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PIĘĆDZIESIĄT LAT OCHRONY PRZYRODY 
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W roku 2010 minęło 50 lat od powołania do życia Wolińskiego Parku Narodo-
wego. Minione pół wieku to okres wytężonej pracy trzech pokoleń ludzi, którzy 
swoją pracą kształtowali obecny obraz parku.  

Świadomość konieczności ochrony nadmorskiej przyrody narodziła się już 
z chwilą uzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej. Mały skrawek 
wybrzeża w rejonie Gdańska, jaki Polska uzyskała, stał się jej oknem na świat 
– i racją stanu było zagospodarowanie tego obszaru pod kątem tworzenia infra-
struktury portowej. Trudno byłoby też powstrzymać odkrycie uroków wybrzeża 
morskiego przez letników, którzy przyjeżdżali tu ze wszystkich zakątków Polski. 
Dla ochrony przyrody po prostu zabrakło miejsca. Sytuacja zmieniła się po dru-
giej wojnie światowej, gdy północna granica naszego państwa oparła się o wody 
Morza Bałtyckiego na przestrzeni ponad pół tysiąca kilometrów. Z inicjatywy 
prof. dr. Władysława Szafera, ówczesnego delegata ministra oświaty ds. ochrony 
przyrody, pierwszy powojenny Zjazd Państwowej Rady Ochrony Przyrody, któ-
ry odbył się we wrześniu 1945 r., uznał za pilną potrzebę utworzenia osobnego 
parku narodowego dla ochrony wybrzeża morskiego, który służyć powinien nie 
tylko potrzebom naukowym, ale również mógłby zaspokoić inne ważne interesy 
społeczno-kulturalne, związane z propagandą polskiego morza. 

Po uzyskaniu przychylności i życzliwości władz administracyjnych nad-
szedł czas na realizację owego wielkiego i trudnego zamierzenia. Ten etap prac 
nad utworzeniem nadmorskiego parku narodowego prof. Władysław Szafer po-
wierzył ówczesnemu Oddziałowi Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) 
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w Poznaniu (odpowiednik Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody, a obec-
nie Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody). Oddziałem PROP w Poznaniu kie-
rował prof. dr Adam Wodniczko – sprawujący jednocześnie funkcję kierownika 
Zakładu Botaniki Uniwersytetu Poznańskiego. Wraz z prof. Zygmuntem Czubiń-
skim i Jarosławem Urbańskim przejął na siebie ciężar dalszych starań o ustalenie 
odpowiednich terenów i wytyczenie granic przyszłego parku narodowego, któ-
rego powierzchnię planowano na 4628 ha. W działaniach na rzecz powstającego 
parku uczestniczyli także prof. dr hab. Bogumił Krygowski i geolog prof. dr hab. 
Anna Czekalska. Był to rok 1947. 

Dopiero po piętnastu latach starań, w których uczestniczyło wielu pracow-
ników nauki, działaczy i organizacji społecznych, a potem także działaczy admi-
nistracji i polityki, Rada Ministrów powołała do życia Woliński Park Narodowy 
(WPN). Cały teren powstającego parku znajdował się wówczas w administracji 
Lasów Państwowych. Zaangażowanie leśników Okręgowego Zarządu Lasów 
Państwowych (OZLP) w Szczecinie w prace przygotowawcze było bardzo duże. 

Starszy inspektor mgr inż. Mieczysław Tarchalski i mgr inż. Leon Niedziel-
ski, zastępca dyrektora OZLP w Szczecinie, a później pierwszy dyrektor Woliń-
skiego Parku Narodowego, tworzyli jego zręby organizacyjno-prawne. Z ogrom-
nym zaangażowaniem wspierał ich prof. dr hab. Stanisław Zajączek – pierwszy 
przewodniczący Rady Naukowej WPN. Był to trudny okres, brak bazy lokalo-
wej i odpowiednio wykształconej kadry do obsady stanowisk merytorycznych 
i administracyjno-technicznych wymagał dużego zaangażowania i umiejętności 
zjednywania sobie przychylności władz PRL. 

Woliński Park Narodowy rozpoczął działalność w 1960 r., na podstawie roz-
porządzenia Rady Ministrów z 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskie-
go Parku Narodowego (Dz.U. nr 14, poz. 79 z późn. zm.).

