
WOLIŃSKI PARK NARODOWY 

•   Przyroda   

•   Problemy ochrony 

•   Funkcjonowanie  

OBSZAR O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH  
REJONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO  

•  Nature 

•  Issues of conservation 

•  Functioning 

THE AREA OF EXTRAORDINARY ENVIROMENTAL VALUES OF 
THE SZCZECIN LAGOON REGION 







– Wyodrębniono 18 naturalnych jednostek 
roślinności. 

– Drzewostany budują głównie 3 gatunki drzew:  
• sosna 67,7 %,  
• buk – 22,4 %  
• dąb – 7,3 % 
• pozostałe  gatunki - olsza czarna, 

brzoza, osika, jesion. 
– Zespoły specyficzne dla WPN:  

• przyklifowa buczyna storczykowa,  
• nitrofilna dąbrowa ciepłolubna,  
• łęg wiązowy z fiołkiem wonnym. 

 

EKOSYSTEMY LEŚNE 
 

-  18 natural units of vegetation were seperated. 
-   Forests are built of 3 main tree types: 

•  pine – 67,7 % 
•  beech – 22,4 % 
•  oak – 7,3 % 
•  other types -  black alder,  birch, aspen, ash. 

-  Units specific for WNP: 
-  Carici-Fagetum; cliff coast orchid beech forest. 
-  Ribeso nigri-alnetum; warm nitrofil oak forest. 
-  Violo ulmetum; riparian elm forest with wood violet 

 

FOREST ECOSYSTEMS 



CELE OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH 

   
– Utrzymanie zdrowych i trwałych drzewostanów przy użyciu 

metod ekologicznych a w skrajnych przypadkach 
technicznych. 

 
– Naturalizacja ekosystemów leśnych przy wykorzystaniu 

spontanicznych procesów ekologicznych przy ewentualnym 
wsparciu działaniami konserwatorskimi. 
 

 
 
 

AIMS OF FOREST ECOSYSTEMS CONSERVATION 

•  Preserving healthy and permanent tree stands using 
ecological methods, and in some extreme cases technical 
methods. 

 
•  Naturalization of forest ecosystems using spontaneous 
ecological processes with possible support of 
conservation actions. 



– Wyodrębniono ponad 30 lądowych zbiorowisk 
nieleśnych.  

– Zbiorowiska specjalnej troski: 
• zarośla woskownicy europejskiej, 
• szuwar kłociowy, 
• słonawy, 
• łąki wilgotne, 
• torfowisko przejściowe, 
• ciepłolubne murawy. 

 

EKOSYSTEMY NIELEŚNE 
 

•  More than 30 non-forest land  vegetation units 
were seperated. 
•  Units that require spacial care: 

•  Myrica gale thicket, 
•  Cladietum marisci, 
•  Salty meadows 
•  Humid meadows 
•  Poor fens 
•  Xerothermic grasslands 

NON-FOREST ECOSYSTEMS 



STRATEGIA OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH  

• Utrzymanie, w miarę możliwości, wszystkich typów 
fitocenoz nieleśnych powstałych w procesie naturalnego 
rozwoju roślinności, a także pod wpływem długotrwałego 
użytkowania szaty roślinnej. 
 
 
 
 

• Maintaining, if possible, all types of non-forest    
phytocenosis developed in the process of natural 
succession as well as long-term use of land. 
 

 NON-FOREST ECOSYSTEMS CONSERVATION STRATEGY 



– Stwierdzono około 1 300 gat. roślin 
naczyniowych. 

– 47 gat. podlega ochronie ścisłej 
– 12 gat. podlega ochronie częściowej 
– 70 gat. objęto specjalną troską z uwagi na 

rzadkość występowania w Polsce lub na Wolinie  
 
 

 
 
 
 
 

FLORA 
 

•   Over 1300 species of vascular plants were found 
•   47 species are strictly protected 
•   12 species are partially protected 
•   70 species are under special care as rare species in 
Poland or Wolin Island 

 



CELE OCHRONY FLORY 

• Utrzymanie i wzmocnienie populacji gat. 
charakterystycznych dla Wolina. 

 
• Restytucja niektórych gatunków.  
 
• Utrzymanie naturalnej różnorodności flory  

Wolińskiego Parku Narodowego. 

