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ZAŁOŻENIA PRAC NAD PLANEM OCHRONY (Andrzej Weigle)
Rozpoczęcie prac nad projektem „Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego” (NPK) jest okazją do wspólnej z wszystkimi zaintereso-
wanymi osobami i instytucjami dyskusji nad przyszłością tego unikatowe-
go w skali kraju Parku. Jest to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych, 
obejmujący podstawowe typy brzegu morskiego, charakterystyczne dla 
polskiego wybrzeża Bałtyku: klifowe, wydmowe i den pradolin. Obejmuje 
on również mozaikę ekosystemów leśnych, w tym cennych nawydmowych 
borów bażynowych, lądowych ekosystemów nieleśnych: torfowiskowych, 
łąkowych i słonoroślowych, a także ekosystem morski Zatoki Puckiej we-
wnętrznej, wraz z ich bogactwem gatunkowym roślin, grzybów i zwierząt. 
Obszar ten jest niezwykle zróżnicowany krajobrazowo i bogaty w wielo-
wiekowe świadectwa działalności człowieka. Oprócz parku krajobrazowego objęto go różnymi formami ochrony, w tym 
w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000. 

Jednocześnie, w Nadmorskim Parku Krajobrazowym w sposób szczególny widać, jak trudno jest pogodzić, w sposób 
akceptowalny dla wszystkich stron, potrzeby ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu z oczekiwaniami 
różnych grup społecznych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zakładamy, że zaproponowana, otwarta formuła prac nad „Planem ochrony dla NPK” da możliwość nie tylko zgłosze-
nia swoich oczekiwań przez wszystkich zainteresowanych, ale także poznania i zrozumienia argumentów pozostałych 
uczestników dyskusji, w tym dotyczących uwarunkowań prawnych, związanych z funkcjonowaniem parku krajobrazo-
wego oraz innych form ochrony.

W niniejszej broszurze pragniemy przedstawić Państwu najważniejsze założenia prac nad „Planem ochrony dla NPK”, 
w tym dotyczące możliwości udziału w nich społeczeństwa, a także wybrane zagadnienia, którymi będziemy się zajmo-
wać oraz pytania, na które będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi.

Jednocześnie zapraszamy do aktywnego włączenia się w prace nad tym ważnym dla przyszłości rejonu dokumentem, 
poprzez zgłaszanie swoich pomysłów i uwag oraz aktywny udział w zaplanowanych warsztatach dla interesariuszy 
Planu. 

Plan ochrony – 
obowiązkowy dokument 
sporządzany na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody 
dla parków narodowych, 
parków krajobrazowych 
i rezerwatów przyrody 
określający, m.in. cele 
i działania ochronne. 
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Chcielibyśmy, aby maksymalnie dużo osób tu żyjących, pracujących i odpoczywających stało się beneficjentami działań 
na rzecz właściwej ochrony tego wyjątkowego rejonu wybrzeża Bałtyku. Pragniemy wspólnie z ludźmi otwartymi na 
poszukiwanie efektywnych rozwiązań, pozwalających na zachowanie walorów Parku, podjąć próbę stworzenia pod-
staw jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Nadmorski Park Krajobrazowy utworzono w 1978 r., jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Zgodnie 
z uchwałą Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą Nr 444/XLII/17 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r., które stanowią aktualną podstawę funkcjonowania Par-
ku, do szczególnych celów jego ochrony należą:

