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Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych
Ze względu na to, że część obszarów zlokalizowana jest w granicach kilku jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe usystematyzowanie tabeli
według powiatów i gmin.

L.p.

1.

2.

Nazwa parku
krajobrazowego

BarlineckoGorzowski Park
Krajobrazowy

Cedyński Park
Krajobrazowy

Akt powołujący

Rozporządzenie Nr 27
Wojewody
Gorzowskiego z dnia 23
października 1991 r.;
Rozporządzenie Nr
107/2006 Wojewody
Zachodniopomorskiego
z dnia 21 lipca 2006 r.

Publikowane

Powierzchnia

Dziennik Urzędowy
Woj. gorzowskiego Nr
14 z 1991;

23 982,91 ha

Dziennik Urzędowy
Woj. Zach. Nr 89 poz.
636 z 04.08.2006

w województwie
zachodniopomorskim
11.840,14

Rozporządzenie Nr 3/93
Dziennik Urzędowy
Wojewody
Szczecińskiego z 1
Woj. szczecińskiego
kwietnia 1993 r.;
Nr 4, poz. 49; Dziennik
Rozporządzenie Nr
Urzędowy Woj. Zach.
24/2006 Wojewody
Nr 31 poz. 539 z
Zachodniopomorskiego
07.03.2006 r.
z dnia 16 lutego 2006 r.

30 850 ha

Dane graficzne zawierają pliki: parki_krajobrazowe_istn; otuliny_parkow_krajobrazowych_istn

Lokalizacja
(gmina)

Cel ochrony, opis powierzchni

Barlinek,
Nowogródek
Pomorski,
Pełczyce

Południową część parku zajmuje Puszcza Barlinecka.
Skład lasu jest urozmaicony, z przewagą drzewostanów
sosnowych, jednak dużą powierzchnię zajmują lasy
liściaste bukowe i dębowe. Jest to w przewadze teren
sandrowy, opadający od pasa moren czołowych w
rejonie Barlinka w kierunku dolin Noteci. Powierzchnię
sandru rozcinają doliny wód roztopowych, ukształtowane
w okresie topnienia lodowca. Zagłębienia w dnie dolin
wypełniają w górnych odcinkach mokradła i
bezodpływowe jeziora. Wypływające wody podziemne
dają początek ciekom odpływającym na południe.
Budowa geologiczna jak i ukształtowanie terenu są
efektem działalności ostatniego zlodowacenia.
Znamienną na tym obszarze jest dolina Płoni. Obszar
doliny przypomina swoim ukształtowaniem tereny
górskie, co wiąże się z dużym zróżnicowaniem wysokości
na niewielkiej przestrzeni. Najwyższe wzniesienia
dochodzą do 114 m n.p.m., zaś najniżej położony obszar
(przy moście w Laskówku) ma wysokość 24,0 m n.p.m.
Na uwagę zasługuje duże nagromadzenie górskich
gatunków roślin. Ich ostoją są w dolinie lasy liściaste,
porastające zbocza wąwozów. Przy drogach i w trudno
dostępnych fragmentach terenu zachowały się
pomnikowe okazy drzew.

Chojna,
Cedynia,
Mieszkowice,
Moryń,
Widuchowa,
Trzcińsko
Zdrój

Obejmuje dolinę Odry, ze strefą krawędziową i dwa
kompleksy leśne. Park ma charakter leśno - rolniczy z
dominacją lasów, w dolinie Odry użytków zielonych i
terenów zalewowych. Walorami ponadlokalnymi jest
rzeźba terenu oraz występujące tu zbiorowiska
roślinne, a także rzadkie i ginące gatunki roślin i
zwierząt. Do szczególnych wartości należy zaliczyć
zbiorowiska roślinności kserotermicznej z unikatowymi
gatunkami, np. pajęcznicą liliowatą, ostrołódką
kosmatą, ożotą zwyczajną, ostnicami, storczykami itd.
Świat roślinny Parku obejmuje około 700 gatunków
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L.p.

Nazwa parku
krajobrazowego

Akt powołujący

Publikowane

Powierzchnia

Lokalizacja
(gmina)

Cel ochrony, opis powierzchni
roślin naczyniowych. Równie cenna jest fauna Parku,
związana z występującymi tu siedliskami. Na terenie
Parku bytuje kilkadziesiąt gatunków bezkręgowców i
kręgowców ginących i zagrożonych wyginięciem, m.in.
jelonek rogacz, kozioróg dębosz, bielik, kania rdzawa,
derkacz, wydra.

3.

4.

