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Parki krajobrazowe to rozległe obszary, na których 
terenie występują unikalne ekosystemy, formy 
ukształtowania powierzchni oraz zabytki kultury. 
Teren parku krajobrazowego może być zamieszkany 
i wykorzystywany gospodarczo przez człowieka, 
ale z zachowaniem troski o środowisko przyrodnicze. 
W parkach krajobrazowych są tworzone liczne szlaki 
i ścieżki przyrodnicze oraz rozwija się agroturystyka.

Obszary chronionego krajobrazu to tereny objęte 
ochroną ze względu na wyróżniający je krajobraz. 
Obejmują one zazwyczaj rozmaite ekosystemy, np.doliny 
rzek, torfowiska. Działalność człowieka na obszarach 
chronionego krajobrazu podlega tylko nieznacznym 
obostrzeniom. Tereny te są przeznaczone głównie 
na rekreację i wypoczynek.

Formy ochrony 
przyrody 
Parki narodowe to główna 
forma ochrony przyrody. 
Są tworzone na terenach 
o szczególnych walorach 
przyrodniczych, kulturowych 
i naukowych. Obejmują 
obszary ochrony ścisłej, 
czynnej i krajobrazowej. 
Wokół parku narodowego 
występuje strefa ochronna 
zwana otuliną. Obecnie 
na terenie Polski są 23 parki 
narodowe.

Ochrona przyrody 
to wszelkie działania 
zachowujące 
w niezmienionym, jak 
najbardziej naturalnym 
stanie zasoby przyrody. 
Ochroną są objęte 
zarówno elementy 
przyrody ożywionej jak 
i nieożywionej. 

Słowiński Park 
Narodowy

Nadwarciański Park 
Krajobrazowy

Obszar chronionego 
krajobrazu Dolina Rospudy
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Ochrona gatunkowa
obejmuje rzadkie 
i zagrożone wyginięciem 
gatunki roślin, zwierząt 
i grzybów ujęte 
w tzw. czerwonych 
księgach. Ochrona 
gatunkowa polega 
na zakazie zbioru, 
zabijania, niszczenia 
przedstawicieli 
danego gatunku, oraz 
na chronieniu ich siedlisk 
i miejsc bytowania.

Pomniki przyrody to pojedyncze formy przyrody 
ożywionej lub nieożywionej lub ich skupiska o wyjątkowych 
wartościach przyrodniczych, naukowych, historycznych 
lub kulturalnych. Pomnikami przyrody są na przykład 
stare drzewa o nietypowym kształcie, jaskinie lub głazy 
narzutowe.

Rezerwaty przyrody to obszary objęte ochroną prawną,  
na których terenie występują wyjątkowo cenne elementy 
przyrody ożywionej i nieożywionej, np. chronione 
gatunki roślin i zwierząt, formy reliktowe lub formy 
geomorfologiczne (skały, wodospady itp).

Obszary natura 2000 to sieć obszarów na terenie całej 
Unii Europejskiej, na których występują cenne i zagrożone 
w skali całej Europy gatunki oraz siedliska przyrodnicze.

Rezerwat przyrody  
Wodospad Wilczki

Diabelski Kamień nad Jeziorem 
Kamiennym koło Mirachowa

Dolina Baryczy

Dęby Rogalińskie

Zimorodek zwyczajny
Szachownica 
kostkowata Gacek brunatny