W granicach Wolińskiego Parku Narodowego przez minione 50 lat gospo-
darowało wielu użytkowników, którym niejednokrotnie obce były zasady obo-
wiązujące na obszarach szczególnie cennych pod względem przyrodniczym. Ich 
interesy w wielu wypadkach były skrajnie odmienne od potrzeb Parku Naro-
dowego. Kilkadziesiąt większych i mniejszych ośrodków wczasowych, usytuo-
wanych w przymorskiej części WPN, Państwowe Gospodarstwo Rybackie, któ-
re eksploatowało jeziora: Czajcze, Rabiąż, Warnowskie i Domysłowskie, ciągi 
komunikacyjne prowadzące przez obszary rezerwatowe, pola namiotowe, wieże 
radiokomunikacyjne wraz z drogami dojazdowymi, ujęcia wody pitnej – nie uła-
twiały wykonywania powierzonych zadań ochronnych. Konsekwentna polityka 
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w zakresie porządkowania stanu posiadania, realizowana przez wiele lat, dopro-
wadziła do sytuacji, którą można dziś określić jako niemal zadowalającą. 

Logo Wolińskiego Parku Narodowego: 
orzeł bielik na gałązce mikołajka nadmorskiego

Woliński Park Narodowy
Źródło: oficjalna strona internetowa WPN – http://www.wolinpn.pl.
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Trudno wyobrazić sobie nadmorską przyrodę wyspy Wolin bez obszarów 
morskich – wód Zatoki Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego czy rozlewisk del-
ty Świny. W roku 1990 rozpoczęto starania o poszerzenie obszaru Wolińskiego 
Parku Narodowego. Prace trwały blisko sześć lat. 3 stycznia 1996 r. ukazało się 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego, na 
mocy którego w granice WPN włączono ekosystemy wód morskich bezpośrednio 
sąsiadujące z granicami lądowymi. Są to: pas szerokości jednej mili morskiej na 
Zatoce Pomorskiej, ciągnący się wzdłuż wybrzeża klifowego, oraz pas wód Zale-
wu Szczecińskiego obejmujący rozległe płycizny położone wzdłuż południowej 
lądowej granicy parku oraz deltę Świny z jeziorami Wicko Duże i Wicko Małe 
– będący częścią tzw. krainy czterdziestu czterech wysp. Obecnie Woliński Park 
Narodowy obejmuje swoimi granicami powierzchnię 10 937 ha.

Skarbami świata roślinnego są stare buczyny nadmorskie oraz niezwykłe 
storczyki, m.in. buławnik czerwony, gnieźnik leśny i kruszczyk rdzawoczerwony. 
Piękny widok stanowią unoszące się na powierzchni wody kwitnące grzybienie 
białe, potocznie nazywane często liliami wodnymi lub nenufarami. Charaktery-
styczne dla Wolińskiego Parku Narodowego są rośliny wydmowe, m.in. mikoła-
jek nadmorski, kocanki piaskowe, fiołek nadmorski, wydmuchrzyca piaskowa, 
a także porastający klify rokitnik zwyczajny, którego gęste zarośla umacniają 
piaszczysty brzeg. Na plaży, w trudnych, niemal ekstremalnych warunkach, ros-
ną rukwiel nadmorska, solanka kolczysta oraz honkenia piaskowa. 

Równie niezwykły jest świat zwierząt zamieszkujących wyspę. Występują 
tu przyrodniczo cenne gatunki: kozioróg dębosz, jelonek rogacz, gniewosz plami-
sty, jaszczurka żyworodna, traszka grzebieniasta, ropucha szara. W lasach żyją 
sarny, jelenie, dziki, lisy, kuny, a obszary nad Zalewem Szczecińskim stały się 
w ostatnim czasie siedliskiem bobrów. W wodach przybrzeżnych Bałtyku spora-
dycznie spotykane są niewielkie stada ssaków morskich: fok szarych i morświnów. 
Najbogatsza jest jednak awifauna, czyli świat ptaków Wolina. Rejon Wolińskiego 
Parku Narodowego to miejsce, w którym krzyżują się szlaki wędrówek ponad 
dwustu gatunków ptaków. Charakterystyczne dla nadmorskich plaż są przeróżne 
gatunki mew: pospolita, żółtonoga, siodłata, srebrzysta oraz rybitw: wielkodzio-
ba, czubata, zwyczajna, białoczelna i czarna. Na terenie WPN występują także 
jastrząb, sokół wędrowny, pustułka, kormoran, kania ruda i czarna oraz łabędzie: 
niemy, czarnodzioby i krzykliwy. Szczególnie cenne gatunki, które wyprowa-
dzają lęgi na terenie parku, to ostrygojad i wodniczka – ptak unikatowy w całej 
Europie, a występujący na wyspach delty Świny. 
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W przestworzach króluje gniazdujący na terenie parku bielik, największy 
w Polsce ptak drapieżny, objęty ścisłą ochroną gatunkową. Bieliki budują gniaz-
da i przebywają po okresie lęgowym zwykle w pobliżu wody. Fascynujący jest 
widok bielika majestatycznie krążącego nad wodami Zalewu Szczecińskiego czy 
nad lasami Wolińskiego Parku Narodowego lub czatującego w bezruchu na zna-
kach nawigacyjnych torów wodnych bądź wysokich samotnych drzewach. Co-
raz częściej w Parku spotykany jest puchacz, największa sowa Europy. Gatunek 
ten został przywrócony wolińskiej przyrodzie w drodze restytucji prowadzonej 
przez Woliński Park Narodowy. 