1) zachowanie naturalnego charakteru brzegów morskich i ujściowych odcinków rzek oraz specyfiki form mierze-
jowych,
2) zachowanie charakterystycznego układu strefowego i ciągłości przestrzennej poszczególnych typów ekosyste-
mów nadmorskich,
3) ochrona wartości florystycznych i fitocenotycznych parku, w szczególności cennych fitocenoz w Zatoce Puc-
kiej i na jej wybrzeżach, zbiorowisk nawydmowych i naklifowych, śródleśnych torfowisk, bagien i oczek wodnych 
z rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi, w tym o atlantyckim typie zasięgu,
4) ochrona miejsc rozrodu, żerowania i odpoczynku poszczególnych grup zwierząt, w szczególności ryb i ssaków 
morskich a także ważnych dla ptaków miejsc lęgowych oraz rejonów odpoczynku i żerowania w okresie wędrówek 
i zimowania,
5) zachowanie historycznie zróżnicowanych typów przestrzennych wsi rybackich i rolniczych, osad letniskowych 
oraz obszarów o ważnym znaczeniu strategicznym i nawigacyjnym, wraz z ich tradycją architektoniczną,
6) zachowanie wartości kultury niematerialnej, w szczególności swoistości etnicznej oraz tradycyjnych zajęć i zwy-
czajów społeczności kaszubskiej,
7) ochrona charakterystycznych krajobrazów wybrzeży otwartego morza (wydmowych i klifowych) oraz wybrzeży 
nadzatokowych (wydmowych, wysoczyznowych i niskich), w tym charakterystycznych równin organogeniczno-mi-
neralnych na Półwyspie Helskim, eksponowanych widokowo wierzchowin i stref krawędziowych kęp wysoczyzno-
wych oraz rozległych krajobrazów równin nadmorskich i den pradolin.
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Rozwinięcie ww. celów oraz wskazanie sposobów ich osiągnięcia jest jed-
nym z zadań i wyzwań, jakie stoją przed autorami „Planu ochrony dla NPK”. 
W swoich założeniach, dokument ten ma określić długofalową (w perspek-
tywie 20-letniej), strategię ochrony zasobów i walorów przyrodniczych, kul-
turowych i krajobrazowych tego obszaru i plan działań ochronnych. 

Podstawę prawną, określającą zakres i tryb sporządzania Planu, stanowią 
zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporzą-
dzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony 
zasobów, tworów i składników przyrody. 

Prace nad „Planem ochrony dla NPK” prowadzone będą w podziale na trzy zasadnicze etapy: 

· etap charakterystyki i diagnozy stanu, w ramach którego analizowane będą poszczególne zasoby abiotyczne 
i biotyczne przyrody, walory kulturowe i krajobrazowe oraz uwarunkowania ich ochrony, a także zagadnienia 
dotyczące zagospodarowania przestrzennego i różnych form użytkowania;

· etap strategiczny planowania ochrony, obejmujący m.in. uszczegółowienie celów ochrony, określenie zadań 
ochronnych oraz sformułowanie ustaleń do dokumentów planistycznych gmin i województwa pomorskiego;

· etap konsultacji społecznych oraz opiniowania i uzgadniania projektu Planu ochrony. 

Końcowym efektem prac będzie projekt „Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”, który docelowo 
zostanie wprowadzony w życie uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Powstanie także dokumentacja Planu 
ochrony, składająca się z zestawu siedmiu operatów szczegółowych dotyczących: ochrony zasobów abiotycznych i gleb, 
ochrony szaty roślinnej i grzybów, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów morskich, ochrony walorów krajobrazo-
wych i kulturowych, kształtowania funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych oraz zagospodarowania prze-
strzennego, a także syntetyzującego je operatu generalnego, map i bazy danych przestrzennych. 

Prace nad Planem zaplanowano na 2,5 roku - powinny się one zakończyć do 30 września 2021 r. przekazaniem Sejmi-
kowi zaopiniowanego i uzgodnionego projektu ww. uchwały.

Od chwili rozpoczęcia prac nad „Planem ochrony dla NPK” zainteresowani mają możliwość składania swoich uwag 
i wniosków - pisemnie na adres NPK, ul. Morska 6A, 84-120 Władysławowo lub za pośrednictwem poczty e-mail:  
npk.planochrony@pomorskieparki.pl. Mogą także uczestniczyć w warsztatach dla interesariuszy Planu, podczas których 
prezentowany będzie postęp prac oraz dyskutowane będą najważniejsze problemy i zagadnienia. Wstęp na warsztaty 
jest otwarty dla wszystkich chętnych. 

Pierwsze warsztaty na 
które zapraszamy odbędą 
się 15 maja 2019 r. 
o godz. 11.00, w siedzibie 
Urzędu Miejskiego 
we Władysławowie, 
ul. J. Hallera 19. Kolejne 
warsztaty zaplanowano 
na wiosnę i jesień 2020 r.
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ZAKRES PROBLEMOWY PLANU OCHRONY
ZASOBY ABIOTYCZNE (Radosław Wróblewski, Karolina Czarnecka, Janusz Dworniczak)
Wyjątkowość obszaru NPK wynika m.in. z bogatej i dynamicznej morfologii terenu. Park skupia walory obecne w cha-
rakterze geomorfologicznym całego polskiego wybrzeża Bałtyku. Tereny te zawierają efekty historycznego działania lą-
dolodów i procesów związanych z ich wytapianiem oraz efekty zachodzących na przestrzeni milionów lat zmian warun-
ków klimatycznych. Są również świadectwem współczesnych procesów rzeźbotwórczych oraz działalności człowieka. 

