
1.Kępa Redłowska 

 

1.Ptasi Raj 

 

2.Mewia Łacha 



rezerwat krajobrazowy, 

powierzchnia około 118 ha, 

utworzony w 1938 roku: pierwszy i jedyny 

rezerwat w woj. gdańskim (przed wojną 

pomorskim), jeden z najstarszych w Polsce, 

zajmuje część wysoczyzny morenowej 

(maksymalna wysokość 86 m n.p.m.) z aktywnym 

wybrzeżem klifowym –  możliwość obserwowania 

abrazji morskiej, 

cel ochrony: zachowanie naturalnego krajobrazu 

nadmorskiego, lasów bukowych, form 

abrazyjnych i stanowiska jarząba szwedzkiego. 

źródło: internet 

ścieżka 



JARZĄB SZWEDZKI 



rezerwat faunistyczny (ornitologiczny), 

powierzchnia 198 ha, 

utworzony w 1959 roku, 

położony przy ujściu Wisły Śmiałej         

do Zatoki Gdańskiej, na obszarze Wyspy 

Sobieszewskiej, 

cel ochrony: ptaki wodne i błotne, 

ochrona miejsca odpoczynku ptaków       

w trakcie wędrówek, 

zanotowano ponad 200 gatunków 

ptaków, w tym 45 gatunków przystępuje 

do lęgów, 

w lipcu 2004 roku otworzona ścieżka 

przyrodniczo – dydaktyczna. 

XIX – wieczna kamienna grobla 

źródło: internet 



rezerwat faunistyczny (ornitologiczny), 

powierzchnia ponad 150 ha, 

utworzony w 1991 roku, 

obejmuje lewy brzeg Wisły – Przekopu (około 

19 ha) na Wyspie Sobieszewskiej (gmina 

Gdańsk) oraz prawy brzeg (około 131 ha)     

na terenie gminy Stegna, 

cel ochrony: zachowanie kolonii lęgowych 

rybitw, lęgowisk, miejsc odpoczynku                  

i żerowania ptaków siewkowych, 

blaszkodziobych i innych oraz krajobrazu 

stożka ujściowego Wisły (naturalne procesy 

deltowe), 

zanotowano ponad 219 gatunków ptaków,      

w tym 50 gatunków przystępuje do lęgów, 

możliwość spotkania fok (główniej foki szarej), 

zakaz wstępu w okresie od 1.04 do 30.09, ale 

istnieje możliwość zwiedzania po trasie ścieżki 

dydaktycznej w okresie letnim (w części 

zachodniej). 

ścieżka 

źródło: internet 



MIKOŁAJEK NADMORSKI 



źródło: internet 





Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości 

ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności 

biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka 

wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, 

kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 

chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz 

miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.   

(Dz. U. Nr 92, poz. 880) 



Fort Nocek – utworzony w 1996 roku w celu zabezpieczenia stanowiska 

hibernacji nietoperzy. Zlokalizowany jest on na terenie Fortów Napoleońskich 

przy ul. 3 Maja w Gdańsku, nad Dworcem PKS. 

Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego – utworzony w 

1999 roku w celu zabezpieczenia istnienia płatów muraw kserotermicznych 

wraz z bogactwem ich flory i fauny. Zlokalizowany jest  na terenie fragmentu 

doliny Potoku Oruńskiego. 

Oliwskie Nocki – utworzony w 2001 roku w celu zabezpieczenia stanowiska 

hibernacji nietoperzy. Zlokalizowany jest przy ul. Podhalańskiej w Gdańsku. 

Luneta z Pasikonikiem – utworzony w 2001 roku w celu zabezpieczenia 

płatu nie użytkowanej roślinności ze stanowiskami rzadkich i chronionych 

gatunków zwierząt. Zlokalizowany jest przy ul. Dąbrowskiego na terenie 

Fortów Napoleońskich w Gdańsku. 

GDAŃSK 



Dolina Czystej Wody – utworzony w 2006 roku w celu zabezpieczenie 

istnienia stanowisk chronionych gatunków flory. Celem utworzenia jest 

również wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych i związanych z nimi 

zbiorowisk roślinnych związanych z ciekiem strefy krawędziowej wysoczyzny 

morenowej oraz w szczególności ochrona stanowiska situ tępokwiatowego – 

najdalej na wschód położonego stanowiska tego gatunku w Polsce. 

