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Základní informace:

� poloha: pobřeží Baltského moře, 
západně od města Leba

� rok založení: 1967
� rozloha: 327,4 km2  

� 3. největší NP v Polsku
� 12 chráněných přírodních rezervací
� sídlo správy: Smoldzino, Pomořské vojvodství
� Biosférická rezervace (1977), Ramsarská úmluva (1995)
� název: staroslovanský kmen Slowinců



Základní informace:

� 55 % rozlohy NP zabírají vodní ekosystémy
� 2 velká jezera: jezero Lebsko

jezero Gardno
� oblast výskytu písečných dun (Lebská poušť) 

Zdroj: www.panoramio.com



Zdroj: slowinskipn.pl



Geologie

� geologické útvary z období od paleolitu po třetihory
� 4 druhy podloží podle věku a geneze:

� akumulovaný písek – písečné duny
� postglaciální útvary organického původu – rašeliny, jezerní

vápno
� bahna a rašeliny – údolí řek Lupavy a Leby
� půdní valy Słupské vysočiny – v pobřežních vodách

� povrch v minulosti utvářen působením baltského 
zalednění a vlivem působení moře

� dnes ovlivnění působením říčních vod, větru a mořských 
vln



Geomorfologie

� Pouštní krajina zvaná Pustynia Lebska (polská Sahara)

� největší přesypová pole v rezervaci Biela Góra
� 500 ha
� písečné duny - vznikají přenášením jemných zrnek písku ze dna 

Baltského moře a za spoluúčasti neutuchajícího
větru jsou dále posouvána do vnitrozemí

- pohybují východním směrem od 2 do 12  m      
za rok a 1 m směrem k jihu

- výška dun přesahuje i 30 metrů

� Morénový pahorek Rowokół - nejvyšší vrchol NP
- 115 m



Geomorfologie
� Wydma Lacka (Lacka Góra)

� nejvyšší duna – 42 m
� ve vzdálenosti 600 m od moře
� pohybuje se rychlostí 3 až 10 m za rok východním směrem

Zdroj: www.garnek.pl



Flóra
� 46 rostlinných společenstev 

� 850 druhů cévnatých rostlin – 46 druhů přísně chráněných

� 500 druhů mořských řas – v přílivových oblastech
� 165 druhů mechorostů – 36 druhů přísně chráněných
� 430 druhů hub – 10 druhů přísně chráněných

� 80% rozlohy parku tvoří typické pobřežní bory
� lesy zaujímají 18,9 % celého parku 
� fragmenty původních vřesovišť i přímořských listnatých lesů

(bučiny, buko-dubové háje, olše apod.)
� rašelinná a bahenní flóra na rašeliništních, porosty sítin a 

rákosí na březích jezer



Flóra

Zdroj:slowinskipn.pl



Fauna
� 257 druhů ptáků – 176 pod přísnou ochranou

� orel skalní, mořský a křiklavý, racci, orlovec říční, výr velký

� 490 druhů hmyzu – 30 druhů přísně chráněných
� chráněná je většina brouků, 5 druhů vážek, 3 druhy čmeláků,         

3 druhy motýlů

� 60 druhů ryb a 3 druhy kruhoústých
� mořští savci

� tuleň kuželozubý, tuleň kroužkovaný, tuleň obecný, sviňucha 
obecná

Zdroj: slowinskipn.pl



Ochranná pásma
� ochrana přírodních zásob v parku, rostlin, živočichů a 

jejich lokalit
� snaha o zachování přírodního dědictví

� Vodní ochranná pásma
� Gardno (Obwód Ochronny Gardno)

� Lebsko (Obwód Ochronny Łebsko)
� Baltyk (Obwód Ochronny Bałtyk)

� Suchozemská ochranná pásma
� Rowy (Obwód Ochronny Rowy)
� Smoldžínský les (Obwód Ochronny Smołdziński Las)

� pásmo Rombka (Obwód Ochronny Rąbka)

� Žarnovská (Obwód Ochronny Żarnowska)
� Kluki (Obwód Ochronny Kluki)

� Smoldzino (Obwód Ohronny Smołdzino)



Zajímavá místa

� nejvyšší pohyblivá duna (Obw. Ochr. Rabka)

� přímořský maják v Czołpině
� Rowokół – Svatá hora s rozhlednou (Obw. Ochr. Smołdzino)

� rozhlednu v bývalé jednotce raketových vojsk (Obw. Ochr. 
Smołdziński Las)

� vojenská expozice ze 2. sv. války (Obw. Ochr. Rąbka)

� muzeum wsi Słowińskiej – skanzen (Obw. Ochr. Kluki)

� přírodní muzeum SPN (Obw. Ochr. Smołdzino)
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Děkujeme za pozornost!