Obszar NPK obejmuje fragmenty wysoczyzn morenowych, zwane kępami (Kępa Swarzewska i Kępa Pucka i Kępa Re-
kowska) o wysokich, stromych stokach, odsłanianych w klifach nadmorskich oraz stokach porozcinanych dolinkami 
erozyjnymi, jak Lisi Jar, Łebski Żleb i Dolina Chłapowska. To również obszary pradolinne - dawne szlaki odpływu wód 
lądolodu (Pradolina Płutnicy i Meander Kaszubski) oraz ujścia rzek (Piaśnica, Czarna Woda, Gizdepka, Błądzikowska 
Struga i Reda). Są tu także obszary bogatej rzeźby eolicznej, z licznymi formami wydmowymi (Mierzeja Kaszubska, 
Półwysep Helski), jak również wysokie klify, podlegające naturalnym procesom stokowym i abrazji morskiej, odsłania-
jące, wyjątkowe jak na polskie wybrzeże, skały i  formacje (klif chłapowski, klif jastrzębski, klif pucki, klif osłoniński). 
W Parku znaleźć można również wybrzeża barierowe (wydmowe), miejscami z bardzo szerokimi plażami Mierzei Kar-
wieńskiej i Półwyspu Helskiego oraz wybrzeża niskie, na styku nizin torfowych i morza, z wąskimi plażami, bez zaplecza 
wydmowego (w rejonie rezerwatów przyrody: „Słone Łąki”, „Beka” i „Mechelińskie Łąki”). Ta różnorodność rzeźby 
jest ogromnym bogactwem abiotycznym NPK. Podlega ono cały czas zmianom. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to 
w strefie brzegowej morza, ale dotyczy również wysoczyzn oraz obszarów nizin torfowych. Część tych zmian to efekty 
naturalnych procesów geomorfologicznych, jednak głównie są to efekty działalności człowieka, związanej z zagospoda-
rowywaniem atrakcyjnych inwestycyjnie obszarów Parku, a także z działaniami Urzędu Morskiego na rzecz stabilizacji 
brzegu budowlami hydrotechnicznymi. Wypracowanie rozwiązań łączących potrzeby ochrony zasobów abiotycznych 
i gleb oraz ich naturalnych przemian z potrzebami samorządów, mieszkańców i inwestorów oraz innych podmiotów 
zarządzających przestrzenią, będzie jednym z ważniejszych i trudniejszych wyzwań stojących przed autorami Planu 
ochrony oraz osób zaangażowanych w dyskusję nad jego ustaleniami.
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SZATA ROŚLINNA I GRZYBY (Magdalena Lazarus, Katarzyna Bociąg)
Szata roślinna NPK jest zróżnicowana, co jest odbiciem naturalnej zmienności warunków siedliskowych tego obszaru, 
a także oddziaływania człowieka. Charakterystycznym elementem środowiska przyrodniczego Parku są wydmy nad-
morskie, wzdłuż piaszczystego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Rosną na nich przede wszystkim psammofity – gatunki 
roślin przystosowane do wzrostu i rozwoju w warunkach deficytu wody w podłożu, znacznych amplitud temperatur 
w ciągu doby, niestabilnego podłoża, a także zasypywania piaskiem i jego odsypywania. Wśród nich jest wiele gatun-
ków zagrożonych regionalnie, jak np. perz sitowy, czy mikołajek nadmorski.

W pasie wydm nadmorskich, w niektórych miejscach występują bezodpływowe, trwale lub okresowo podmokłe za-
głębienia międzywydmowe. Cechują się one obecnością cienkiej warstwy silnie rozłożonego, oligotroficznego torfu. 
W miejscach takich rosną rzadkie gatunki roślin, jak np. sit bałtycki. 

Leśnym zbiorowiskiem roślinnym, związanym z wydmami, jest nadmorski bór bażynowy, którego płaty na terenie Par-
ku są w różnym stopniu przekształcone, m.in. ze względu na duży ruch turystyczny (wydeptywanie runa, zaśmiecanie). 
W warstwie roślin zielnych boru nadmorskiego spotkać można rzadkie składniki flory, np. tajężę jednostronną czy 
wrzosiec bagienny. 