Ze względu na bogactwo przyrodnicze wyspa Wolin wraz z obszarem Wo-
lińskiego Parku Narodowego została w ramach Europejskiej Sieci NATURA 
2000 wytypowana jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, a część wód Zatoki 
Pomorskiej oraz wsteczna delta Świny funkcjonują już jako Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków.

Z przyrodniczego punktu widzenia bardzo ciekawa jest rzeźba Wolińskie-
go Parku Narodowego, m.in. wolińska morena czołowa i jeziora polodowcowe. 
Szczególnej ochronie podlega nadmorskie wybrzeże klifowe o naturalnym cha-
rakterze, którego długość w granicach parku wynosi ok. 15 km. Jest to najwyższe 
wybrzeże klifowe w Polsce. Korona klifu osiąga największą wysokość w rejonie 
wzgórza Gosań (93 m n.p.m.), na którym usytuowany jest jeden z punktów wido-
kowych WPN – z panoramą na Zatokę Pomorską. W wyniku działania różnych 
czynników, w tym fal podmywających brzeg (abrazji morskiej), wiatru, deszczu, 

Klif Wolińskiego Parku Narodowego (fot. I. Lewicki)
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osuwających się drzew, brzeg klifowy cofa się ze średnią prędkością ok. 0,6 m 
rocznie. Od strony Zalewu Szczecińskiego wyspę obejmuje łagodniejszy, dziś 
już nieaktywny, klif o wysokości do 20 m n.p.m., porośnięty ciepłolubną roślin-
nością.

Charakterystycznymi obszarami nieleśnymi Wolińskiego Parku Narodo-
wego są poprzedzielane kanałami i bogato porośnięte trzciną wyspy wstecznej 
delty Świny. Malowniczy krajobraz tej delty, wraz z panoramą Morza Bałtyckie-
go z jednej, a Zalewu Szczecińskiego z drugiej strony, najlepiej widoczny jest 
z punktu widokowego na wzgórzu Zielonka, położonym w Lubinie. Niektóre 
z wysp okresowo zalewa woda, a na innych, w ramach zabiegów ochronnych, 
wypasane są krowy i wykaszana jest trzcina. Delta Świny nosi nazwę wstecznej 
ze względu na występowanie w jej obszarze nietypowego zjawiska, tzw. cofki. 
Podczas sztormów do Świny i z powrotem do Zalewu Szczecińskiego wpływają 
spiętrzone wody Bałtyku. Wlewanie się słonej wody morskiej do wód Zalewu 
Szczecińskiego jest przyczyną nietypowego zróżnicowania przyrody tych okolic. 
Zasolone wyspy delty Świny porastają rzadkie gatunki roślin: woskownica euro-
pejska, kłoć wiechowata, turówka wonna oraz unikalne rośliny słonolubne, m.in. 
mlecznik nadmorski, sit Gerarda i aster solny.

W Wolińskim Parku Narodowym znajdują się liczne jeziora. Jednym 
z najpiękniejszych jest śródleśne Jezioro Czajcze z półwyspem w kształcie ser-
ca, położone w pobliżu Warnowa. W Wapnicy, na południowym zboczu Doliny 
Trzciągowskiej, atrakcję przyrodniczą stanowi Jezioro Turkusowe, które powsta-

Jezioro Turkusowe (fot. P. Lewicki)
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ło przez zatopienie dawnej kopalni kredy. W słoneczne dni od wapiennego pod-
łoża odbijają się promienie świetlne, a woda przybiera turkusową barwę. To nie-
zwykłe zjawisko można podziwiać z punktu widokowego na wznoszącej się nad 
taflą jeziora Piaskowej Górze oraz z wybranych miejsc na szlaku turystycznym 
prowadzącym wokół jeziora. Pozyskiwaną kredę przewożono do cementowni 
w pobliskim Lubinie, największej w tym regionie. W jej pobliżu znajdowały się 
port i stocznia. Obecnie można obejrzeć już tylko ruiny cementowni, porośnięte 
młodym lasem.

