
EUROPEJSKI DZIEŃ 

PARKÓW NARODOWYCH 

24 MAJA  



24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków 

Narodowych. Data nie jest przypadkowa – właśnie 

tego dnia w 1909 r powołano w północnej Szwecji 

pierwszy europejski park narodowy – Sarek. Miejsce 

dzikie i zachwycające swym alpejskim krajobrazem – 

ostrymi szczytami, wąskimi dolinami, lodowcami         

i rwącymi rzekami. W tym samym roku ustanowiono 

w Szwecji jeszcze 8 kolejnych parków narodowych. 



 

 

 

Dolina rzeki Rapaätno w szwedzkim Parku Narodowym Sarek 



  

W Europie jest obecnie ponad 250  

parków narodowych 



Na świecie istnieje ponad 7000 parków 

narodowych, zajmujących łącznie ponad 1 mln 

km². Najstarszym parkiem narodowym na 

świecie jest Park Narodowy Yellowstone             

w Stanach Zjednoczonych, o powierzchni 8980 

km². Ustawa w tej sprawie została podpisana 

przez prezydenta Granta 1 marca 1872 roku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Park Narodowy Yellowstone, fot. David Monniaux 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Yellowstone
http://commons.wikimedia.org/wiki/Yellowstone


 

 

 

W Polsce istnieją 23 parki narodowe  

o łącznej powierzchni ponad 314 tys. ha.  



Park narodowy jest  jedną z najwyższych  form ochrony 

przyrody – na ściśle określonym obszarze, który wg 

polskiego prawa nie powinien być mniejszy niż 10 km2, 

ochronie podlega  cała przyroda ożywiona i nieożywiona – 

zwierzęta, rośliny, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne 

oddziaływania,  gleba, stosunki wodne i krajobraz. Parki 

udostępniane są co prawda w celach naukowych, 

edukacyjnych i turystycznych, ale pod warunkiem, że 

działania te nie wpływają negatywnie na przyrodę – jej 

ochrona jest tu bowiem celem nadrzędnym. 



Ochrona przyrody w parkach narodowych przybiera różną 

postać. W Polsce, na większości obszarów jest to forma czynna, 

polegająca na odtwarzaniu przekształconych już siedlisk lub 

podtrzymywaniu istnienia środowisk, które nie przetrwałyby 

samodzielnie. 

W środowisku nie zmienionym przez człowieka, działania 

ochronne mają raczej charakter bierny i polegają na 

wytyczeniu obszarów ochrony ścisłej, gdzie wykluczona jest 

jakakolwiek ingerencja. Tu natura rządzi się własnymi 

prawami, a ochronie podlegają naturalnie przebiegające 

procesy przyrodnicze.  



Takie miejsce możemy zobaczyć np. w Puszczy Białowieskiej, 

w Obrębie Ochronnym Orłówka – teren ten porasta las 

naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez 

człowieka i rośnie bez jego ingerencji. Dzięki ochronie ścisłej 

proces ten trwa nadal.  Białowieski Park Narodowy 

powołany został właśnie w celu zachowania naturalnych 

fragmentów puszczy, jaka kiedyś pokrywała większość 

nizinnych terenów Europy.  



https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.slideshare.net/kaleksander/parki-narodowe-istotne-informacje&psig=AOvVaw2uI4yuL6qZLh83ohC-XrK2&ust=1588330348409000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCg9-P9j-kCFQAAAAAdAAAAABAO


POLSKIE   PARKI   NARODOWE 

 Babiogórski Park Narodowy- Babia 

Góra to najwyższy, zaraz po Tatrach, 

masyw górski      w Polsce. Urzeka 

swoim majestatem, a od ponad dwóch 

stuleci przyciąga badaczy pragnących 

odkryć wszystkie jej tajemnice. 

http://www.bgpn.pl/


 Białowieski Park Narodowy - to najstarszy park 

narodowy w Polsce, jedyny tak duży pierwotny 

kompleks leśny w Europie. Powstał w 1932 r. 

nazwany ”Park Narodowy w Białowieży”,            

a w 1947 nadano mu nazwę Białowieski Park 

Narodowy. Jego powierzchnia wynosi 10 502 ha, 

w tym najstarsza część Obszar Ścisłej Ochrony 

zajmuje 4 747 ha. Ostoja żubrów – zwierząt 

wszędzie na świecie kojarzonych z Polską.  

