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 Park został utworzony w 1979 roku i zajmuje powierzchnię około 20 tys. ha., 

 Celem utworzenia parku krajobrazowego jest ochrona i popularyzacja wartości 
przyrodniczych, historycznych i kulturowych w warunkach racjonalnego 
gospodarowania.  

 
Na całość TPK składają się dwa 
rozległe kompleksy na obszarze 
wysoczyzny morenowej Pojezierza 
Kaszubskiego i jej strefy 
krawędziowej, rozdzielone przez 
zurbanizowane tereny Wielkiego 
Kacka, Małego Kacka i Gdyni 
Dąbrowy. Kompleks północny 
obejmuje część terenów Gdyni, 
Rumi, Szemudu i Wejherowa, zaś 
dwukrotnie mniejszy kompleks 
południowy - fragmenty terenów 
Gdyni, Sopotu i Gdańska.  
 



Walory krajobrazowe 
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 unikatowa polodowcowa rzeźba terenu, będąca efektem zlodowacenia bałtyckiego  
(fazy pomorskiej), 

 liczne głazy narzutowe, torfowiska oraz kilka jezior o cechach skąpożywnych jezior 
pierwotnych powstałych tuż po ustąpieniu zlodowacenia, w tym jeziora lobeliowe, 

 strefa rozcięć erozyjnych krawędzi wysoczyzny charakteryzująca się gęstą siecią różnej 
wielkości dolin, dnem których płyną często potoki, 

 lasy pokrywające przeszło 90% powierzchni Parku. 
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 duża różnorodność warunków siedliskowych −> bogactwo gatunków grzybów, flory          
i fauny, 

 flora jezior lobeliowych: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny i kolczasty,  

 flora obszarów źródliskowych −> szuwar manny gajowej, 

 flora torfowisk: rosiczka długolistna i okragłolistna, 

 flora siedlisk łąkowych: np. storczyki, 

 flora podgórsko-górska: podrzeń żebrowiec, tojad dzióbaty, 

 epiflora głazów narzutowych: mszaki, porosty. 

Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Walory przyrodnicze 

Kukułka Fuchsa 

Porosty  
na głazie  
narzutowym 
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 prawie 600 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, z czego 26  gatunków objętych 
ochroną ścisłą np. podgrzybek pasożytniczy, soplówka jeżowata, 

 około 180 gatunków ptaków na obszarze Parku i jego otuliny, z czego ponad 140 to 
gatunki lęgowe np. bielik, kania ruda, włochatka, 

 13 gatunków nietoperzy, w tym z gatunków rzadszych:                                                  
borowiaczek i mroczek pozłocisty. 

Walory przyrodnicze 
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Podgrzybek pasożytniczy Włochatka 
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 Kalwaria Wejherowska z II połowy XVII wieku – najstarsza po Kalwarii Zebrzydowskiej       
i Pakoskiej kalwaria w Polsce, 

 Kuźnia Wodna z XVI wieku − obecnie oddział Muzeum Przemysłu i Techniki, 

 grodzisko wyżynne oraz cmentarzysko kurhanowe w rezerwacie „Gałęźna Góra”, 

 pozostałości budownictwa ludowego Lesöków. 

Walory kulturowe 

Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Kaplica Spotkania Chrystusa z Matką 

stodoła w m. Piński (Wielka Polana) 
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ochrona konserwatorska obszarów lub obiektów: 

• rezerwaty przyrody – 10 

• użytki ekologiczne – 20 (wraz z otuliną) 

• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – 1 

• pomniki przyrody – 167 

• obszary NATURA 2000 – 2 

 

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 
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10 rezerwatów − łączna powierzchnia około 230 ha (na około 20 000 ha obszaru Parku) 

 

 

1. Dolina Strzyży 

2. Wąwóz Huzarów 

3. Źródliska w Dolinie Ewy 

4. Zajęcze Wzgórze 

5. Łęg nad Swelinią 

6. Kacze Łęgi 

7. Cisowa 

8. Pełcznica 

9. Lewice 

10. Gałęźna Góra 

Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Rezerwat Kacze Łęgi 

Rezerwat Wąwóz Huzarów 

Rezerwaty przyrody 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

 skąpożywne jeziora lobeliowe − woda uboga w wapń i inne pierwiastki biogenne, 
przezroczystą i dobrze natleniona. W Polsce jeziora tego typu stanowią tylko 1,7% jezior, 

 występuje tu 5 gatunków flory wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: 
poryblin jeziorny, poryblin kolczasty, lobelia jeziorna (stroiczka wodna), jeżogłówka 
pokrewna i wywłócznik skrętoległy, 

 poryblin kolczasty – ostatnia trwała ostoja tego gatunku w Polsce. 

 

Jezioro Pałsznik Jezioro Wygoda 

Pełcznica 
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łan lobelii jeziornej  
(fot. Przykuta / Wikipedia) 

liście lobelii 
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 chroni torfowisko wysokie z zachowaną ciekawą roślinnością mszarną, 

 najcenniejszym elementem przyrodniczym rezerwatu są trzy zespoły roślinne                    
w centralnej części torfowiska - mszar dolinkowy, mszar przygiełkowy                                      
i wysokotorfowiskowy mszar kępowy − około 5,3 ha znajduje się pod ochroną ścisłą, 

 ponad 190 gatunków roślin naczyniowych, 27 gatunków mszaków i 43 porostów, 

 15 gatunków roślin znajdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych 
Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, między innymi: bagnica torfowa, bażyna czarna, 
modrzewnica zwyczajna, pływacz drobny, przygiełka biała, rosiczki, widłak goździsty. 