W obrębie niskiego, okresowo zalewanego wodą morską, zatorfionego brzegu morskiego, występują zbiorowiska sol-
niskowe, ze specyficzną florą halofitów. Rosną tutaj m.in. zagrożone regionalnie taksony, jak aster solny, czy ostrzew 
rudy. Halofity występują również w obrębie umocnień brzegowych wzdłuż Zatoki Puckiej. Solniska są chronione w re-
zerwatach przyrody „Słone Łąki”, „Beka” i „Mechelińskie Łąki”. Do utrzymania tego typu fitocenoz koniecznym jest sto-
sowanie zabiegów ochrony czynnej w postaci zrównoważonego koszenia i wypasu, co jest realizowane jedynie w rezer-
wacie „Beka” (koszenie i wypas) oraz „Słone Łąki” (koszenie). Szatę roślinną Parku urozmaica obecność kompleksu łąk 
zmiennowilgotnych (rezerwat przyrody „Piaśnickie Łąki” z rzadkimi składnikami flory, jak np. mieczyk dachówkowaty 
i kosaciec syberyjski) oraz torfowisk wysokich i przejściowych.
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Podstawowym zagrożeniem dla szaty ro-
ślinnej NPK są: presja człowieka (poru-
szanie się poza wyznaczonymi szlakami, 
zaśmiecanie, zabudowa), zaniechanie użyt-
kowania ekstensywnego słonaw, zmiany 
warunków wodnych oraz rozprzestrzenia-
nie się gatunków obcych geograficznie. 

Zadaniem sporządzających „Plan ochrony 
dla NPK” będzie znalezienie rozwiązań, 
które z jednej strony umożliwią ochronę 
wartości florystycznych i fitocenotycznych 
tego obszaru, a jednocześnie umożliwią 
korzystanie z jego zasobów w stopniu ak-
ceptowalnym dla mieszkańców i osób od-
wiedzających.

ŚWIAT ZWIERZĄT (Paweł Janowski)
Świat zwierząt NPK jest nierównomiernie rozpoznany i wiele grup jest wciąż słabo opracowanych i wymagających 
dokładniejszej inwentaryzacji. Zdecydowanie do tej drugiej grupy należą zwierzęta bezkręgowe siedlisk lądowych. 
W szczególności dotyczy to tak charakterystycznych dla Parku pasów wydm i borów bażynowych, jak również nadmor-
skich, podmokłych łąk, w tym słonorośli. Dokładniej natomiast rozpoznano zwierzęta kręgowe, w tym ichtiofaunę nie-
wielkich strumieni oraz większych, przy-
morskich wód płynących. Szczególnie pod 
tym względem wyróżnia się przyujściowy 
odcinek Piaśnicy, gdzie notowano kilkana-
ście gatunków ryb, w tym chronione: kozę 
i różankę oraz Białogórska Struga. W cie-
kach wpadających do Zatoki Puckiej skład 
ichtiofauny jest zdecydowanie uboższy, 
a w ich dolnych odcinkach w granicach 
Parku nie występują gatunki chronione. 
Do zdecydowanie lepiej poznanych grup 
zwierząt kręgowych należą także płazy 
i gady, które w większości reprezentują 
gatunki szeroko rozpowszechnione w ni-
zinnej części kraju. Nieliczne, małe zbior-
niki słodkowodne, będące siedliskiem 
rozrodu płazów, nie dają jednak szans na 
liczne ich występowania na terenie Parku. 



8

Rzadsze gatunki herpetofauny były dotychczas stwierdzane jedynie na pojedynczych stanowiskach w granicach otuliny 
- dotyczy to kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej oraz ponownie stwierdzonego po kilkudziesięciu latach gniewo-
sza plamistego. Siedliska lądowe w granicach samego Parku są poddane silnej dewastacji i penetracji przez okresowo 
niezwykle liczny ruch turystyczny, co ma znaczący wpływ na występujące tam gatunki ssaków lądowych, w tym na 
stwierdzane ściśle chronione gatunki nietoperzy. Dla nich pas lądowy Półwyspu Helskiego i wybrzeża otwartego morza 
jest ważnym korytarzem sezonowych migracji. Gromadą najlepiej zbadanych i najliczniejszych kręgowców występują-
cych w Parku są ptaki. Kilkaset stwierdzonych gatunków obejmuje zarówno szeroko rozpowszechnionych i dość licznie 
występujących przedstawicieli krajowej awifauny, jak i obserwowanych jedynie w tej części Polski, a nawet notowa-
nych przede wszystkim w graniach NPK. Do tych najrzadszych, w tym lęgowych w tym rejonie, należą: łęczak, pliszka 
cytrynowa oraz jeszcze do niedawna gniazdujący w rezerwacie przyrody „Beka” biegus zmienny. 