http://www.bpn.com.pl/
http://www.bpn.com.pl/
http://www.bpn.com.pl/
http://www.bpn.com.pl/
http://www.bpn.com.pl/


Tworzy jedyny w Polsce transgraniczny 

przyrodniczy obiekt światowego dziedzictwa 

ludzkości UNESCO. Stanowi też 

najważniejszą strefę Rezerwatu Biosfery 

Białowieża.  



https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274740-d12967051-Reviews-Bialowieski_Park_Narodowy-Bialowieza_Podlaskie_Province_Eastern_Poland.html&psig=AOvVaw1UBQ0Yf1ascYF8g2-jo9nk&ust=1588059447933000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCNtNGMiOkCFQAAAAAdAAAAABAD


 Biebrzański Park Narodowy - jest to jedyny tak 

duży kompleks niskich torfowisk w tej części 

kontynentu, który ocalał w stanie prawie 

naturalnym. Życie w parku toczy się wokół 

rzeki, która na wiosnę wylewa niczym Nil i 

ściąga corocznie wielotysięczne stada ptaków 

wędrownych. 
 

http://www.biebrza.org.pl/


Biebrzański Park Narodowy jest największym 

w Polsce. Zajmuje ok. 59 tys. ha. Chroni 

cenne przyrodniczo obszary bagienne. Jest 

ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza 

ptaków wodno-błotnych i łosi. 



Wiosenne pożary suchych traw i trzcinowisk są nad Biebrzą 

co roku, ale tegoroczny był największym w historii 

działalności tego parku. W dużej części objął obszary torfowe 

i tam ogień może bardzo długo tlić się pod powierzchnią 

gruntu i wzniecać się wskutek porywów wiatrów. Według 

najbardziej optymistycznych szacunków do tej pory spaliło 

się 60 kilometrów kwadratowych parku, czyli 10 procent jego 

powierzchni. 



 

 

 

Foto: Marek Maliszewski/Reporter / East News 



 Bieszczadzki Park Narodowy - najbardziej na południe 

wysunięty chroniony skrawek Polski, jest największym 

górskim i trzecim co do wielkości parkiem narodowym        

w Polsce. Od 1992 roku jest częścią polsko-słowacko-

ukraińskiego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 

„Karpaty Wschodnie”. 

 Park Narodowy „Bory Tucholskie” - położony                     

w województwie pomorskim, obejmuje gminy Chojnice         

i Brusy. Z Gdańska czy Bydgoszczy można do niego 

dojechać w 2 godziny. 
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https://www.bdpn.pl/
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http://www.pnbt.com.pl/
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http://www.pnbt.com.pl/
http://www.pnbt.com.pl/


 Drawieński Park Narodowy - pozornie zwyczajny 

krajobraz bardziej uważnych turystów zachwyci 

starodrzewami bukowymi i jeziorami o krystalicznie 

czystej wodzie. Wart odwiedzenia przez wszystkich 

miłośników przyrody 

 

 Gorczański Park Narodowy - Puszcza karpacka jest 

największym naturalnym bogactwem Gorców. Rozległy 

kompleks leśny wraz z mozaiką polan tworzy szatę 

roślinną gór i jest ostoją dla licznych zwierząt. 
 

http://www.dpn.pl/
http://www.dpn.pl/
http://www.dpn.pl/
http://www.dpn.pl/
http://www.dpn.pl/
http://www.gorczanskipark.pl/
http://www.gorczanskipark.pl/
http://www.gorczanskipark.pl/
http://www.gorczanskipark.pl/
http://www.gorczanskipark.pl/


 Park Narodowy Gór Stołowych- Góry Stołowe to unikalny 

w skali Polski krajobraz – rozległe płaskie wzniesienia, 

urozmaicone wieloma głębokimi szczelinami, labiryntami      

i blokowiskami skalnymi oraz pojedynczymi skałkami           

o fantazyjnych kształtach. To właśnie ze względu na 

niespotykaną gdzie indziej budowę geologiczną 

ustanowiono tu park narodowy 

 Kampinoski Park Narodowy– położony w bezpośrednim 

sąsiedztwie Warszawy, tuż za jej zachodnimi granicami. To 

zielone płuca stolicy, częsty cel weekendowych wypadów za 

miasto dla zmęczonych zgiełkiem warszawiaków. 
 

