
Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
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Krajeński Park Krajobrazowy

kopalin, w tym pisaku i żwiru.
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.

Krajobraz Krajny –

wyróżniający się spośród innych krajobrazów 

wybitnym i nietuzinkowym pięknem

RZEŹBA TERENU
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.

Góry Obkaskie 
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.
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WODY – czynnik kształtujący krajobraz 

Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
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Łowiska
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Dużą zaletą łowisk położonych w KPK jest piękna okolica i dość dobrze

rozwinięta baza noclegowa w pobliżu jezior na wypadek konieczności

przenocowania przyjezdnych amatorów łowienia ryb. W jeziorach pływa

sporo leszczy, płoci, okonia oraz szczupaka. Kryją się w nich również

węgorze.



Ponadto malowniczą pozostałością 

po lodowcu wpływającą na walory 

krajobrazowe są liczne rzeki
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RZEKA ORLA
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DOLINA RZEKI SĘPOLENKI
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Rzeki w KPK
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Przez obszar Krajeńskiego Parku 

Krajobrazowego 

przebiega wododział I rzędu

rzeka Orla zaprezentowana na poprzednich 

slajdach jest dopływem Noteci 

zaś Sępolenka Brdy



Powierzchnia KPK w rozbiciu na 
kategorie użytkowania
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.
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Rezerwat „Lutowo”
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Bażyna czarna
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Rezerwat „Gaj Krajeński”

.
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Lilia złotogłów
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Rezerwat „Buczyna”
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Wawrzynek wilczełyko
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Rezerwat „Dęby Krajeńskie”
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Rezerwat Jezioro Wieleckie
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Rezerwat przyrody „Jezioro 
Wieleckie”

41 www: www.krajenskipark.pl e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl

Na terenie tego rezerwatu stwierdzono 

również gniazdowanie trzech gatunków 

ptaków objętych 

Polską Czerwoną Księgą Zwierząt.

Są to: pisaku i żwiru.



Rezerwat przyrody „Jezioro 
Wieleckie”
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Bąk                                                                                

Bączek

Wąsatka.
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Krajeński Park Krajobrazowy
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.



Zespół Przyrodniczo-
Krajobrazowy
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Jedną z głównych atrakcji Krajny stanowią  jej bogate zasoby przyrodnicze.

Szczególnym tego przykładem jest 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy 

Torfowisko „Messy”
To obszar o powierzchni 634,45 ha 

w przeważającej części są to torfowiska 

oraz bór bagienny

opalin, w tym pisaku i żwiru.
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Pomniki przyrody
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kopalin, w tym pisaku i żwiru.
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Inwentaryzacja nietoperzy
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W lipcu 2015 i 2016 r. odbyła się letnia 
inwentaryzacja nietoperzy z udziałem 
chiropterologa z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Prace polegały na nocnym łapaniu 
nietoperzy w sieci, a następnie ich liczeniu 
i rozpoznawaniu. Prace będą prowadzone 
przez kolejny rok. Zakończeniem prac 
będzie opracowanie raportu nt. liczby i 
gatunków nietoperzy występujących w 
Parku.  Łącznie odłowiono 419 osobników 
10 gatunków (nocek duży, nocek rudy, 
nocek Natterera, mroczek późny, karlik 
malutki, karlik drobny, karlik większy, 
borowiec wielki, gacek brunatny, mopek 
zachodni.



Inwestycje turystyczne
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Tablice graniczne z nazwą Parku



Inwestycje turystyczne
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Wieże widokowe



Inwestycje turystyczne
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Tablice informacyjne i publikacje



Festyn przyrodniczo-edukacyjny 
„Dzień Żurawia”

69 www: www.krajenskipark.pl e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl

Przedsięwzięcie to promuje walory przyrodniczo-kulturowe Krajny. Każdy

z uczestników mógł wziąć udział w degustacji lokalnych potraw, zapoznać się

z zasadami pierwszej pomocy oraz sprawdzić się w licznych konkursach

przyrodniczych z cennymi nagrodami. Dla ceniących aktywny styl życia

zorganizowano również „bieg żurawia”. Ponadto uczestnicy festynu mogli

zakupić przy stoiskach lokalnych sadowników i ogrodników sadzonki oraz

kwiaty sezonowe. Impreza miała na celu jednoczyć lokalną społeczność

i młodzież wokół spraw przyrodniczych.



Festyn przyrodniczo-edukacyjny 
„Dzień Żurawia”
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Krajeński Park Krajobrazowy
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kopalin, w tym pisaku KRAJNA
i żwiru.

RAJ NA

ZIEMI



Dziękuje za uwagę

72 www: www.krajenskipark.pl e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl

opalin, w tym pisaku i żwiru.

Mirosław Łebek


