
Park Jelitkowski Założony w 1875 jako park 
kuracyjny.  /  Położony u 
ujścia Potoku Oliwskiego do 
Zatoki Gdańskiej 

Na obszarze parku istniały 
gospoda i dom zdrojowy z 
infrastrukturą towarzyszącą. 
Obecnie park pełni przede 
wszystkim funkcje spacerowego 
zaplecza plaży dla mieszkańców 
pobliskich osiedli i sezonowych 
turystów.  

Park Oruński XVII wiek / Położony jest 
nad Potokiem Oruńskim. 

Wyróżnia się szatą roślinną na tle 
sąsiednich obszarów, występują tu 
rzadkie rośliny takie jak np. 
pajęcznica gałęzista, pozostałość 
po lesie. Parkowe wzgórza porasta 
buczyna pochodząca najpóźniej z 
XIX wieku. W parku rosła niegdyś 
lipa, której wiek w 1906 r. był 
oceniany na 400 lat. Według 
przedwojennego podania miała 
zostać zasadzona przez Królową 
Marysieńkę 

Park Oliwski(im. Adama 
Mickiewicza) 

Początkiem dzisiejszego 
parku był przyklasztorny 
ogród założony przez 
cystersów. Prawdopodobnie 
był położony po wschodniej 
stronie starej siedziby 
opatów z XV wieku 

Nowego kształtu nabrał ogród z 
inicjatywy opata oliwskiego - 
Jacka Rybińskiego; jego 
wykonawcą został Kazimierz 
Dębiński z Kocka. Projekt był 
dziełem ogrodnika Hentschla, 
powstała wtedy barokowa część 
parku, dziś nazywana częścią 
francuską. 

Park Kuźniczki Początki Parku Kuźniczki 
sięgają już XVI wieku, kiedy 
nad Strzyżą powstała także 
cała osada dworska wraz z 
okalającym staw parkiem, 
ogrodem oraz obiektami 
gospodarczymi. 

Położony jest na osiedlu 
Kuźniczki, nad strugą Strzyża. 
Powierzchnia parku wynosi 0,6 ha. 
W 2-giej połowie XVIII wieku na 
terenie parku zbudowano 
rokokowy dwór Kuźniczki. 

Park Prezydenta Ronalda 
Reagana 

2003 – 2006 / Park rozciąga 
się od ul. Piastowskiej w 
Jelitkowie do al. Hallera w 
Brzeźnie.  

Jest to największy z gdańskich 
parków, jego powierzchnia 
wynosiła początkowo około 40 ha 
teraz to nawet 55 ha. Na terenie 
parku znajdują się drzewostany 
iglaste i liściaste, łąki, 
trzcinowiska, dwa stawy wodne, 
kanały wodne z drewnianymi 
kładkami, alejki spacerowe, tereny 
rekreacyjne: drogi rowerowe oraz 
skatepark. 

Park Brzeźneński (im. Jana 
Jerzego Haffnera) 

Park powstawał od 1831, 
jako ochrona drogi łączącej 
znajdujące się w Brzeźnie 
rosyjskie wojskowe 
magazyny i stację 
kwarantanny z Nowym 
Portem. 

W okresie powojennym zieleniec 
zatracił charakter parku 
zdrojowego, stopniowo 
przekształcając się w zdziczały 
park leśny. Liczba drzew 
składających się na park 
przekracza 4860 sztuk, a wśród 
nich znajdują się: olsza szara i 
czarna, jesion, wierzba biała, 
sosna, klon, jawor, brzoza 
brodawkowata i wiąz. 



Park Kulturowy Fortyfikacji 
Miejskich – Twierdza 
Gdańsk 

Miejsce, w którym przyroda 
łączy się z historycznymi 
fortami miejskimi z XIX 
wieku. 

Na tym terenie stwierdzono: około 
300 gatunków roślin, ponad 150 
gatunków owadów, 5 gatunków 
ślimaków, 3 gatunki płazów, 1 
gatunek gada, około 60 gatunków 
ptaków, 13 gatunków ssaków. 
Góra Gradowa (46 m) - na 
szczycie Krzyż Milenijny dla 
upamiętnienia 2000 lat 
chrześcijaństwa i 1000 - lecia 
Gdańska. 

Park w Królewskiej Dolinie Znajduje się wzdłuż ulicy 
Sobieskiego, nieopodal ul. 
Do Studzienki. Kawałek 
ziemi, uprzednio należący do 
wsi Zigankenberg, zakupił w 
roku 1654 i przeznaczył na 
letnią rezydencję gdański 
rajca Zachariasz Zappio, 
znany piwowar i filantrop. 

Powstało malownicze założenie 
parkowo-ogrodowe ze stawami na 
różnych poziomach. 
Osobliwościami parku były rzeźby 
mitologicznych postaci, kamienne 
medaliony z wizerunkami ludzkich 
twarzy, świątynie, fontanny oraz 
alejki ze szpalerami drzew i 
krzewów tworzących labirynty. 

Park Steffensa Powstał w latach 1896–
1897, założony według 
projektu  Georga Wilhelma 
Schnibbego. 

W utworzonym parku posadzono 
między innymi: kasztanowce, 
klony, brzozy oraz japońskie 
modrzewie i cisy, do infrastruktury 
należała również publiczna toaleta, 
która zachowała się do dziś. W 
miejscu zniszczonej w czasie 
działań wojennych kawiarni 
ustawiono czołg typu T-34. 

 