 

http://www.pngs.com.pl/
http://www.pngs.com.pl/
http://www.pngs.com.pl/
http://www.pngs.com.pl/
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http://www.pngs.com.pl/
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Karkonoski Park Narodowy- chroni najwyższą część 

Sudetów wraz z ich najwyższym szczytem – Śnieżką, której 

wierzchołek wystaje wysoko ponad bezleśne górskie 

równiny zwane wierzchowiną. Karkonosze stanowią 

najwyższe pasmo Sudetów, położone są w południowo-

zachodniej Polsce, przy granicy z Republiką Czeską. 

Magurski Park Narodowy - to wspaniałe miejsce do 

pieszych wędrówek i rowerowych wypraw. Malownicze 

doliny, leśne ostępy, zabytkowe drewniane cerkwie i inne 

ślady nie tak dawnej obecności człowieka w Beskidzie 

Niskim. 

http://www.kpnmab.pl/
http://www.kpnmab.pl/
http://www.kpnmab.pl/
http://www.kpnmab.pl/
http://www.kpnmab.pl/
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.magurskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.magurskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.magurskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.magurskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.magurskipn.pl


. 

Narwiański Park Narodowy - leży niedaleko 

Białegostoku. Ze względu na niespotykany labirynt 

koryt rzecznych ukrytych wśród roślinności szuwarowej 

jest często nazywany polską Amazonią. 

Ojcowski Park Narodowy - liczne jary i jaskinie, 

bogactwo roślin i zwierząt oraz wapienne ostańce           

o przeróżnych kształtach – to największe przyrodnicze 

atuty parku. 

http://www.npn.pl/
http://www.npn.pl/
http://www.npn.pl/
http://www.npn.pl/
http://www.npn.pl/
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/


Pieniński Park Narodowy - Pieniny zachwycają ostrymi 

szczytami o pięknych sylwetkach. Południowe stoki gór 

obrywają się efektownymi ścianami o wysokości 

dochodzącej do 300 m. 

Poleski Park Narodowy - tu znajduje się jedno z 

ostatnich miejsc na Lubelszczyźnie, gdzie możemy 

podziwiać tokujące cietrzewie. Tu mamy najcenniejsze 

obszary torfowiskowe Polesia. I tu inkubuje się jaja 

żółwia błotnego, aby zapobiec jego wyginięciu. 

http://www.pieninypn.pl/
http://www.pieninypn.pl/
http://www.pieninypn.pl/
http://www.pieninypn.pl/
http://www.pieninypn.pl/
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.poleskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.poleskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.poleskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.poleskipn.pl
https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.poleskipn.pl


Roztoczański Park Narodowy- Roztocze to pasmo 

malowniczych wzgórz ciągnące się z okolic Kraśnika 

aż do Lwowa. Leży na pograniczu przyrodniczym 

państw, regionów i kultur. Jego największą wartością 

są naturalne harmonijne krajobrazy z różnorodnymi 

lasami. To właśnie one zadecydowały o tym, że w 1974 

r. powstał tu park narodowy. 

http://www.roztoczanskipn.pl/
http://www.roztoczanskipn.pl/
http://www.roztoczanskipn.pl/
http://www.roztoczanskipn.pl/
http://www.roztoczanskipn.pl/


Został utworzony 10 maja 1974. 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zwierzę herbowe Roztoczańskiego Parku Narodowego to 

konik polski, którego protoplastą był występujący tu niegdyś, 

obecnie wymarły gatunek – tarpan. Na terenie Parku 

prowadzona jest hodowla zachowawcza tej prymitywnej rasy 

w systemie rezerwatowym i stajennym. 
 

