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Ochrona przyrody w Polsce - klucz 

 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. oraz materiałów 

opracowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: 

 

 Parki narodowe: 

Obejmują obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie 

mniejszej niż 1.000 ha. W parku narodowym 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, przywrócenia właściwego stanu 

zasobów i składników przyrody, a także odtworzenia zniekształconych siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 

 Rezerwaty przyrody 

Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska 

zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 

wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 

kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.  

 Parki krajobrazowe 

Obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i 

kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych 

wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.  

 

2. W Polsce znajdują się 23 parki narodowe. Największym parkiem narodowym 

jest Biebrzański Park Narodowy, zaś najmniejszy Ojcowski Park Narodowy. 

 

3. Na terenie województwa podlaskiego znajdują się 4 parki narodowe. Parkiem 

wpisanym na listę UNESCO jest Białowieski Park Narodowy. 

 

4. Ok. 37 km. 

 

5. – 
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6. Parki krajobrazowe w Polsce rozmieszczone są równomiernie, 

obejmując swoją ochroną obszary o wysokich walorach 

przyrodniczych na terenach wszystkich krain geograficznych Polski. 

 

7. Np. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Podlaski 

Przełom Bugu, Tucholski Park Krajobrazowy. 

Doliny rzek, pomimo znacznych przekształceń środowiska przez człowieka, są 

obszarami rozwoju i przetrwania wielu typów siedlisk przyrodniczych oraz 

unikalnych gatunków roślin i zwierząt. To naturalne magazyny 

bioróżnorodności . Doliny są elementami środowiska odpowiedzialnymi za 

funkcjonowanie powiązanych z nimi różnych typów siedlisk(wodnych, 

bagiennych, nieleśnych i leśnych) wraz ze wszystkimi towarzyszącymi im 

grupami organizmów. Za ich pośrednictwem różne gatunki roślin i zwierząt 

mogą przemieszczać się na dziesiątki i setki kilometrów: zarówno w górę, jak i 

w dół rzeki. Ponadto, są to obszary bardzo żyznych gleb – mad rzecznych 

powstałych w wyniku okresowych zalewów terenów przydolinnych oraz 

tworzenia się unikatowych siedlisk przyrodniczych (chronionych w całej UE) jak 

łęgi. Z powyższych powodów doliny rzeczne są obszarami unikalnymi 

przyrodniczo, iż wymagają stałej ochrony prawnej. 

 

8. 1 616 815 913,60338 m² (1 616, 816 km²) – ogólna powierzchnia rezerwatów. 

311889 km² - obszar polski (terytorium lądowe) 

Udział procentowy rezerwatów przyrody w ogólnej powierzchni Polski – 0,52% 

 

9. 167 200 199 569,56586 m² (167 200, 2 km²) - ogólna powierzchnia rezerwatów 

łącznie z otulinami. 

 

10.  -  

 

 

  


