PARKI NARODOWE
W POLSCE – CZĘŚĆ II

Parki Narodowe w
Polsce rozmieszczenie

Pieniński Park Narodowy
•

Utworzony został w 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 oraz Przełom Dunajca.
Z Pienin Spiskich włączone zostały w obszar parku tylko Zielone Skałki.

•

Pieniński Park Narodowy powstał, wraz ze swoim odpowiednikiem
(PIENAP) na Słowacji, w roku 1932, jako pierwszy park narodowy
w Polsce i pierwszy w Europie a drugi na świecie międzynarodowy
obszar chroniony. Po stronie polskiej obejmuje fragment Pienin
o powierzchni 2372 ha. Po stronie słowackiej powierzchnia parku wynosi
3750 ha. Ochronie ścisłej podlegają 744 ha powierzchni parku, ochronie
czynnej 533 ha, a ochronie krajobrazowej 1094 ha.

•

Spośród ekosystemów leśnych do najcenniejszych w Pienińskim PN
należą: górskie reliktowe laski sosnowe, jaworzyny i lasy kolnowo-lipowe,
ciepłolubne buczyny storczykowe oraz żyzne buczyny.

•

Na obszarze Pienin stwierdzono występowanie 2848 gatunków roślin
i grzybów, 282 gatunków glonów i sinic, ok. 320 gatunków

Pieniński Park Narodowy

Poleski Park Narodowy
•

Utworzony został w 1990 r.. 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 9.760,2864 ha, w tym ochroną ścisłą objęte jest 116,56 ha,
ochrona częściową 8314,2052 ha, a ochroną krajobrazową 1329,5212
ha, zaś powierzchnia jego otuliny wynosi 13.624,25 ha[1]. Symbolem
parku jest żuraw.

•

Najważniejszymi ekosystemami PPN są ekosystemy torfowiskowe
i wodne, oraz łąkowe, zaroślowe i leśne, tworzące ogromną mozaikę
siedlisk.
Roślinność parku jest bardzo bogata. Obfituje w gatunki typowe dla
terenów podmokłych i bagiennych. Na terenie parku występuje ponad
tysiąc gatunków roślin naczyniowych, z czego 170 to gatunki rzadkie, 75
podlega ochronie gatunkowej, a kolejnych 17 znajduje się w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin. Większość gatunków roślin to przedstawiciele
flory północnej, wśród których często występują relikty epoki lodowcowej,
na przykład brzoza niska, wierzba lapońska czy wierzba borówkolistna.

Poleski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy
•

Został utworzony w 1974r. Roztoczański Park Narodowy położony jest
w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim,
obejmując
najcenniejsze
przyrodniczo
obszary
Roztocza
Tomaszowskiego. Aktualna jego powierzchnia wynosi 8.483 ha, z czego
lasy zajmują 8.102 ha (95,5%). Ochroną ścisłą objęto 1029,22 ha
(12,1%), czynną 7241,13 ha (85,4%) a krajobrazową 212,48 ha (2,5%).

•

Ekosystemy leśne są dominującym typem ekosystemów RPN. Obejmują
najlepiej zachowane na Roztoczu drzewostany bukowe, jodłowe
i grądowe. Różnorodność biocenotyczną uzupełniają nieleśne
ekosystemy lądowe (łąki, kserotermy) i ekosystemy wodne, głównie rzeki
oraz torfowiska wysokie i przejściowe.

•

Świat roślin liczy ponad 1100 gatunków, wśród których rośliny
naczyniowe stanowią ok. 950 gat., mszaki – ok. 200 gat. i glony – ok. 50
gat.

Roztoczański Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy
•

Utworzony został w 1967 roku. Słowiński Park Narodowy położony jest
w województwie pomorskim, na terenie dwóch powiatów: słupskiego
i lęborskiego, w granicach administracyjnych pięciu gmin: Ustka, Smołdzino,
Główczyce, Wicko, Łeba.

•

Ochroną ścisłą w granicach Słowińskiego Parku Narodowego objęto 13
obszarów z elementami swoistej flory i fauny, unikatowe biocenozy lub biotopy
oraz cechy krajobrazu. Głównym obiektem chronionym jest Mierzeja Łebska,
która tworzy kompleks unikalnych w skali ponadregionalnej form
geomorfologicznych oraz miejsce naturalnych procesów przebudowy brzegu
morskiego o wielkiej dynamice. Łączny areał obszarów chronionych wynosi
5327,03 ha. Każdy z nich ma hasłową nazwę i określa najważniejszy
przedmiot ochrony.

•

Najliczniejszą grupą zwierząt Parku są owady; przybliżona suma znanych
gatunków wynosi 49. Wśród nich wykazano obecność 30 gatunków
znajdujących się pod ochroną ścisłą oraz 4 gatunki chronione częściowo.
Najwięcej chronionych należy do chrząszczy.