Łozy w Kiełpinie – utworzony w 2006 roku. Celem ustanowienia użytku jest 

wzmożona ochrona siedlisk hydrogenicznych i związanych z nimi zbiorowisk 

roślinnych, a w szczególności zabezpieczenie istnienia stanowisk wierzby 

szarej – rozległych zarośli łozy wraz z szuwarami, położonych we wschodniej 

części wysoczyzny morenowej na południowy zachód od Kiełpina Górnego. 

Migowska Bielawa – utworzony w 2006 roku. Celem ustanowienia  użytku 

jest ochrona torfowiska przejściowego z masową obecnością torfowców i 

wełnianek. 



Karasiowe Jeziorka – utworzony w 2011, chroni stanowiska coraz rzadszego 

na Pomorzu i w kraju storczyka – stoplamka (kukułki) plamistego, rzadkiej w 

Gdańsku i jego okolicach - turzycy drżączkowatej, turzycy wczesnej oraz 

paproci – nasięźrzała pospolitego. Spośród fauny występują tu, między 

innymi: pijawka lekarska (narażona na wymarcie w całym kraju) oraz 

stosunkowo rzadkie gatunki ptaków: jastrząb, perkozek, dzięcioł czarny i  

muchołówka szara. 

 

 

Zielone Wyspy w Górkach Zachodnich – utworzony w 2011 roku. Połozony 

na zachodnim brzegu ujścia Wisły Śmiałej. Jest to największy w granicach 

Gdańska kompleks nadrzecznych szuwarów o dużej wartości ekologicznej i 

krajobrazowej. Pełni funkcję filtra oczyszczającego wody w okolicach ujścia 

Wisły Śmiałej. Stwierdzono tu, między innymi,  występowanie 85 gatunków 

ptaków. Do najcenniejszych gatunków przystępujących do lęgów na obszarze 

użytku należą: krwawodziób, czajka oraz pliszka cytrynowa.  

 

 

 

 

  





Zielone Wyspy  

w Górkach Zachodnich 

Jeziorka Karasiowe 



Wydma w Górkach Zachodnich – utworzony w 2011 roku. Chroni 

najwyższe wzniesienie wydmowe ze zróżnicowaną szatą roślinną na terenie 

tzw. Wyspy Stogi w Gdańsku. Najcenniejszym zbiorowiskiem roślinnym na 

obszarze użytku jest tak zwana murawa napiaskowa, która zajmuje 

odsłonięte częściowo zbocze wydmy. Spośród najciekawszych gatunków flory 

stwierdzono występowanie takich gatunków jak paprotka zwyczajna, turzyca 

piaskowa, jarząb szwedzki, i kruszyna pospolita. 

 

Torfowisko Smęgorzyńskie – utworzony w 2011 roku. Leży na obszarze 

Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chroni torfowiska 

przejściowe, na których występują takie zagrożone gatunki, jak m.in.: 

modrzewnica zwyczajna czy rosiczka okrągłolistna. Użytek ten posiada także 

duże walory krajobrazowe, naukowe i edukacyjne, nie tylko w skali miasta, 

ale i regionu.  



SOPOT 

Jar Swelini – utworzony w 1996 roku na granicy Gdyni i Sopotu 

Wąwozy grodowe – utworzony w 2004 roku, w sąsiedztwie grodziska w 

Sopocie 

Jar 

Swelini 



Leśne Bagno 

Długa Łąka 

Bazyliowa Łąka 

Staw na Dąbrowie 

Turzycowe Błota 

Torfowy Moczar 

GDYNIA 

Dzielnica Dąbrowa – utworzone w 2004 roku 

Jar Swelini – utworzony w 1996 roku na granicy Gdyni i Sopotu 

Jezioro Kackie – utworzony w 2008 roku, obejmuje nieckę dawnego 

jeziora lobeliowego między stacją PKP Gdynia – Wielki Kack a granicą TPK 