Głównym obiektem edukacyjnym parku jest Muzeum Przyrodnicze Woliń-
skiego Parku Narodowego. Znajduje się ono w Międzyzdrojach przy ul. Niepod-
ległości 3, jest czynne od 1 października do 30 kwietnia, od wtorku do soboty 
w godz. 9.00–15.00, a od 1 maja do 30 września – od wtorku do niedzieli w godz. 
9.00–17.00. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W 1997 r. oddano do użytkowania nowe Centrum Muzealno-Edukacyjne 
WPN, wyposażone nie tylko w sale wystawowe, ale także w sale konferencyjne, 
gdzie organizowane są szkolenia, prelekcje, seminaria itp. 

W działalność kulturalną Międzyzdrojów trwale wpisały się wystawy o za-
sięgu ponadregionalnym, m.in. „Bursztyn bałtycki” – wystawa zorganizowana 
wspólnie z Muzeum Ziemi w Warszawie, „Ochrona przyrody w dokumencie 
archiwalnym od XVI wieku” – wystawa zorganizowana wspólnie z Archiwum 
Państwowym w Szczecinie, „Jak ptaki z rozbitych gniazd” – wystawa zorgani-
zowana wspólnie z Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum Państwo-
wym w Szczecinie. Ta ostatnia została otwarta przez śp. Ryszarda Kaczorowskie-
go, prezydenta RP na Uchodźstwie, a odwiedził ją później śp. Lech Kaczyński, 
prezydent RP. 

Ulubioną przez odwiedzających Woliński Park Narodowy atrakcją jest poło-
żona w lesie, w odległości około dwóch kilometrów od Międzyzdrojów, Zagroda 
Pokazowa Żubrów, założona w 1976 r. Odbywają się tam zajęcia dotyczące fauny 
leśnej WPN i restytucji gatunków. Hodowane w niej stado liczy przeciętnie od 
piętnastu do dwunastu żubrów, zazwyczaj co roku rodzą się 2–3 cielęta. Ponadto 
zagrodę stale zamieszkują dziki, jelenie, orły bieliki oraz zwierzęta wymagają-
ce czasowej opieki czy rehabilitacji lub trwale niezdolne do życia na wolności. 
Zagroda Pokazowa Żubrów czynna jest od 1 października do 30 kwietnia, od 
wtorku do soboty w godz. 8.00–16.00, a od 1 maja do 30 września – od wtorku do 
niedzieli w godz. 10.00–18.00.
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Żubry to największe dzikie ssaki Europy. Są potężne i dostojne, sprawiają 
wrażenie łagodnych i powolnych. Ich ociężałość jest jednak myląca. Rozjuszo-
ne zwierzę potrafi roztrzaskać niemal każde drzewo lub ogrodzenie, a w razie 
potrzeby może biec z prędkością do 40 km/h, pokonując wpław wodę. Żubry 
są zwierzętami roślinożernymi, najchętniej przeżuwają pokarm, leżąc na ziemi. 
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na potrzeby „Księgi Rodowodowej Żubrów”, 
wydawanej w Białowieży, żubry pochodzące z hodowli zamkniętej Wolińskiego 
Parku Narodowego otrzymują imiona zaczynające się sylabą „PO”, np. Pozyton, 
Pokemonka, Pogodny, Popitka, Podziw. 

Żubry w Zagrodzie Pokazowej (fot. I. Lewicki)

Baza Edukacyjna WPN utworzona została w kompleksie przejętym w 2004 r. 
od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie, na terenie byłej jednostki 
wojskowej w Białej Górze koło Międzyzdrojów. Pracownicy Działu Edukacji 
prowadzą tam warsztaty edukacyjne, prelekcje, debaty ekologiczne, prezentacje, 
pokazy przezroczy, organizują olimpiady, lekcje muzealne, różnorodne konkur-
sy. Zajęcia tematyczne obejmują m.in. edukację w zakresie ekosystemów lądo-
wych, wodnych, wodno-błotnych, poznawanie chronionych gatunków rodzimej 
fauny i flory. W prowadzonej działalności edukacyjnej stosowane są niekonwen-
cjonalne formy edukacji, takie jak zajęcia interaktywne, gry, ćwiczenia i zabawy, 
pozwalające badać przyrodę za pomocą zmysłów innych niż wzrok. 