Park
Krajobrazowy
Dolina Dolnej
Odry

Drawski Park
Krajobrazowy

Rozporządzenie
Wojewody
Szczecińskiego 4/93 z
dnia 1 kwietnia 1993;
Rozporządzenie Nr
9/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego
z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwały nr XVI/49/79
Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koszalinie
z dn. 24 kwietnia 1979
r.;
Rozporządzenie nr
15/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lipca 2005 r.

Dziennik Urzędowy
woj. szczecińskiego nr
4 z dn. 10.04.1993,
poz. 50
Dziennik Urzędowy
woj.
zachodniopomorskiego
Nr 45 poz. 1051 z
03.06.2005 r.

6 009 ha

Dziennik Urzędowy
WRN w Koszalinie nr 6
poz. 13 z 1979 r.;
Dziennik Urzędowy
Woj.
zachodniopomorskiego
Nr 64 poz. 1378 z
11.08.2005 r.

63 642 ha

Dane graficzne zawierają pliki: parki_krajobrazowe_istn; otuliny_parkow_krajobrazowych_istn

Widuchowa,
Gryfino,
Kołbaskowo

Celem ochrony jest zachowanie kompleksu zbiorowisk
wodnych i lądowych związanych z duża rzeką nizinną w
jej przyujściowym odcinku. Ochrona wyjątkowego
miejsca rozrodu, ważnego pierzowiska oraz zimowiska
ptaków. Duże walory krajobrazowe, urozmaicona rzeźba
terenu, różnorodność flory (ponad 400 gat.
naczyniowych), obecność 21 gatunków zagrożonych w
skali regionu, wysoka różnorodność roślinności (ponad
110 zespołów roślinnych), naturalny charakter kompleksu
olsów i łęgów, bogata fauna bezkręgowców i kręgowców
– szczególnie ryb i ptaków wodno-błotnych. Ponadto
teren pozbawiony jest zabudowy, sieci dróg i obiektów
przemysłowych, stanowi przykład regulacji Odry i posiada
na swoim terenie zabytki techniki (mosty, śluzy itp.) oraz
miejsca bitew XX w.

Barwice,
Borne
Sulinowo,
Czaplinek,
Ostrowice,
Połczyn
Zdrój,
Złocieniec

Ochrona młodoglacjalnych krajobrazów, między innymi
stref czołowomorenowych i dennomorenowych, rynien
subglacjanych Pojezierza Drawskiego, naturalnego
krajobrazu polodowcowego z dużą ilością jezior i cieków
wodnych położonych w zagłębieniach i dolinach
terenowych. Zachowanie i ochrona charakterystycznego
środowiska przyrodniczego Pojezierza Drawskiego, w
tym głównie lokalnego krajobrazu, znacznych obszarów
leśnych (kwaśne i żyzne lasy bukowe), ekosystemów
źródliskowych, mszarnych i torfowisk niskich z ich bogatą
i charakterystyczną szatą roślinną i fauną (stanowiska
gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych).
Dodatkowym celem Parku jest stworzenie warunków do
właściwego i racjonalnego wykorzystania terenów dla
celów naukowo-dydaktycznych i turystyki krajoznawczej.

3

Załącznik nr 3. Wykaz istniejących parków krajobrazowych

L.p.

Nazwa parku
krajobrazowego

Akt powołujący

Publikowane

Powierzchnia

Uchwała nr IX/55/81 z
dnia 4 listopada 1981r.;

5.

6.

Iński Park
Krajobrazowy

Rozporządzenie nr
14/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lipca 2005 r.
Rozporządzenie nr
36/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego
z dnia 10 listopada 2005
r. w sprawie planu
ochrony Ińskiego Parku
Krajobrazowego

Dziennik Urzędowy
Woj.
zachodniopomorskiego
Nr 64 poz. 1377 z
11.08.2005 r.

17 760 ha

Dziennik Urzędowy
Woj. Zach Nr 92 poz.
1874 z 30.11.2005 r.

