacje skalne.
Pionowe skały, porośnięte roślinnością, przy
odpowiednich warunkach pogodowych wyglądają
jakby unosiły się w chmurach. Obszar ten został
objętym leśnym parkiem narodowym Zhangjiajie.

• Ten park jest znany z gigantycznych
piaskowców strzelających w niebo z dna
doliny. Monolity te były inspiracją dla twórców
latających gór z filmu „Avatar”.
• Do najczęściej fotografowanych atrakcji tego
rejonu należą także góra Tianzi, góra Avatar
Hallelujah i potok Złoty Bicz.

Park Narodowy Augrabies Falls, RPA

Park narodowy położony w Republice Południowej Afryki w Północnej Prowincji
Przylądkowej około 120 kilometrów na zachód od Upington. Park Narodowy Augrabies
Falls powstał w roku 1966, jego powierzchnia wynosi 55 383 ha i rozciąga się po
południowej i północnej stronie rzeki Oranje.

• W tym, bardzo suchym środowisku, rzeka Oranje spada
56-metrowym wodospadem do głębokiego wąwozu
wyżłobionego w granitowym podłożu, a następnie serią
kaskad i katarakt jeszcze 35 metrów, tworząc w
powietrzu kolumnę drobinek wody, spowijającą okolice
gęstą mgłą. Przez następne 18 km, przełom obniża się o
dodatkowe 200 m. Stanowi to przykład erozji
granitowych skał.
• Podczas powodzi, rzeka rozdziela się na 19
wodospadów szerokich na kilka kilometrów.
• Największe zwierzęta jakie można tu spotkać to czarne
nosorożce. Bardzo popularne są oswojone góralki
skalne. Charakterystyczne ptaki to bielik afrykański i
czarny orzeł Verreauxa.

Park Narodowy Golden Gate Highlands, RPA

Park Narodowy Golden Gate Highlands to park narodowy położony w Wolnym
Państwie w Republice Południowej Afryki. Został ustanowiony w 1963 roku
i zajmuje powierzchnię 116,3 km².

Nazwa tego położonego u podnóża gór Maloti
parku pochodzi od mieniących się różnymi
odcieniami złota oświetlonych słońcem
piaskowcowych klifów.
Zamieszkuje go wiele rzadkich gatunków
zwierząt, jak gnu brunatne, eland, blesbok
i springbok, a także ptaków, w tym orłosęp
i zagrożony ibis łysy.
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Park Narodowy Tortuguero, Kostaryka

Park Narodowy Tortuguero – położony jest w północno-wschodniej części Kostaryki.
Został założony w 1975 roku. Rozciąga się na powierzchni 26 156 ha w głębi lądu i około
50 160 hektarów morskich. Park powstał dla ochrony żółwi (morskich, zielonych,
szylkretowych i skórzastych) które od lipca do października składają tu jaja.

• Oprócz żółwi zobaczyć tu można krowy
morskie, iguany, małpy, krokodyle, dzikie koty, 300
gatunków ptaków i prawie 60 gatunków nietoperzy.
• Teren ten składa się z rozległej aluwialnej równiny
zalewowej, która powstała na skutek połączenia się delt
rzek z ich meandrującymi korytami. Wybrzeże porośnięte
jest lasami nadmorskimi z przewaga palmy kokosowej.
W głębi lądu rozpościerają się bagniste dżungle, które
poprzecinane są wstęgami rzecznych kanałów.
Park całkowicie pozbawiony jest dróg kołowych
• Różnorodność przyrody Kostaryki przekłada się na ilość
parków narodowych, rezerwatów i obszarów chronionych,
których w sumie jest ponad 160. Łączna ich powierzchnia
wynosi około 13043 km² co stanowi około 25% powierzchni
całej Kostaryki.
• W sumie Kostaryka posiada 27 parków narodowych oraz
jeden park międzynarodowy.

Park Narodowy Cradle Mountain-Lake St Clair, Australia

Park narodowy położony na Tasmanii, 165 km na północny zachód od Hobart.
Najbardziej charakterystycznymi elementami parku są: szczyt Cradle Mountain oraz
jezioro St Clair. Park wchodzi w skład obszaru światowego dziedzictwa Tasmanian
Wilderness. Założony w 1922 roku.

• Tasmanian Wilderness może poszczycić się
bogatą w wiele gatunków endemicznych szatą
roślinną, obejmującą zarówno alpejskie łąki,
jak i lasy tropikalne.
• Na terenie Parku Narodowego Cradle
Mountain-Lake St Clair rośnie wiele
endemicznych gatunków.
• Bogata jest także fauna parku, który
zamieszkują m.in. diabły tasmańskie, niełazy,
dziobaki, kolczatki i różne gatunki ptaków.

Park Narodowy Lake District, Anglia

Park Narodowy Lake District – jest położony na terenie krainy Lake District,
w północno-zachodniej części Anglii w Wielkiej Brytanii. Został utworzony w 1951
w celu ochrony górzystego obszaru jezior, ważnego z powodów przyrodniczych oraz
kulturowych.

• Jest także największym z 13 parków
narodowych położonych na terenie Anglii i
Walii.
• Największe jezioro parku, Windermere, jest
największym i najgłębszym jeziorem Anglii.
• Jako najpopularniejszy park narodowy Wielkiej
Brytanii odwiedzany jest przez około 16 mln
turystów rocznie.

Park Narodowy Banff, Kanada

Park Narodowy Banff położony jest w południowo-zachodniej części prowincji
Alberta w Kanadzie. Park został utworzony w 1885r., najstarszy kanadyjski park
narodowy zajmuje 6641 kilometrów kwadratowych górzysty terenu na wschodnich
stokach Gór Skalistych z licznymi lodowcami i polami polodowcowymi.

• Jest trzecim historycznie parkiem narodowym
na świecie po Yellowstone i Royal NP
w Australii z 1879 r.
• Na zdjęciu widoczne jest zasilane wodami z
lodowca jezioro Peyto Lake, znane z
jasnoturkusowego koloru.

Park Narodowy Sagarmatha, Nepal

Park Narodowy Sagarmatha jest położony w północno-wschodnim Nepalu, w paśmie
Wielkich Himalajów, w górnym zlewisku rzeki Dudh Kosi. Utworzony został w 1976, a w
1979 wpisano go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

• Zajmuje obszar 1148 km². Prawie cała
powierzchnia Parku położona jest powyżej
3000 m n.p.m.
• Jest on zaliczany do najbardziej urokliwych
miejsc na Ziemi. Można tu podziwiać trzy
najwyższe szczyty świata (Mount Everest –
8848 m, Lhotse – 8516 m, Czo Oju – 8261 m).
• W parku występuje flora charakterystyczna
dla stref wysokogórskich. Ostry klimat i ciężkie
warunki bytowe nie zachęcają zwierząt do
życia w tak surowym środowisku, występuje
tu natomiast około 30 gatunków ptaków.
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