Nadmorski Park Krajobrazowy posiada unikatową wartość w skali kraju dla migrującej awifauny. Zarówno Półwysep 
Helski jaki i Zatoka Pucka zostały włączone do ogólnoświatowego programu Ostoi Ptaków IBA (Important Bird Area), 
którego celem jest rozpoznanie i ochrona miejsc najcenniejszych dla zachowania ptaków i ich siedlisk w skali globalnej. 
Prace nad Planem ochrony są dobrą okazją, by przeprowadzić badania nad grupami zwierząt dotąd słabo poznanymi 
oraz by dokonać rewizji w składzie grup, które, choć dobrze poznane w przeszłości, nie były w ostatnich czasach objęte 
inwentaryzacją, a tym samym oceną zachodzących zmian. Równie istotnym zagadnieniem wymagającym rozpoznania 
pozostaje wpływ człowieka na świat zwierząt, w tym zwłaszcza wpływa intensywnego wykorzystywania terenu pod 
funkcje turystyczno-rekreacyjne oraz zmasowanego ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych.
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EKOSYSTEMY MORSKIE (Monika Michałek) 
W skład NPK, oprócz części lądowej, wchodzi część morska – Za-
toka Pucka wewnętrzna, zwana też Zalewem Puckim. Zatoka jest 
jedynym w kraju miejscem występowania chronionego siedliska 
przyrodniczego „Duża płytka zatoka” i związanych z nią morskich 
biotopów. Jest ponadto szczególnie istotna dla ochrony przy-
brzeżnych trzcinowisk. Specyficzne warunki hydrologiczne i geo-
morfologiczne, wynikające z odizolowania akwenu Zatoki Puckiej 
od wód otwartego morza Półwyspem Helskim, morfologii dna, 
niewielkich głębokości oraz dopływu wód słodkich, przyczyniły się 
do ukształtowania specyficznych zbiorowisk wielogatunkowych 
łąk podwodnych (Chara spp., Zannichellia palustris, Zostera mari-
na oraz Potamogeton spp.), wraz z towarzyszącymi im zespołami 

fauny dennej. Z ichtiofauny notuje się tu zarówno gatunki morskie, takie jak: śledź, szprot, stornia, belona; słodkowod-
ne, takie jak: okoń, płoć, szczupak, jak i dwuśrodowiskowe: troć i łosoś. Niezależnie od ujęcia Zatoki Puckiej i Półwyspu 
Helskiego jako specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000, Zatoka Pucka jest także ostoją ptaków 
o randze europejskiej, włączoną do tej sieci.

Akwen jest intensywnie użytkowany przez człowieka. Szczególnie rozwinięta jest funkcja turystyczna i rekreacyjna. Na 
brzegu Zatoki występuje szereg pól kempingowych, które stanowią bazę do uprawiania rekreacji morskiej. Akwen jest 
ponadto wykorzystywany (jednak w coraz mniejszym stopniu) przez rybołówstwo przybrzeżne. W  granicach Parku 
funkcjonują przystanie rybackie oraz port w Pucku. W pobliżu znajduje się port w Jastarni oraz zlokalizowane są poli-
gony Marynarki Wojennej. System ochrony brzegów wspomagany jest umocnieniami oraz zasilaniem odzatokowym. 
W akwenie zidentyfikowano elementy podwodnego dziedzictwa kulturowego (wraki statków, pozostałości lasów, śre-
dniowieczny port w Pucku). Rozwój gospodarczy regionu spowodował konieczność rozbudowy infrastruktury technicz-
nej (przystani i falochronów). 

Wymienione powyżej uwarunkowania będą miały znaczenie przy formułowaniu celów ochrony, które z jednej strony 
powinny pozwolić na poprawę stanu ekologicznego Zatoki oraz stanu strefy brzegowej, a z drugiej zapewnić możliwość 
dalszego korzystania z jej zasobów. Wypracowanie sposobów minimalizacji zagrożeń dla akwenu, wynikających z dzia-
łalności człowieka, będzie kluczowe dla osiągnięcia postawionych celów. 
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DZIEDZICTWO KULTUROWE (Bogna Lipińska, Maciej Przewoźniak)
Dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej na obszarze NPK jest w znacznym stopniu spuścizną Kaszubów „Nor-
dowych”. Ich kultura kształtowała się, z oczywistych względów, pod przemożnym wpływem morza. Oprócz Kaszubów 
Nordowych, wkład w dziedzictwo materialne terenów NPK mieli po 1920 r. Polacy przybywający z głębi lądu, a do 
1945 r. także mieszkańcy narodowości niemieckiej. Pod względem zróżnicowania dziedzictwa kultury materialnej wy-
odrębniają się w NPK trzy rejony: Półwysep Helski, wybrzeże otwartego morza i wybrzeże Zatoki Puckiej. 

