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OCHRONA PRZYRODY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

(GUS 2012) 
I. Słowiński PN 

II. PN Bory Tucholskie 

 

1. PK Dolina Słupi 

2. Kaszubski PK 

3. Trójmiejski PK 

4. Nadmorski PK 

5. PK Mierzeja Wiślana 

6. PK Pojezierza Iławskiego 

7. Wdzydzki PK 

8. Tucholski PK 

9. Zaborski PK 

Rezerwaty Przyrody – 130 

Obszary Chronionego Krajobrazu – 42 

Użytki Ekologiczne – 857 

Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe – 32 

Pomniki Przyrody – 2809 

Stanowiska Dokumentacyjne – 5  

Specjalne Obszary  

Ochrony (SOO) – 94 

 

Obszary Specjalnej  

Ochrony Ptaków  (OSOP) - 14  



Trójmiejski Park Krajobrazowy 

został powołany w 1979 roku  

i zajmuje powierzchnię około 

20 tysięcy hektarów 

TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY 



REZERWATY PRZYRODY 

1. Lasy w Dolinie Strzyży – utw. w 2007, pow. 39 ha. 

2. Wąwóz Huzarów – utw. w 2005, pow. 3 ha. 

3. Źródliska w Dolinie Ewy – utw. w 1983, pow. 12 ha. 

4. Zajęcze Wzgórze – utw. w 1983, pow. 12 ha. 

5. Łęg nad Swelinią – utw. w 2005, pow. 13 ha. 

6. Kacze Łęgi – utw. w 1983, pow. 9 ha. 

7. Cisowa – utw. w 1983, pow. 25 ha. 

8. Lewice – utw. w 1998, pow. 23 ha. 

9. Gałęźna Góra – utw. w 1990, pow. 34 ha. 

10.Pełcznica – utw. w 1999, pow. 58 ha. 

 



LASY W DOLINIE STRZYŻY 
 obejmuje ochroną dno oraz zbocza doliny erozyjnej na krawędzi wysoczyzny 

Pojezierza Kaszubskiego. 

 grąd gwiazdnicowy, przystrumykowy łęg jesionowo – olszowy, łęg wiązowy. 

 185 gatunków roślin, w tym 14 chronionych (ściśle: widłak jałowcowaty, 

 w. goździsty, wroniec, paprotka zwyczajna, przylaszczka pospolita, tojad 

dzióbaty, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko; częściowo: bluszcz 

pospolity, kopytnik pospolity, konwalia majowa, marzanka wonna, kalina 

koralowa i kruszyna pospolita). 



WĄWÓZ HUZARÓW 

 utworzony w celu ochrony stanowisk 

rzadkich i chronionych gatunków 

roślin. 

 obejmuje ochroną położone w strefie 

krawędziowej wysoczyzny Pojezierza 

Kaszubskiego wąskie rozcięcie 

erozyjne o stromych zboczach oraz 

część przylegającej wierzchowiny. 

 117 gatunków roślin, 3 z nich 

podlegają ochronie ścisłej (podrzeń 

żebrowiec, przylaszczka pospolita i 

widłak jałowcowaty) i 4 ochronie 

częściowej (bluszcz pospolity, 

konwalia majowa, kruszyna pospolita i 

marzanka wonna). 

 gatunki o podgórsko – górskim typie 

rozmieszczenia. 

 



ŹRÓDLISKA W DOLINIE EWY 

 obejmuje część doliny erozyjnej na krawędzi wysoczyzny morenowej w 

rejonie Oliwy, chroni naturalne źródliskowe zbiorowiska roślinne, zwłaszcza 

łęgowe, ziołoroślowe i szuwarowe, w tym rzadko spotykany na niżu szuwar 

manny gajowej.  

 ponad 180 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 3 podlegają 

ochronie ścisłej (przylaszczka pospolita, listera jajowata, wawrzynek 

wilczełyko) i 6 ochronie częściowej (bluszcz pospolity, kalina koralowa, 

konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, porzeczka czarna).  