 

 

AIMS OF FLORA CONSERVATION 

•   Preservation and increase of characteristic species population. 
 

•   Restitution of some species 
 

•   Preservation of natural diversity of flora in Wolin National Park 



Stwierdzono występowanie: 
• 220 gat. ptaków w tym ok. 140 lęgowych 
• 30 gat. ssaków 
• 72 gat. ryb, w tym  

36 gat. słodkowodnych,  
30 gat. morskich (dominuje śledź, stronia, 
babka piaskowa)  
i 6 gat. wędrownych 

FAUNA 
 

The following number of species were recognised: 
•  220 species of birds, about 140 nesting 
•    30 species of  mammals 
•    72 species of fish incl. about 36 freshwater sp.,  
      30 species of marine fish (mainly herring, flounder,          
common goby) and  
        6 migrating species. 



 CELE OCHRONY FAUNY 

• Utrzymanie aktualnego stanu fauny, wzmacnianie 
populacji gat. charakterystycznych dla Wolina. 

 
•  Restytucja niektórych gatunków znikłych. 
 
• Utrzymanie naturalnej różnorodności fauny poprzez 

utrzymanie różnorodności siedlisk. 

 

AIMS OF FAUNA CONSERVATION 

•    Preservation of current fauna condition, enhancement of      
population of species characteristic  on Wolin island. 
 
•   Restitution of some vanished species. 
 
•   Preservation of natural biodiversity by preserving diversity of   
habitats. 



– Specyficzne położenie na wyspie – wody otwartego  
morza i zamkniętego akwenu Zalewu Szczecińskiego. 

– Unikalne na Bałtyku ujście dużej rzeki. 
– Silny kontrast między sąsiadującymi formami 

geomorfologicznymi. 
– Duże zróżnicowanie rzeźby w obrębie kępy 

morenowej. 
– Silnie rozwinięta linia brzegowa wysp Wstecznej Delty 

Świny. 

KRAJOBRAZ 
 

LANDSCAPE 

•   Characteristic localization on an island – open sea waters and   
closed waters of Szczecin Lagoon 
•   Unique  for Baltic Sea region large river estuary  
•   Big diversity of relief in the moraine part. 
•   Highly developed coast line of the Reverse Delta of Świna 



ZAGROŻENIA DLA PRZYRODY PARKU NARODOWEGO 
THREATS TO THE NATURE OF NATIONAL PARK 



ZAGROŻENIA  PRZYRODY WOLIŃSKIEGO  PARKU NARODOWEGO  
THREATS TO THE NATURE OF WOLIN NATIONAL PARK 



Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Wolińskiego Parku Narodowego  

    Edukacja ekologiczna 
-  muzeum przyrodnicze, zagroda żubrów, ścieżki edukacyjne, baza pobytowa 

-  wystawy przyrodnicze, konkursy, debaty młodzieżowe, warsztaty, wycieczki terenowe 

 

WOLIŃSKI PARK NARODOWY A SPOŁECZEŃSTWO 

Enviromental education 
 

•   nature museum, european bison farm, educational trails, accommodation. 
 
•   nature exhibitions, contests, youth debates, workshops, outdoor trips 

WOLIN NATIONAL PARK AND A COMMUNITY 



EDUKACJA EKOLOGICZNA 
ENVIROMENTAL EDUCATION 



 Współpraca z instytucjami, samorządami i organizacjami pozarządowymi 
 
       -  angażowanie się Parku w rozwiązywanie wspólnych problemów 
 
       -  promowanie twórczości miejscowych artystów 
 
       -  aktywny udział w życiu kulturalnym lokalnych społeczności – festiwale, wystawy  

WOLIŃSKI PARK NARODOWY A SPOŁECZEŃSTWO 
WOLIN NATIONAL PARK AND A COMMUNITY 

Cooperation with government institutions, local authorities and NGO’s 
 

•   National Park commitment to solving  mutual problems 
 
•   Promoting local artists 
 
•   Active part in cultural life of local communities – festivals, exhibitions 



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, SAMORZĄDAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
COOPERATION WITH GOVERNMENT INSTITUTIONS, LOCAL AUTHORITIES AND NGO’S 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 
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