Główne walory dziedzictwa kulturowego Półwyspu Helskiego to: zespół historycznej zabudowy Helu (pozostałości do-
mów rybackich, dawny kościół protestancki – obecnie Muzeum Rybołówstwa i zespół latarni morskiej), pozostałości 
historycznej zabudowy wsi rybackich w Jastarni, Kuźnicy i Chałupach, zabudowa willowa, letniskowa i pensjonatowa 
w Juracie z okresu międzywojennego XX w., prezentująca interesujące style architektoniczne (od form narodowych, 
np. stylu zakopiańskiego lub dworkowego, po modernistyczne eksperymenty architektoniczne) oraz obiekty militarne 
z okresu sprzed i z czasu II wojny światowej (umocnienia, stanowiska artyleryjskie itp.). 

Pas wybrzeża od strony otwartego morza, od Władysławowa po Białogórę, obejmuje zespoły obiektów materialnego 
dziedzictwa kulturowego, znajdujące się w: Chłapowie (położone w otulinie NPK), Rozewiu (unikalny zespół dwóch 
latarni morskich), Jastrzębiej Górze (położona częściowo w NPK osada letniskowa z okresu międzywojennego XX w., 
z modernistycznymi willami i pensjonatami), Karwi (częściowo w NPK - dawna stacja rybacka), Karwieńskich Błotach 
(unikalna na Kaszubach wieś „rzędówka bagienna”, założona na bagnach nadmorskich, w układzie przestrzennym 
wykształconym w XVII w.), Dębkach (osada o genezie stacji rybackiej, obecnie najsilniej przekształcona jednostka 
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osadnicza w NPK) i Białogórze (położona w są-
siedztwie NPK w jego otulinie). Na wybrzeżu 
Zatoki Puckiej, w zasięgu Parku, materialne 
dziedzictwo kulturowe skoncentrowane jest 
we wsiach: Swarzewo (ośrodek religijnego kul-
tu katolickiego i tradycji kaszubskiej), Rzucewo 
(park kulturowy osady łowców fok z późnego 
okresu kamienia oraz zespół pałacowo-par-
kowy), Osłonino (zaniedbany zespół dworsko-
-parkowy) i Rewa (ślady nieistniejącej stacji 
rybackiej). Bezpośrednio przy NPK położony 
jest Puck, miasto założone w średniowieczu, 
z zachowanym w historycznej części układem 
urbanistycznym i cenną zabudową sakralną 
i mieszczańską. W Pucku znajdował się port 
morski z XVII w., którego relikty odkryto w wo-
dach Zatoki Puckiej. 

Współcześnie na obszarze Parku występują 
liczne przejawy postępującej degradacji walo-
rów i wartości dziedzictwa kulturowego. Ma to 
zwłaszcza miejsce w Helu (utrata rybackiego 
charakteru miasta), Juracie (współczesna „typo-
wo-stereotypowa” zabudowa, nieuwzględnia-
jąca kontekstu krajobrazowego i tradycji histo-
rycznej), Jastarni (zanikanie i nieprzemyślane 
modernizowanie dawnej, charakterystycznej 
zabudowy wsi rybackiej), Jastrzębiej Górze 
(współczesna, bezstylowa bądź chaotyczna pod 
względem formy architektonicznej zabudowa), 
Karwi i Dębkach (intensywne zainwestowanie 
turystyczne, w tym substandardowe), Kar-
wieńskich Błotach (dewastacja ruralistycznego 
układu przestrzennego „rzędówki bagiennej” 
i reliktów unikatowych form architektonicz-
nych tradycyjnej zabudowy „olęderskiej”) oraz 
w Rewie (przemiana z wsi rybackiej w podmiej-
skie suburbia Gdyni). Generalnie, dziedzictwo 
kulturowe Parku, zarówno materialne jak i nie-
materialne, jest sukcesywnie zubożane i tylko 
wybiórczo szanowane i chronione. 
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KRAJOBRAZ (Maciej Przewoźniak)

