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Parki narodowe i krajobrazowe
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Białowieski Park Narodowy
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Położenie: Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w 
województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w 
centralnej części Puszczy Białowieskiej, najbardziej naturalnego kompleksu 
leśnego na niżu Europy. Powierzchnia parku wynosi 10502 ha.
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Najstarszy park narodowy w Polsce. Obejmuje niewielką, najlepiej zachowaną 
część Puszczy Białowieskiej. Ten najcenniejszy obiekt przyrodniczy niżowej 
Europy, chroni ostatnie już fragmenty prastarego, naturalnego lasu nizinnego. 
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Prawdziwy skansen pierwotnej przyrody zawiera w sobie ogromne bogactwo 
grzybów, roślin i zwierząt, z których wiele żyje wyłącznie tutaj. Park wraz z 
Puszczą to również ojczyzna i najważniejsza ostoja żubra w Polsce.
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Biebrzański Park Narodowy 
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Położenie: Położony jest w północno-wschodniej Polsce na terenie 
województwa podlaskiego. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego 
powierzchnia wynosi 59223 ha. 
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Największy park narodowy w Polsce, zajmujący powierzchnię prawie 60 000 ha. 
Należy do najdzikszych i najbardziej odludnych obszarów naszego kraju. Obejmuje 
swym zasięgiem niemal całą dolinę Biebrzy. 
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Chroni największe w Środkowej Europie bagna i torfowiska niskie o unikatowej w skali 
Europy, a nawet świata, faunie i florze. Stanowi jedną z nacenniejszych ostoi naszych 
ptaków oraz najważniejszą ostoją łosia w Polsce.
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Narwiański Park Narodowy 
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Położenie: Narwiański Park Narodowy leży w północno-wschodniej części 
Polski w województwie podlaskim. Powierzchnia całkowita parku wynosi 7350 
ha. 
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Zwany Polską Amazonią obejmuje fragment naturalnej, bagiennej doliny Narwi od 
Suraża do Rzędzian. Rzeka płynie na tym odcinku wieloma korytami, które rozchodzą 
się i łączą tworząc osobliwy labirynt ekosystemów wodnych i lądowych. Drugiej tego 
typu rzeki nie ma w Europie. 
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Unikatowy układ hydrologiczny obszaru warunkuje niezwykłe bogactwo flory i fauny. 
To jedna z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w Polsce i Europie.
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Wigierski Park Narodowy
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Położenie: Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju 
Puszczy Augustowskiej. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego 
leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarnej Hańczy, dopływu Niemna. Pod 
względem administracyjnym Park zlokalizowany jest w północnej części 
województwa podlaskiego, w granicach trzech powiatów: Suwałki, Sejny oraz 
Augustów. Aktualna jego powierzchnia wynosi 15085 ha. 
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Park obejmujący swym zasięgiem kilkadziesiąt malowniczych jezior rozrzuconych 
wśród lasów, łąk i pól. Największe jezioro - Wigry o krętych brzegach, licznych 
zatoczkach i wyspach, przyciąga corocznie rzesze turystów. 

17



Największą osobliwością Parku są jednak suchary - śródleśne małe jeziorka 
dystroficzne, o brunatnej wodzie i brzegach obrośniętych korzuchami mchów oraz 
inną roślinnością torfowiskową. Park to królestwo licznie występujących tu bobrów.
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Suwalski Park Krajobrazowy 
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Położenie: Położony jest na Pojezierzu Litewskim w mezoregionie Pojezierze 
Wschodniosuwalskie. Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. 
Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce). Leży na obszarze 4 gmin - Jeleniewo, 
Wiżajny, Przerośl i Rutka-Tartak należących do woj. podlaskiego. 
Powierzchnia parku wynosi 6284 ha (62,8 km2). 
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Najstarszy park krajobrazowy w Polsce. To jeden z najpiękniejszych pod względem 
widokowym obszar naszego kraju. 
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Mozaika lasów, łąk, pól, rzek i jezior, rozrzuconych pośród malowniczych wzniesień, 
stanowi o unikatowych walorach krajobrazowych tego terenu. Na stosunkowo 
niewielkim obszarze występuje ponadto duża różnorodność fauny i flory.
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Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 
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Położenie: Park Krajobrazowy wraz z całym terenem Puszczy Knyszyńskiej, 
należy do podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej i wschodniej części 
makroregionu nazywanego Niziną Północnopodlaską. Powierzchnia parku 
wynosi 72 860,17 ha. 
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Największy park krajobrazowy w Polsce - wraz z otuliną zajmuje ponad 126 000 ha! 
Jest to park typowo leśny, obejmujący swym zasięgiem Puszczę Knyszyńską. Kompleks 
ten charakteryzuje się wielką różnorodnością świata roślin i zwierząt, ze znacznym 
udziałem gatunków borealnych (północnych). 
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Krajobraz jest urozmaicony, z malowniczymi polanami puszczańskimi, wioskami o 
tradycyjnej drewnianej zabudowie, a w samym lesie z wieloma urokliwymi rzekami i 
śródliskami.
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Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi 
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Położenie: Łączna powierzchnia objęta ochroną wynosi 19 664 ha. Park 
położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie 
łomżyńskim (gmina Łomża, Piątnica i Wizna). Obecny kształt doliny Narwi i 
stopień jej naturalności jest wynikiem zachowania naturalnego biegu rzeki. Na 
całym odcinku w granicach Parku, Narew płynie nieuregulowanym korytem 
tworząc liczne meandry i odnogi. 
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Park obejmuje zachowaną w naturalnym stanie dolinę Narwi na odcinku ok. 16 km. 
od Bronowa do Łomży. Szczególnie charakterystyczną cechą tej części doliny jest jej 
wysoka strefa krawędziowa. Z malowniczych wzniesień, sięgających 40-50 m nad 
poziom rzeki, rozciągają się przepiękne widoki na całą dolinę. 
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Wciąż prowadzona jest tu ekstensywna gospodarka rolna, niezbędna dla ochrony 
niektórych rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na Narwi do dziś funkcjonują ręczne 
promy, będące atrakcją turystyczną.
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Dziękuję za uwagę
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