ZAJĘCZE WZGÓRZE 
 obejmuje fragment lasu na zboczach krawędzi wysoczyzny morenowej w 

rejonie Sopotu.  

 chroni okazały starodrzew w zbiorowisku kwaśnej buczyny pomorskiej. Wiek 

najstarszych drzew, sosen, dębów i buków sięga 200 lat. 

 dzięki programowo ograniczonej ingerencji człowieka w rezerwacie można 

obserwować proces naturalnej samoczynnej przebudowy drzewostanu. 

Objawia się to stopniowym obumieraniem, wywracaniem się i łamaniem drzew 

starych i pojawianiem się w większych lukach nowego pokolenia drzew. 

 175 gatunków roślin naczyniowych, w tym 137 lokalnie rodzimych. Spośród 

nich 3 gatunki podlegają ochronie ścisłej (przylaszczka pospolita, cis 

pospolity, jarząb szwedzki) i 4 ochronie częściowej (konwalia majowa, 

kruszyna pospolita, marzanka wonna, bluszcz pospolity).  



ŁĘG NAD SWELINIĄ 

 obejmuje lesiste dno źródliskowego odcinka doliny Swelini, położone w 

strefie krawędziowej wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. 

 chroni dobrze zachowane lasy łęgowe i grądowe oraz półnaturalne śródleśne 

łąki  ponad 205 gatunków roślin naczyniowych, w tym 7 podlega ochronie 

ścisłej (kruszczyk szerokolistny, kukułka krwista, kukułka plamista, kukułka 

szerokolistna, listera jajowata, przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko) 

a 6 ochronie częściowej (bluszcz pospolity, kalina koralowa, konwalia 

majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, pierwiosnek lekarski).  



KACZE ŁĘGI 
 obejmuje część lesistej doliny Kaczego Potoku, zwanego też rzeką Kaczą, 

rozcinającej krawędź wysoczyzny morenowej w sąsiedztwie Gdyni.  

 chroni dobrze zachowany łęg wiązowy z okazałym drzewostanem i bogatym 

runem.   

 210 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 1 podlega ochronie 

ścisłej (przylaszczka pospolita) i 6 ochronie częściowej (kalina koralowa, 

konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, porzeczka czarna, 

bluszcz pospolity).  

 stosunkowo duża ilość roślin górsko-podgórskich.  



CISOWA 

 obejmuje część doliny potoku Cisówka wraz z przylegającymi zboczami na 

lesistej krawędzi wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego. 

 Chroni naturalną rzeźbę terenu oraz dobrze zachowane zbiorowiska roślinne: 

żyzną buczynę pomorską, przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy i 

roślinność źródliskową. 

 217 gatunków roślin naczyniowych, w tym 5 podlega ochronie ścisłej 

(paprotka zwyczajna, przylaszczka pospolita, gnieźnik leśny, wawrzynek 

wilczełyko, widłak wroniec) i 5 ochronie częściowej (bluszcz pospolity, 

konwalia majowa, kruszyna pospolita, 

  marzanka wonna, kopytnik pospolity).  



LEWICE 
 chroni położone na wysoczyźnie morenowej dobrze zachowane torfowisko 

wysokie z roślinnością mszarną (5,33 ha pod ochroną ścisłą) oraz otaczający 

bór bagienny i brzezinę bagienną. 

 najcenniejszym elementem przyrodniczym rezerwatu są trzy zespoły roślinne 

w centralnej, bezleśnej części torfowiska - mszar dolinkowy, mszar 

przygiełkowy i wysokotorfowiskowy mszar kępowy.  

 190 gatunków roślin naczyniowych, 27 gatunków mszaków i 43 porostów. 

Występuje tu 7 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej 

(bagno zwyczajne, paprotka zwyczajna, rosiczka długolistna, rosiczka 

okrągłolistna, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, wrzosiec bagienny) oraz 

5 gatunków podlegających ochronie częściowej (bluszcz pospolity, bobrek 

trójlistkowy, konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna). 



