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Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
 

• wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Samorządu 
      Województwa Dolnośląskiego 
• jednostka wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie praw                  

i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                       
o ochronie przyrody 

• całokształtem działalności jednostki kieruje Dyrektor Zespołu Parków 
• celem działania jednostki jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów 

podległych parków krajobrazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie ochrony przyrody i środowiska, planami ochrony parków oraz 
zasadami ekorozwoju  

• zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 
historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parku 
krajobrazowego wykonuje Służba Parków Krajobrazowych  

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
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Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

•  data utworzenia: 16 listopada 1989 r. 

•  powierzchnia parku: 15 705 ha 

•  powierzchnia otuliny: 6 600 ha 

•  położony na terenie powiatów: jaworskiego (Bolków),  jeleniogórskiego 
(Janowice Wielkie, Mysłakowice, Kowary, Jelenia Góra), kamiennogórskiego 
(Kamienna Góra, Marciszów) 

• cel ochrony: ochrona wartości przyrodniczych wraz z całą różnorodnością flory            
i fauny występującej na tym obszarze oraz zachowanie geologicznej i 
geomorfologicznej różnorodności parku, w tym licznych form skalnych  

• przepisy prawne: Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XVI/329/11 
z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego 

• formy ochrony przyrody: obszary Natura 2000 ,,Góry i Pogórze Kaczawskie”, 
,,Rudawy Janowickie”, ,,Stawy Karpnickie” i ,,Trzcińskie Mokradła” oraz pomniki 
przyrody 

Rudawski Park Krajobrazowy 

                                                                                                                                                          

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
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•  data utworzenia: 16 listopada 1989 r. 
• powierzchnia parku: 10 943 ha 
• powierzchnia otuliny: 12 552 ha 
• położony na terenie powiatów: jeleniogórskiego (Jelenia Góra, Jeżów Sudecki,  
   Stara   Kamienica), lwóweckiego (Lwówek Śląski, Lubomierz, Wleń), złotoryjskim 
  (Świerzawa)  
• cel ochrony: zachowanie struktury układu hydrograficznego doliny rzeki Bóbr wraz  
  z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz innych zbiorników wodnych  
  będących siedliskiem chronionych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz  
  geologicznej i geomorfologicznej różnorodności parku, w tym licznych form skalnych –  
  grzbietów i kulminacji, zrównań wierzchowinowych i stokowych oraz wychodni skalnych 
• przepisy prawne: Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr LX/1083/10 z dnia 
  30 września 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rozporządzenie  
  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony  
  Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny 
• formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody ,,Góra Zamkowa”, obszary Natura 2000  
  ,,Ostoja nad Bobrem”, ,,Panieńskie Skały” i ,,Góra Wapienna” oraz pomniki przyrody 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru 
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Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

•  data utworzenia:  29 czerwiec 1992 r. 

•  powierzchnia parku: 15 990,76 ha 

•  powierzchnia otuliny: 12 470,83 ha 

•  położony na terenie powiatów: jaworskiego (Paszowice, Męcinka, Jawor),  
złotoryjskiego (Złotoryja), legnickiego (Krotoszyce) 

• cel ochrony: zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności parku, 
historycznej kompozycji przestrzennej oraz różnorodności biologicznej lasów wyżynnych  

• przepisy prawne: Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. 
w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Chełmy”, Uchwała Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego nr XVI/332/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Parku Krajobrazowego ,,Chełmy” 

• formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody ,,Wąwóz Myśliborski”, ,,Wąwóz Lipa”, 
,,Wąwóz Siedmicki”, ,,Nad Groblą” i ,,Mszana i Obłoga”, obszary Natura 2000 ,,Góry                    
i Pogórze Kaczawskie”, użytek ekologiczny ,,Lena” (otulina parku) oraz pomniki przyrody 

 

Park Krajobrazowy ,,Chełmy” 

                                                                                                                                                          

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
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Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

•  data utworzenia: 28 październik 1981 r. 