W kompleksie przyrodniczym Biała Góra mieści się także międzyzdrojski 
oddział Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Stacja Monitoringu Przy-
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rodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na terenie Białej 
Góry Państwowy Instytut Geologiczny urządza stację hydrogeologiczną I rzędu. 
Biała Góra stała się niejako ośrodkiem naukowo-edukacyjnym, w ramach które-
go działają i współpracują ze sobą jednostki państwowe. 

W 2009 r. Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zlikwi-
dowało ośrodek wypoczynkowy w Grodnie koło Międzyzdrojów. Po likwidacji 
grunt i budynki, wykorzystywane dotychczas na potrzeby ośrodka, zostały prze-
kazane na rzecz Wolińskiego Parku Narodowego. Zgodnie z koncepcją zagospo-
darowania Grodna planowane jest urządzenie tam siedziby dyrekcji WPN wraz 
z zapleczem administracyjno-technicznym. Ponadto w przyszłości planowane 
jest rozszerzenie Bazy Edukacyjnej. Dalsze działania zależą od tego, w jakiej 
formie organizacyjnej przyjdzie działać parkom narodowym w Polsce i w jakim 
zakresie będą one musiały zarabiać na utrzymanie swojej działalności.

W Wolińskim Parku Narodowym działa też biblioteka. Gromadzone są 
w niej materiały z zakresu ochrony przyrody i środowiska, edukacji ekologicz-
nej, leśnictwa, botaniki, zoologii, łowiectwa, geografii, geologii, gleboznawstwa 
itp. Zbiory biblioteki udostępnia się wszystkim zainteresowanym, szczególnie 
nauczycielom, studentom i uczniom. Biblioteka WPN ma zbiory gromadzone od 
wielu lat. Znajdują się tu stare niemieckie opracowania i podręczniki, polskie 
książki uważane dziś za „białe kruki”, materiały związane z ochroną środowiska 
i realizacją odpowiednich konwencji, pozycje dotyczące historii ochrony przyro-
dy oraz historii leśnictwa, monografie leśne, klucze do oznaczania roślin i zwie-
rząt, przepiękne albumy zawierające zdjęcia i informacje z najciekawszych zakąt-
ków świata. Szeroko rozbudowany jest dział związany z Pomorzem Zachodnim, 
w tym wyspą Wolin i Wolińskim Parkiem Narodowym. Nie sposób wskazać 
wszystkich wydawnictw godnych polecenia. 

Woliński Park Narodowy prowadzi dziś współpracę o charakterze między-
narodowym z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz niezrzeszonymi 
przyrodnikami z Niemiec, Danii i Szwecji. Efektem przygranicznych kontaktów 
między instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami niezrzeszo-
nymi były liczne spotkania, podczas których rodziła się koncepcja szerokiej wy-
miany doświadczeń oraz przekonanie o konieczności wzajemnego pokazywania 
naszym społeczeństwom osobliwości przyrody każdej z wysp. Początek stanowi-
ły indywidualne, prywatne wyjazdy rekonesansowe pracowników zajmujących 
się przyrodą – do Polski i Niemiec. 
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Dzięki Międzynarodówce Przyjaciół Przyrody rok 1993 był rokiem prze-
łomowym. Obszar ujścia Odry uznany został za „Krajobraz Roku 1993/94”. Na-
wiązały się wówczas liczne robocze kontakty pomiędzy ludźmi po obu stronach 
granicy. W roku 2000 uregulowano zasady współpracy międzynarodowej po-
między instytucjami, które taką działalność prowadziły od dawna. I tak, zawarto 
umowę partnerską pomiędzy Wolińskim Parkiem Narodowym a Urzędem Par-
kowym reprezentującym Park Narodowy Jasmund, Rezerwat Biosfery Południo-
wo-Wschodnia Rugia oraz Planowany Park Natury „Rugia”. Umowę partnerską 
zawarto także z najbliższym sąsiadem Wolińskiego Parku Narodowego, Parkiem 
Natury Wyspy Uznam. Wiąże nas wiele wspólnych przedsięwzięć, a wzajem-
ne kontakty stały się codziennością, podwyższając skuteczność podejmowanych 
działań. W roku 2007 zawarte zostały kolejne umowy o współpracy – z Den 
Erhvervsdrivende Fond NaturBornholm oraz z Museum für Meereskunde und 
Fischerei Aquarium (DMM) Stralsund.

