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Wybrzeże klifowe

Wsteczna Delta Świny

Buczyna pomorska



Zatoka Pomorska (PLB990003)

• Z Dyrektywy Ptasiej: nur rdzawoszyi, nur 

czarnoszyi, perkoz rogaty, bielaczek

• Podczas wędrówek i na zimowiskach: co 

najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego: 

perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz 

rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, 

tracz długodzioby, uhla

• Duże koncentracje ptaków wodno-błotnych –

zimą powyżej 100 000 osobników



Delta Świny (PLB320002)

• Z Dyrektywy Ptasiej: nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, 
perkoz rogaty, bąk, bączek, czapla biała, warzęcha, 
łabędź krzykliwy, bernikla białolica, bielaczek, 
trzmielojad, kania ruda, bielik (1% populacji krajowej), 
błotniak stawowy, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, 
drzemlik, sokół wędrowny, kropiatka, derkacz, żuraw, 
siewka złota, batalion, łęczak, mewa mała, rybitwa 
wielkodzioba, puchacz, sowa błotna, lelek, zimorodek, 
dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, podróżniczek, 
jarzębatka, wodniczka (1-3% krajowej populacji), 
muchołówka mała, gąsiorek, biegus zmienny 

• Na zimowiskach duża ilość nurogęsi, gęgawy, bielaczka



Wolin i Uznam (PLH320019)

• Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych 

• Nadmorskie wydmy białe i szare

• Klif żywy i martwy

• Kidzina na brzegu morskim

• Twardowodne mezo- i oligotroficzne 

zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 



Wolin i Uznam (PLH320019)

• Murawy kserotermiczne z istotnymi 

stanowiskami storczyków 

• Murawy kserotermiczne 

• Ciepłolubne, śródlądowe murawy 

napiaskowe 



Wolin i Uznam (PLH320019)

• Solniska nadmorskie 

• Ujścia rzek (estuaria) 

• Starorzecza i naturalne, eutroficzne 

zbiorniki wodne z zbiorowiskami 

Nympheion, Potamion 

• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

• Torfowiska przejściowe  i trzęsawiska



Wolin i Uznam (PLH320019)

• Kwaśne buczyny 

• Żyzne buczyny 

• Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy 

• Lasy mieszane i bory na wydmach 

nadmorskich 

• Ciepłolubne buczyny storczykowe



Bielik (źródło: wikipedia)



W myśl ustawy o ochronie przyrody (art. 101, 

102, 103, 105):

- parkiem narodowym zarządza Dyrektor parku 

narodowego,

- Dyrektor parku narodowego reprezentuje 

Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych 

w zakresie zarządzanego mienia parku 

narodowego,

- Zadania (…) na terenie parku narodowego 

wykonuje Służba Parku Narodowego.



Problem 1:

Zatoka Pomorska - ponad 300 tys. ha (z czego Parkowe 

ok. 3 tys. ha).

Problem 2:

Na obszarach Natura 2000 projekty miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego itp., zgodnie z art. 30 

ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, w części dotyczącej 

obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia nie ze 

sprawującym nadzór, ale z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. Dyrektor Parku jest sprawującym 

nadzór, jednak RDOŚ nie ma obowiązku powiadamiania 

dyrektora Parku o podejmowanych przez siebie 

działaniach. 



Sukcesy:

- Przeniesienie części wód morskich należących do 

Parku z OSO Zatoka Pomorska do OSO Delta Świny,

- Podział obowiązków w OOS Wolin i Uznam pomiędzy 

Dyrektora Parku, Nadleśniczego, Dyrektora Urzędu 

Morskiego (wg strony natura2000.gdos.gov.pl).



Obecnie Woliński Park Narodowy finalizuje aplikację z 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

(oś V) na opracowanie planu ochrony Parku i 

obszarów Natura 2000 w granicach Parku.