Lewice 

Centralna część rezerwatu Rosiczka okrągłolistna 
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Rezerwaty planowane 

Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

1. Dolina Zagórskiej Strugi − 288 ha 

2. Dolina Pieleszewska − 261 ha 

3. Nadrzeczne − 44 ha 
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Pomniki Przyrody 

Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

 167 pomników przyrody na obszarze TPK, 

 104 to pomniki przyrody ożywionej, a 63 to głazy lub grupy głazów. 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

ochrona czynna siedlisk i gatunków: 

1. Ograniczania sukcesji roślinnej na siedliskach łąkowych i stanowiskach gatunków 
chronionych: 

 koszenie łąk w rezerwacie „Łęg nad Swelinią” i w dolinie Samborowo. 

2. Redukcja śmiertelności płazów na drogach na obszarze Parku i jego otuliny: 

 osiedle Sokółka w Gdyni, 

 leśnictwo Wyspowo. 

3. Współpraca z Nadleśnictwem Gdańsk − znakowanie drzew dziuplastych, zasiedlonych 
przez chronione gatunki porostów do pozostawienia w trakcie prowadzenia prac 
rębnych w leśnictwie Sopot i Gołębiewo. 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Koszenie łąk  
w Samborowie 

Płotek –  
osiedle Sokółka 

Płotek w Wyspowie 

Znakowanie drzew 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

ochrona czynna siedlisk i gatunków: 

4. Zwiększanie liczebności populacji gatunków ptaków poprzez dostarczanie sztucznych 
miejsc gniazdowania: 

 wywieszanie budek lęgowych dla rzadziej gniazdujących w Parku gatunków ptaków: 
gągoła i sów, 

 wieszanie budek lęgowych dla jerzyków. 

5. Ochrona populacji ptaków zasiedlających budynki poprzez współpracę z inwestorami 
wykonującymi prace  termomodernizacyjne: 

 nadzór ornitologiczny w trakcie prowadzenia inwestycji, 

 wieszanie budek dla ptaków zasiedlających modernizowane budynki. 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Budka lęgowa dla sów i gągoła 

Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli − Karwiny 

Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli − Brodwino 

Budka lęgowa dla pliszki górskiej 
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Edukacja ekologiczna, jako forma ochrony walorów 
przyrodniczych 
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1. Warsztaty terenowe dla nauczycieli oraz zajęcia w Ośrodkach Kształcenia Nauczycieli     
w Trójmieście. 

2. Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży w formie wycieczek i warsztatów. 

3. Prelekcje i dyskusje w szkołach, placówkach edukacyjnych i siedzibie Parku. 

4. Zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczej „Dolina Samborowo”. 

5. Imprezy edukacyjne o charakterze masowym, np.: Turystyczna Majówka w Parku, 
Bioróżnorodność, Europejskie Dni Ptaków itp.  

6. Międzyszkolne konkursy wiedzy oraz konkursy fotograficzne. 

7. Uczestnictwo w projektach, np.: Międzyszkolny projekt edukacji ekologicznej 
„Pomorskie Jeziora”, „Zapraszamy ptaki do Gdyni”, Międzyszkolny projekt ekologiczny 
„Osobliwości jezior Pomorza”. 

8. Przygotowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych np. kwartalnika „Gawron”. 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy − czy warto chronić? 

Turystyka na obszarze Parku 

1. Szlaki turystyki pieszej i kwalifikowanej: 

 szlaki nordic walking, 

 rowerowe i konne, 

 szlaki narciarstwa biegowego. 

2. Ścieżki przyrodnicze:  

 Dolina Samborowo (TPK),  

 Leśny Ogród Botaniczny Marszewo (Nadleśnictwo Gdańsk).  

2. Gminne szlaki spacerowe np. Szlak Saren (Sopot). 
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Zagrożenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych  
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1. Fragmentacja obszaru Parku przez inwestycje o charakterze liniowym, głównie nowe 
ciągi komunikacyjne (drogi, linie kolejowe, asfaltowane ścieżki rowerowe), czego 
skutkiem jest odlesianie kolejnych fragmentów Parku, tworzenie barier dla fauny, wzrost 
śmiertelności fauny, wzrost hałasu i zanieczyszczanie obszaru Parku. 

2. Nadmierne pozyskanie zasobów drewna, prowadzące do utraty wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych obszaru, wyrażające się, między innymi, usuwaniem najstarszych 
drzewostanów, charakteryzujących się największymi wartościami przyrodniczymi. 

3. Nadmierna presja inwestycyjna (głównie budowlana) na obszary bezpośrednio 
sąsiadujące z Parkiem oraz nieleśne enklawy w granicach Parku , co prowadzi do utraty 
walorów krajobrazowych Parku oraz niekorzystnych zjawisk związanych                              
z niekontrolowaną penetracją obszaru Parku przez ludzi. 

4. Chaos w procesie udostępniania turystycznego obszaru Parku: brak uzgadniania 
przebiegu szlaków z pracownikami Parku w celu ominięcia terenów najbardziej 
wrażliwych na ruch turystyczny, brak dbałości o wprowadzoną na obszar Parku  
infrastrukturę turystyczną, stosowanie różnorodnych typów oznakowania. 
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Nadmierna presja inwestycyjna (budowlana) 

Zalesienie siedlisk łąkowych 

Nadmierne pozyskanie zasobów drewna 

Fragmentacja obszaru Parku 
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