Problematyka przyrodnicza zbliża do siebie nie tylko instytucje, ale również 
organizacje społeczne. Na bardzo zbliżonych zasadach zawarto umowę partner-
ską pomiędzy Wolińskim Parkiem Narodowym a Towarzystwem Miłośników 
Wspierania Parku Narodowego Jasmund.

Wspólną cechą wymienionych umów partnerskich o współpracy jest to, że 
nim zostały złożone podpisy na dokumentach, dokonano wcześniej wielu wspól-
nych przedsięwzięć przybliżających wartości przyrodniczo-krajobrazowe wysp 
społeczeństwom znajdującym się po obu stronach granicy. 

Dużą wagę przywiązujemy do merytorycznych kontaktów. Pozwalają one 
na wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach. Do priorytetowych obszarów na-
szych zainteresowań należą edukacja ekologiczna oraz udostępnienie obszarów 
chronionych. 

FÜNFZIG JAHRE NATURSCHUTZ IM NATIONALPARK WOLLIN

ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahr 2010 ist ein halbes Jahrhundert seit der Einrichtung des Nationalparks Wol-
lin vergangen. Der auf der Insel Wollin für Meeresnaturschutz gegründete National-
park umfasste zunächst nur Landökosysteme und Binnenseen; 1996 wurde er durch die 
Eingliederung von Meeresgewässern erweitert. 

Im Gründungsmoment befanden sich in den Grenzen des Parks einige zehn Ob-
jekte, deren Tätigkeit zu den Aufgaben eines Nationalparks im Widerspruch stand. Dank 
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der konsequenten Politik, die auf Regelung des Besitzes eingestellt war, kann heute ge-
sagt werden, dass die Situation in dieser Hinsicht zufrieden stellend ist.

Zu den Schätzen aus der Welt der Flora gehören im Nationalpark Wollin alte Bu-
chenwälder und außergewöhnliche Orchideengewächse, u. a. das Rote Waldvöglein, die 
Vogel-Nestwurz und die Braunrote Stendelwurz.

Genauso außergewöhnlich ist die Welt der Tiere, die die Insel bewohnen. Im Na-
tionalpark Wollin kreuzen sich die Zugwege von über 200 Vogelgattungen. Besonders 
wertvolle Gattungen, die im Park brüten, sind der Austernfischer und der Seggen -
r ohrsänger. In den Lüften herrscht der auf dem Parkgebiet nistende Seeadler, der größte 
Greifvogel Polens, welcher unter strengem Artenschutz steht. 

Aus Rücksicht auf ihren Naturreichtum wurden die Insel und der Nationalpark Wol-
lin im Rahmen des Europäischen Ökonetzes Natura 2000 als Besonderer Schutzgebiet 
vorgeschlagen. Ein Teil der Pommerschen Bucht sowie das Rückseitendelta der Swine 
haben den Status eines solchen Schutzgebiets bereits erlangt.

Höchst interessant vom naturkundlichen Standpunkt ist die Oberflächengestalt des 
Nationalparks Wollin, u. a. die Endmoräne und Gletscherrandseen. Unter besonderem 
Schutz steht das natürliche maritime Kliff, dessen Länge innerhalb der Parkgrenzen ca. 
15 km beträgt.

Wichtigstes Objekt mit Bildungsfunktion ist das Naturmuseum des Nationalparks 
Wollin. Die beliebteste Attraktion für die Parkbesucher bildet das 2 km von Międzyzdroje/
Misdroy entfernte, mitten im Wald gelegene sog. Wisentschaugehege; dieses Wisent-
schutzgebiet wurde 1976 eingerichtet.

Im Nationalpark Wollin befindet sich auch eine Bibliothek mit Materialien aus den 
Bereichen Natur- und Umweltschutz, Umweltbildung, Forstwirtschaft, Botanik, Zoo-
logie, Jagdwesen, Geografie, Geologie, Bodenkunde u. dgl.

Der Nationalpark Wollin betreibt eine aktive internationale Zusammenarbeit mit 
den Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und nichtorganisierten Naturforschern 
aus Deutschland, Dänemark und Schweden.

Übersetzt von Krzysztof Gołda