Krajobraz NPK ma wybitnie lądowo-morski charakter, z występowaniem rozległych widoków na morze - na obramowa-
ną brzegami Półwyspu Helskiego i Pobrzeża Kaszubskiego Zatokę Pucką i na otwarte morze z bezkresem po horyzont. 
Unikalne krajobrazy regionalne tworzą: tafla wód Zatoki Puckiej wewnętrznej (lub zimą tafla lodowej pokrywy – coraz 
rzadziej), zalesione wydmy i obie strefy brzegowe Półwyspu Helskiego, widziane z wyniesionych punktów Władysła-
wowa oraz pokryte łąkami i torfowiskami równiny przymorskie, postrzegane z kęp wysoczyznowych. Wymiar subre-
gionalny mają w NPK przede wszystkim krajobrazy plaży otwartego morza z lądowym zapleczem - wydmowym lub 
klifowym oraz ujściowe odcinki Pradoliny Płutnicy i Meandru Kaszubskiego w sąsiedztwie wód Zatoki Puckiej. Lokalne 
wnętrza krajobrazowe tworzą głównie specyficzne dla Parku doliny rozcinające kępy wysoczyznowe (wśród nich Dolina 
Chłapowska to krajobrazowy rezerwat przyrody), zagłębienia śródwydmowe i enklawy nieleśne w nadmorskich borach 
sosnowych. Unikatem krajobrazowym o skali ogólnopolskiej jest Ryf Mew. Krajobrazy przyrodnicze NPK są głównie 
niebiesko-żółtawo-zielone (morsko-plażowo-wydmowo-borowe). Specyfikę krajobrazu kulturowego Parku w najwięk-
szym stopniu reprezentują porty rybacko-turystyczne nad Zatoką Pucką - w Helu, Jastarni i Pucku. Unikalne krajobrazy 
kulturowe tworzą lokalnie latarnie morskie w Helu i Rozewiu oraz pałac w Rzucewie z założeniem parkowym przy brze-
gu Zatoki Puckiej (jedyne takie założenie na Kaszubach). 

Krajobraz Parku w wielu rejonach jest silnie, negatywnie przekształcony, od budowli hydrotechnicznych stabilizujących 
brzeg morza poczynając, przez różne formy zainwestowania turystyczno-rekreacyjnego, po współczesne formy zabu-
dowy w miastach i osadach. W licznych miejscach krajobraz jest zdewastowany, jak np. w strefie brzegowej morza 
w Jastrzębiej Górze (monstrualne umocnienia klifu) i w strefie kempingów między Władysławowem a Chałupami na 
Półwyspie Helskim. Postępującej dewaloryzacji ulega także krajobraz otuliny Parku.

TURYSTYKA I REKREACJA (Maciej Przewoźniak, Barbara Jaszczuk-Skolimowska)

Unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe i w mniejszym stopniu kulturowe, były i są przyczyną intensywnego rozwoju 
w NPK zainwestowania i użytkowania turystyczno-rekreacyjnego. Występują tu bardzo zróżnicowane formy zagospo-
darowania, jak: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, prywatne kwatery, kempingi, porty i przystanie jachtowe, 
zagospodarowane plaże, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe 
i dydaktyczne itd. Równie zróżnicowane są formy turystyki 
i rekreacji, reprezentowane głównie przez turystykę pobyto-
wą i turystykę krajoznawczą: samochodową, rowerową, pie-
szą, wodną (żeglarską i motorowodną), a nawet lotniczą oraz 
przez różne formy aktywności fizycznej, jak sporty wodne (pły-
wanie, windsurfing, kitesurfing itp.), sporty plażowe i „boisko-
we”, jeździectwo konne itd.

Główne „atrakcje” turystyczne NPK, oprócz plaży i morza, to: 
lokalnie bardzo dobra baza noclegowa, obiekty specyficzne 
dla strefy nadmorskiej (porty i przystanie, infrastruktura ry-
bołówstwa morskiego, latarnie morskie), żegluga przybrzeż-
na, kompleks edukacyjno-przyrodniczy w Helu (Fokarium, 
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„Błękitna wioska” z Domem Morświna, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Helski Cypel”), Muzea Rybołówstwa i Obro-
ny Wybrzeża w Helu, inne dziedzictwo kulturowe, w tym ruralistyczne, sakralne, pałacowe (Rzucewo) i militarne oraz 
kompleksowo ujmowany „image miejsca”, zwłaszcza Półwyspu Helskiego – końca (lub początku) RP.