GAŁĘŹNA GÓRA 
 chroni dobrze zachowane zbiorowiska leśne, głównie żyzną buczynę 

pomorską na zboczach Zamkowej Góry, rzadkie gatunki roślin oraz 

pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska 

kurhanowego. 

 250 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 11 podlega ochronie 

ścisłej (centuria pospolita, gnieźnik leśny, listera jajowata, podkolan 

zielonawy, paprotka zwyczajna, podrzeń żebrowiec, przylaszczka pospolita, 

storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, widłak wroniec) 

i 5 ochronie częściowej (bluszcz pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, 

kruszyna pospolita, marzanka wonna). 



 obejmuje położone na wysoczyźnie morenowej Pojezierza Kaszubskiego 

śródleśne jeziora: Pałsznik, Wygodę i Krypko oraz przylegające szuwary, 

torfowiska i zbiorowiska leśne.  

 głównym przedmiotem ochrony są jeziora lobeliowe Pałsznik i Wygoda z 

bardzo rzadko spotykanymi północnymi gatunkami roślin wodnych.  

 występuje tu 5 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: 

poryblin jeziorny, poryblin kolczasty, lobelia jeziorna (stroiczka wodna), 

jeżogłówka pokrewna i wywłócznik skrętoległy. Na szczególną uwagę 

zasługuje poryblin kolczasty, mający tu ostatnią trwałą ostoję w Polsce.  

 jeziora Pałsznik i Wygoda mają cechy skąpożywnych jezior pierwotnych, 

powstałych po ustąpieniu zlodowacenia. Wyróżniają się one ubogą w wapń i 

inne pierwiastki biogenne, przezroczystą i dobrze natlenioną wodą. Należą do 

grupy 1,7% jezior w Polsce określanych ze względu na charakterystyczną 

florę jako lobeliowe.  

PEŁCZNICA 



Jezioro Pałsznik w rezerwacie Pełcznica) 



Lobelia jeziorna (Lobelia 

dortmanna) 

 
fot. Przykuta (Wikipedia) 



Poryblin kolczasty (Isoetes echinospora)                  fot. Wikipedia 



POMNIKI PRZYRODY 

 na obszarze TPK znajduje się około 170 pomników przyrody,   

w tym około 60 głazów lub grup głazów 



FLORA 

BLUSZCZ POSPOLITY 



BOBREK TRÓJLISTKOWY KNIEĆ BŁOTNA 



TOJEŚĆ BUKIETOWA OKRĘŻNICA BAGIENNA 



WEŁNIANKA SZEROKOLISTNA 

ROSICZKA OKRĄGŁOLISTNA KUKLIK ZWISŁY 



STOPLAMEK FUCHSA 

STOPLAMEK FUCHSA 

STOPLAMEK 

SZEROKOLISTNY 



PEŁNIK EUROPEJSKI 

WIELOSIŁ BŁĘKITNY 

KOSACIEC 

SYBERYJSKI 



DZWONEK 

KORZENIÓWKA  

POSPOLITA 

CZOSNACZEK 

POSPOLITY 



FAUNA – PŁAZY I GADY 

ŻABA TRAWNA ŻABA WODNA 

ŻMIJA 

ZYGZAKOWATA 

ODMIANY 

SREBRZYSTEJ 



WŁOCHATKA 

USZATKA 

PUSZCZYK - PODLOT 

FAUNA – PTAKI 



SÓJKA GRUBODZIÓB 

KROGULEC 



TRZNADEL 

PEŁZACZ LEŚNY RUDZIK 



KOWALIK 

DZIĘCIOŁ 

CZARNY 
DZIĘCIOŁ 

 DUŻY 



MYSZ LEŚNA 

BOROWIEC WIELKI LOCHA Z MŁODYMI 

FAUNA – SSAKI 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