Uchwała nr IX/55/81
Wojewódzkiej Rady
Dziennik Urzędowy
Narodowej w Szczecinie
Woj.
z dnia 4 listopada 1981
zachodniopomorskiego
r.;
Nr 45 poz. 1052;
Rozporządzenie nr
Dziennik Urzędowy
10/2005 Wojewody
Woj.
Szczeciński Park Zachodniopomorskiego
zachodniopomorskiego
Krajobrazowy
z dnia 25 maja 2005 r.
Nr 45 poz. 1052 z
„Puszcza
03.06.2005 r.
Rozporządzenie nr
Bukowa”
113/2006 Wojewody
Dziennik Urzędowy
Zachodniopomorskiego
Woj.
z dnia 22.08.2006 r. w
zachodniopomorskiego
sprawie ustanowienia
Nr 95 poz.1777 z
planu ochrony przyrody
01.09.2006 r.
dla SPK „Puszcza
Bukowa”

9 096 ha

Dane graficzne zawierają pliki: parki_krajobrazowe_istn; otuliny_parkow_krajobrazowych_istn

Lokalizacja
(gmina)

Cel ochrony, opis powierzchni

Celem powołania Parku jest zachowanie walorów
przyrodniczych i kulturowych Pojezierza Ińskiego. Park
chroni najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny.
Na Pojezierzu Ińskim strefa wzgórz moreny czołowej
tworzy charakterystyczny łuk o szerokości 6 - 12 km, w
Chociwel,
którym wyróżnić można kilka dominujących nad okolicą
Ińsko,
zgrupowań wzgórz. Pomiędzy jeziorami Ińskim i Dłuskim
Dobrzany,
położone są najwyższe na Pojezierzu Ińskim wzniesienia
Dobra
wśród nich Głowacz (180 m n.p.m.) - najwyższy punkt w
Nowogardzka,
regionie. Istotnym elementem tego obszaru są bagna i
Węgorzyno
torfowiska mszarne, źródliska, cieki i rzeki nierzadko o
górskim charakterze. Jedną z takich rzek jest Ina. Iński
Park Krajobrazowy posiada bardzo ciekawą i
zróżnicowaną szatę roślinną. Jest to cenny obszar dla
herpeto i awifauny.

Stare
Czarnowo,
Szczecin,
Gryfino

Park został utworzony w celu zachowania i
odtwarzania walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych malowniczego pasma wzniesień
pokrytych głównie lasami o wielu cechach naturalnych.
W granicach Szczecina, Park Krajobrazowy obejmuje
ochroną lasy na przedpolach Wzniesień Bukowych. W
okolicach Żydowiec są to głównie bory mieszane o
przeciętnych walorach przyrodniczych z dominacją
drzewostanów sosnowych. W lasach między
Żydowicami i Podjuchami występują drzewostany
bukowe z charakterystyczną dla Puszczy Bukowej
roślinnością. Na szczególną uwagę zasługują liczne
wywierzyska i potoki, biorące swój początek u szczytu
wzniesień. Do walorów krajobrazowych należy
malownicze jezioro Szmaragdowe, do przyrodniczych
liczny udział w lasach chronionego cisa, który
występuje tutaj z samosiewu.
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L.p.

7.

Nazwa parku
krajobrazowego

Park
Krajobrazowy
„Ujście Warty”

Akt powołujący

Rozporządzenie nr 7
Wojewody
Gorzowskiego z dnia 18
grudnia 1996 r.;
Rozporządzenie nr
16/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lipca 2005 r.

Publikowane

Dziennik Urzędowy
Woj. gorzowskiego nr
1 z dn. 14.02.1997 r.;

Powierzchnia

2

Lokalizacja
(gmina)

20 532,46 km - w
województwie
Dziennik Urzędowy
Boleszkowice
zachodniopomorskim
Woj.
ok.
2
000
ha
zachodniopomorskiego
Nr 64 poz. 1379 z
11.08.2005r

Cel ochrony, opis powierzchni
Celem ochrony obszaru jest zachowanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych, typowych dla dolin dużych
rzek z otaczającymi je krawędziami wysoczyzn,
zachowanie w typowym środowisku charakterystycznej
bioróżnorodności, na zasadach równoważenia celów
gospodarczych i ochrony środowiska. Szata roślinna
Parku charakteryzuje się układem strefowym. W
starorzeczach i zbiornikach w dolinie Odry występuje
zespół Nupharo – Nymphaeetum, w starorzeczu 1,5 km
NW od krańców wsi Kaleńsko stwierdzono stanowisko
chronionej, zagrożonej wymarciem w skali Pomorza
Zachodniego i Polski salwinii pływającej. W strefie
zalewów wykształciły się bogate florystycznie wilgotne
łąki. Park jako całość stanowi ważną strefę faunistyczną
dla bezkręgowców i kręgowców. Pełni dla nich funkcję
miejsca rozrodu, odpoczynku w trakcie wędrówek,
zimowania, a także korytarza ekologiczny o znaczeniu
lokalnym, regionalnym i krajowym umożliwiający im
migracje.

● Stan na 29 I 2010 r.

Dane graficzne zawierają pliki: parki_krajobrazowe_istn; otuliny_parkow_krajobrazowych_istn
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