Intensywny rozwój zainwestowania turystyczno-rekreacyjnego i będące jego konsekwencją nadmierne obciążenie róż-
nymi formami użytkowania rekreacyjnego, są główną przyczyną zniszczeń przyrody w NPK i dewaloryzacji jego krajo-
brazu. Pojemność rekreacyjna zainwestowania w Parku i w jego otoczeniu jest zdecydowanie za duża, czego dowodem 
jest dewastacja przyrody w wyniku jej rekreacyjnego użytkowania. Skrajnym tego przykładem są przekształcenia strefy 
przybrzeżnej Zatoki Puckiej na Półwyspie Helskim, w zasięgu i w sąsiedztwie licznych kempingów między Władysła-
wowem i Chałupami, gdzie doprowadzono do dewastacji środowiska przyrodniczego lądu i morza. W sezonie letnim 
nadmorskie tereny Parku NPK znajdują się na granicy fizycznego przetrwania, a w sezonie zimowym regeneracja śro-
dowiska jest znikoma. W efekcie z roku na rok stan przyrody Parku pogarsza się.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (Maciej Przewoźniak)

Lądowo-morski obszar przybrzeżny NPK, ze względu na swój charakter przyrodniczy, walory położenia i nagromadzenie 
zainwestowania w przeszłości, stymuluje rozwój wielu funkcji społeczno-gospodarczych. Rozwój ten następuje w prze-
strzeni o wybitnych walorach przyrodniczych, w środowisku naturalnie dynamicznym, w warunkach bardzo ograniczo-
nej, zmniejszającej się podaży przestrzeni. Czynniki te powodują, że NPK jest rejonem szczególnej koncentracji kon-
fliktów w zagospodarowaniu przestrzennym. Konsekwencją intesyfikacji zainwestowania, przede wszystkim rozwoju 
funkcji rekreacyjno-turystycznej, jest silna urbanizacja przestrzeni Parku. NPK to jedyny park krajobrazowy w Polsce, 
w ktorym znajdują się trzy miasta (Hel, Jastarnia z Juratą i Kuźnicą, Władysławowo z Jastrzębią Górą). Ich rozwój teryto-
rialny i przekształcanie dawnych wsi w miejscowości turystyczne (Chłapowo, Rozewie, Karwia, Dębki, Białogóra, Rewa) 
prowadzą do fragmentacji środowiska przyrodniczego i osłabienia jego spójności ekologicznej. Silnej antropizacji ulega 
krajobraz NPK, a w nowym zainwestowaniu giną fizjomiczne pozostałości materialnego dziedzictwa kulturowego. 
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Zainwestowanie Parku i jego otoczenia jest źródłem zanieczyszczeń atmos-
fery (motoryzacyjnych, komunalnych i przemysłowych), hałasu komunika-
cyjnego, podwyższonego pola elektromagnetycznego, zanieczyszczeń wód 
morskich i ujściowych odcinków rzek, zaśmiecenia terenu oraz synantropi-
zacji przyrody. Specyficznym elementem zagospodarowania są formy sta-
bilizacji brzegu morza budowlami hydrotechnicznymi, reprezentowanymi 
przez różnego rodzaju betonowe opaski, narzuty kamienne, konstrukcje 
gabionowe itp., stosowane zarówno na odcinkach brzegu wydmowego 
jak i klifowego. Budowle hydrotechniczne, stabilizujące brzeg morski, sta-
nowią bariery ekologiczne na styku morza z lądem, przerywają naturalną 
ewolucję brzegu i degradują krajobraz nadmorski. 

Dla obszaru NPK i jego otuliny obowiązuje 138 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (53 dla Parku, 
11 dla Parku i otuliny oraz 74 dla otuliny), które bezterminowo przesądzają docelowe zagospodarowanie objętych nimi 
terenów. Konflikty w zagospodarowaniu i wykorzystaniu NPK będą ulegać intensyfikacji, ze względu na zmniejszającą 
się podaż przestrzeni w Parku, wzrost potencjału ekonomicznego inwestorów oraz wzrost popytu na formy zainwesto-
wania przestrzeni, w tym przede wszystkim na usługi turystyczno-rekreacyjne. Sytuację będą pogarszać skutki global-
nych zmian klimatu, a zwłaszcza wzrost poziomu morza i jego oddziaływanie, zarówno na środowisko przyrodnicze, 
jak i na środowisko zbudowane miast, osad turystyczno-rekreacyjnych, portów i przystani morskich, infrastruktury 
komunikacyjnej i technicznej. 
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