Słowiński Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy
•

Utworzony został w 1950 roku, jako trzeci polski park narodowy.
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).
Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się 5 obszarów
ochrony ścisłej. Dawniej nazywane były rezerwatami ścisłymi. Obecnie
określa się je jako obszary ochrony ścisłej. Obejmują łącznie 1731,30 ha,
a więc około 23 % ogólnego obszaru Parku

•

ŚPN jest parkiem typowo leśnym, w którym lasy zajmują 95% jego
obszaru. Pod względem ekologicznym we florze Parku dominujący udział
mają gatunki leśne oraz środowisk podmokłych i bagiennych. Na uwagę
zasługuje liczna obecność roślin górskich. Na obszarze Parku i w jego
najbliższym sąsiedztwie stwierdzono dotychczas 45 gatunków, przy czym
aktualnie występuje 39 gatunków (co stanowi ok. 5% rodzimej flory
Parku).

Świętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy
•

Utworzony został w 1954 r. zajmujący powierzchnię 21197 ha należy do
największych parków narodowych w Polsce. Położony jest na południowych
krańcach województwa małopolskiego. Granice Parku obejmują cały obszar
polskiej części Tatr i blisko 3 700 ha kompleksów leśnych przylegających do
nich od północy. Od południa TPN sąsiaduje ze słowackim Tatrzańskim
Parkiem Narodowym (TANAP-em), a od północy z miastem Zakopane oraz
gminami Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska.

•

Około 70 proc. powierzchni parku zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny,
a pozostałe 30 proc. to murawy wysokogórskie, skały i wody. Ochroną ścisłą
objęte jest prawie 11,5 tys. ha powierzchni, w tym całe piętro hal i turni, piętro
kosodrzewiny oraz częściowo również lasy regla górnego i dolnego.
Dominującym typem ekosystemów są ekosystemy leśne (61%) i nieleśne
(38%), pozostałe grunty (1%). Świat roślinny Tatr polskich obejmuje ok. 1000
gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 43% wszystkich gatunków
oznaczonych w naszym kraju.

Tatrzański Park Narodowy

Park Narodowy „Ujście Warty”
•

Utworzony w 2001 r. Powierzchnia Parku wynosi ok. 8 tys. ha., z czego
ochroną ścisłą objęto 682 ha. Powstała wokół otulina Parku, zajmuje
obszar 10,5 tys. ha. Do pierwotnego charakteru roślinności nawiązują
wykształcające się wzdłuż koryta Warty płaty lasów łęgowych, a także
zarośla wierzbowe. Istniejące w chwili obecnej w Parku zbiorowiska
roślinne są typowe dla dolin dużych rzek nizinnych. Dotychczas
stwierdzono na tym terenie 26 gatunków mszaków, 94 gatunki porostów
oraz około 570 gatunków roślin naczyniowych. Spośród gatunków
objętych w Polsce ochroną ścisłą występują tu: salwinia pływająca
i nasięźrzał pospolity.

•

Park Narodowy „Ujście Warty” to jeden z najcenniejszych pod względem
ornitologicznym obszarów w kraju. Unikalne tereny podmokłe, rozległe
łąki i pastwiska stanowią jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków
wodnych i błotnych. Na obszarze Parku stwierdzono dotychczas 280
gatunków ptaków, z czego ponad 170 to gatunki lęgowe.

Park Narodowy „Ujście Warty”

Wielkopolski Park Narodowy
• Utworzony został w 1957 r., obejmuje obecnie powierzchnię 7584

ha, a jego otulina 7256 ha. Położony jest nad Wartą, na południe od
Poznania, w trójkącie miast Luboń-Stęszew-Mosina. Tereny ochrony
ścisłej zajmują w sumie 258,85 ha, ochrony czynnej 5150,54 ha,
natomiast obszar ochrony krajobrazowej wynosi 2187,81 ha.

• Dominującymi typami ekosystemów pozostają ekosystemy leśne

i nieleśne. Niezwykle bogata jest szata roślinna Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Pod względem geobotanicznym leży on
w Krainie Wielkopolsko - Kujawskiej. Stwierdzono tu występowanie
około 1120 gatunków roślin naczyniowych, 148 gatunków mszaków,
150 gatunków porostów, 500 gatunków glonów, 800 gatunków
grzybów.

Wielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy
•

Utworzony w 1989 roku i obejmuje powierzchnię ponad 150 km2. Jest
położony na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, w północno-zachodniej
części Puszczy Augustowskiej. Park chroni dobrze wykształcony
i urozmaicony krajobraz pojezierny ostatniego zlodowacenia (krajobraz
młodoglacjalny). Szczególną cechą parku jest niezwykła różnorodność
ekosystemów wodnych –42 jezior, z największym i najgłębszym jeziorem
Wigry. Jeziora parku różnią się żyznością, morfometrią, koncentracją
związków humusowych i innymi właściwościami, reprezentując prawie
wszystkie typy tych ekosystemów na Niżu Europejskim. Surowy klimat
Polski północno-wschodniej powoduje, że przyrodę Parku wyróżniają
cechy charakterystyczne dla obszarów północnych (cechy borealne).

•

Na terenie parku realizowane są trzy główne formy ochrony: - ochrona
ścisła (4,8% powierzchni parku), - ochrona czynna (75% powierzchni
parku), - ochrona krajobrazowa (20,2% powierzchni parku).

Wigierski Park Narodowy

Woliński Park Narodowy
•

Został utworzony w 1960 roku i obejmuje ochroną część największej
polskiej wyspy–Wolin. Po włączeniu wód morskich w granice Parku
w 1996 roku Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce
parkiem morskim. Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym
ekosystemy leśne zajmują 4648 ha (42 % powierzchni Parku),
ekosystemy wodne 4682 ha (43%) i ekosystemy lądowe nieleśne 1607
ha ( 15 %).

•

Na wyspie Wolin stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin
naczyniowych, w tym wielu gatunków chronionych i rzadkich, z tej liczby
około 600 żyje na terenie Parku. Zbocza stromych klifów porastają gęste
zarośla rokitnika zwyczajnego. Płytkie piaszczyste dno Morza Bałtyckiego
zajmują makroglony: zielenice, brunatnice i krasnorosty, wśród których
najliczniejszymi są morszczyn i zielenica. Tereny lądowe pokryte są
dominującymi tutaj lasami bukowymi, bukowo-dębowymi i sosnowymi.
Specyficzne zbiorowiska roślinności nieleśnej spotykamy na obszarze
Wstecznej Delty Świny.

Woliński Park Narodowy

Materiały pobrano ze stron
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•

https://zpppn.pl/pieninski-park-narodowy-pl/park
https://www.google.com/search?q=pieni%C5%84ski+park+narodowy&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uOKppYsaXxTESM%252CQ_5gfIdfbaPIfM%252C_&vet=1
&usg=AI4_-kT2rtrttk5tzTCYLgi0x4ci62lylQ&sa=X&ved=2ahUKEwjf9aeJwvbvAhWF_7sIHStcB0gQ9QF6BAgcEAE#imgrc=uOKppYsaXxTESM
https://www.google.com/search?q=pieni%C5%84ski+park+narodowy&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uOKppYsaXxTESM%252CQ_5gfIdfbaPIfM%252C_&vet=1
&usg=AI4_-kT2rtrttk5tzTCYLgi0x4ci62lylQ&sa=X&ved=2ahUKEwjf9aeJwvbvAhWF_7sIHStcB0gQ9QF6BAgcEAE#imgrc=f1MJoMGnaaDf9M
https://www.google.com/search?q=pieni%C5%84ski+park+narodowy&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uOKppYsaXxTESM%252CQ_5gfIdfbaPIfM%252C_&vet=1
&usg=AI4_-kT2rtrttk5tzTCYLgi0x4ci62lylQ&sa=X&ved=2ahUKEwjf9aeJwvbvAhWF_7sIHStcB0gQ9QF6BAgcEAE#imgrc=OZYBRZ7bcUzWRM
https://zpppn.pl/poleski-park-narodowy-pl/park
https://zpppn.pl/roztoczanski-park-narodowy-pl/park
https://zpppn.pl/slowinski-park-narodowy-pl/park
https://zpppn.pl/swietokrzyski-park-narodowy-pl/park
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyski+park+narodowy+zdj%C4%99cia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiNwueYy_bvAh
Xog_0HHfEqBjUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=_hjmNtWpAS_NqM
https://zpppn.pl/tatrzanski-park-narodowy-pl/park
https://zpppn.pl/park-narodowy-ujscie-warty-pl/park
https://www.google.com/search?q=wielkopolski+park+narodowy&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUiLfezvbvAhV5hP0HHbDIALcQ_AUoAXo
ECAEQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=7NimHgASw1mIjM
https://www.mosina.pl/wielkopolski-park-narodowy
https://zpppn.pl/wigierski-park-narodowy-pl/park
https://zpppn.pl/wolinski-park-narodowy-pl/park
https://www.google.com/search?q=Woli%C5%84ski+park+narodowy&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRv_jg0vbvAhXShv0HHeb3CFsQ_AUo
AXoECAEQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=ntTWEDXNjKnwoM