•  powierzchnia parku: 3 155,4 ha 

•  powierzchnia otuliny: 5 933 ha 

•  położony na terenie powiatów: wałbrzyskiego (Wałbrzych, Stare Bogaczowice),  
świdnickiego (Dobromierz, Świebodzice, Świdnica)  

• cel ochrony: ochrona wartości przyrodniczych wraz z całą różnorodnością flory                    
i fauny, zachowanie interesującej i unikalnej budowy geologicznej wraz ze 
skamieniałościami fauny kopalnej, zachowanie lokalnego charakteru i skali 
zabudowy w historycznie ukształtowanych jednostkach osadniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem zespołu zamkowo-parkowego Książ, zachowanie 
krajobrazu rolniczego i kulturowego    

• przepisy prawne: Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 
2008 r. w sprawie Książańskiego Parku Krajobrazowego 

• formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody ,,Jeziorko Daisy” i ,,Przełomy nad 
Książem koło Wałbrzycha”, obszary Natura 2000 ,,Dobromierz” i ,,Przełom 
Pełcznicy pod Książem” oraz pomniki przyrody 

 

Książański Park Krajobrazowy 

       

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
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Wybrane ścieżki edukacyjne  
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  

na terenie prezentowanych parków krajobrazowych 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Rudawski Park Krajobrazowy  
,,W poszukiwaniu sokoła wędrownego”, ,,Kolorowe Jeziorka” 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru  
,,Jak kropla skałę drążyła”, ,,Jezioro Pilchowickie” 

Park Krajobrazowy ,,Chełmy”  
,,Wąwóz Myśliborski”, ,,Śladami Trzebowian”, ,,Las Świniec”,  

,,Synklina Leszczyny”, ,,Dookoła Wąwozu Myśliborskiego” 

Książański Park Krajobrazowy  
,,Jeziorko Daisy”, ,,Ścieżka Hochbergów”, 

 ,,Dolina Różaneczników” 

22-24.09.2017 



                                                                                                                                                          

Wybrane obiekty geoturystyczne  
na terenie prezentowanych parków krajobrazowych  

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Rudawski Park Krajobrazowy  
Najwyższe wzniesienie na terenie parku – Skalnik (945 m n.p.m.) wraz z gołoborzem w piętrze leśnym 

oraz charakterystyczne formacje skalne w południowej części zrównania szczytowego.    

Park Krajobrazowy Doliny Bobru  
Zgrupowanie skalne zbudowane z piaskowców 

tworzących charakterystyczne ambony skalne - Lwóweckie Skały.    

Park Krajobrazowy ,,Chełmy”  
Odsłonięcie geologiczne na wzgórzu Rataj stanowiące bazaltowy czop wulkanu 

z widocznymi kolumnami wydzielonymi według ciosu słupowego tzw. Małe Organy Myśliborskie.   

Książański Park Krajobrazowy  
Przełomy pod Książem stanowiące głębokie doliny utworzone przez dwie rzeki Pełcznicę i Szczawnik, 

na zboczach których występują liczne wychodnie skalne.     

22-24.09.2017 



                                                                                                                                                          

Ogólne zasady udostępniania parków krajobrazowych  
dla celów naukowych, edukacyjnych,  

turystycznych i rekreacyjnych  
 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Udostępnianie obszarów parków krajobrazowych musi być podporządkowane realizacji 
celów, dla których poszczególne parki zostały utworzone.    

Planowane działania powinny być realizowane przede wszystkim przez 
wyspecjalizowane instytucje i organizacje.     

Dla celów naukowo-badawczych udostępnia się całe obszary parków z wyłączeniem 
form ochrony przyrody wymagających osobnych zezwoleń.      

Dla celów  edukacyjnych związanych z popularyzacją walorów i celów ochrony parków 
oraz kształtowaniem świadomości społeczności lokalnych i turystów udostępnia się całe 
obszary parków, z zastrzeżeniem uregulowań ujętych w poszczególnych planach ochrony.      

Dla celów  turystycznych i rekreacyjnych udostępnia się  całe obszary parków,                                
z zastrzeżeniem uregulowań ujętych w poszczególnych planach ochrony.      

22-24.09.2017 



       

Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ,,Salamandra” 
w Myśliborzu  

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
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Ogród dydaktyczny  
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

w Jeleniej Górze   

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

22-24.09.2017 
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Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 
Oddział Jelenia Góra - Ośrodek Edukacji Ekologicznej 

ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra 
tel./fax 75 755 37 35 

 e-mail: jgora@dzpk.pl, aletkowska@dzpk.pl 
www.dzpk.pl 
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