 



W Parku dominuje turystyka piesza i rowerowa. Dla zwiedzających 

udostępniono ponad 64,5 km szlaków pieszych, ścieżek poznawczych, tras 

rowerowych. Łącznie Park odwiedza ok. 120 tys. osób rocznie. Głównym 

centrum edukacji i obsługi ruchu turystycznego jest Ośrodek Edukacyjno-

Muzealny położony w zabytkowej części Zwierzyńca. Prezentowana jest          

w nim m.in.: stała multimedialna wystawa przyrodnicza „W krainie jodły, 

buka i tarpana”. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN z pracownią 

przyrodniczą stanowi zaplecze do prowadzenia zajęć kameralnych,                  

a dopełnieniem w zdobywaniu praktycznej wiedzy o przyrodzie Parku są 

prowadzone, głównie na ścieżkach edukacyjnych, zajęcia terenowe. Opierają 

się na jej poznawaniu za pomocą różnych zmysłów.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Roztoczański Paru Narodowy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Roztoczański Park Narodowy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Roztoczański Park Narodowy 



Kontakt z piękną przyrodą daje większe możliwości 

kształtowania uczuć, rozwijania kultury przyrodniczej, 

odkrywania tajników funkcjonowania ekosystemów                

i obserwowania zachodzących w nich procesów i zależności 

pomiędzy organizmami. W punktach węzłowych tras 

zwiedzania w adaptowanych historycznych obiektach 

ulokowano terenową bazę edukacyjno-turystyczną, na którą 

składają się: Izba Leśna we Floriance oraz Gajówka Krzywe. 



Słowiński Park Narodowy - to perła Pomorza. Kraina 

wody, wiatru i piasku, położona w odległości zaledwie 30 

km od Słupska, każdego roku niezmiennie przyciąga 

rzesze turystów. 

Świętokrzyski Park Narodowy - Góry Świętokrzyskie to, 

obok Sudetów, najstarsze góry w Polsce. Ich łagodne 

pasma rozciągnięte między Pilicą a Wisłą fascynują 

urozmaiconą budową geologiczną, różnorodną 

roślinnością i światem zwierzęcym 

 

http://slowinskipn.pl/pl/
http://slowinskipn.pl/pl/
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https://archiwum.mos.gov.pl/jjozefia/AppData/Local/Temp/www.swietokrzyskipn.org.pl


 

Tatrzański Park Narodowy - to jedyny park w Polsce  

o charakterze wysokogórskim. Dostojne Tatry 

Wysokie, malownicze doliny wypełnione jeziorami, 

wodospady i wiosenne krokusy w Dolinie 

Chochołowskiej przyciągają rocznie miliony turystów. 

Park należy do najczęściej odwiedzanych regionów 

kraju i jest przyrodniczą wizytówką Polski. 

http://www.tpn.pl/
http://www.tpn.pl/
http://www.tpn.pl/
http://www.tpn.pl/
http://www.tpn.pl/


Park Narodowy Ujście Warty - nadwarciańskie rozlewiska i 

podmokłe łąki to idealne miejsce do gniazdowania dla ptaków 

wodnych. Ujście Warty jest ich królestwem, w którym zdecydowanie 

rządzi gęś gęgawa. To tutaj możecie być świadkami niesamowitego 

spektaklu, kiedy to podczas długodystansowej wędrówki gęsi 

zatrzymują się w stadach liczących nawet kilkadziesiąt tysięcy 

osobników. 

Wielkopolski Park Narodowy – w sercu Wielopolski, w odległości 15 

km od Poznania znajduje się miejsce o unikalnych walorach 

przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych. Na terenie parku 

znajdują się bory sosnowe, sosnowo-dębowe lasy mieszane oraz 

grądy i olsy, a także kilkanaście polodowcowych, krystalicznie 

czystych jezior. 

http://www.wielkopolskipn.pl/
http://www.wielkopolskipn.pl/
http://www.wielkopolskipn.pl/
http://www.wielkopolskipn.pl/
http://www.wielkopolskipn.pl/


Wigierski Park Narodowy - okolice jeziora Wigry - jest tu 

wszystko, czego dusza zapragnie. Bogactwo lasów, jezior          

i rzek, torfowiska, pola i łąki na polodowcowych pagórkach. 

Woliński Park Narodowy - to najpiękniejszy odcinek 

polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe 

i unikatowa wsteczna delta Świny. Bardzo dobry powód, by 

odwiedzić Pomorze Zachodnie. 

http://www.wigry.org.pl/
http://www.wigry.org.pl/
http://www.wigry.org.pl/
http://www.wigry.org.pl/
http://www.wigry.org.pl/


 

 

Dziękujemy za uwagę!!! 
 

 

 

                                            Opracowanie Witold Popielec, Artur Zychal 


