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Województwo wielkopolskie położone jest w za-
chodniej części Polski, na skrzyżowaniu ważnych 
europejskich powiązań komunikacyjnych. Krzyżują się 
tu szlaki wiodące z Berlina do Moskwy oraz z Pragi na 
wybrzeże Bałtyku. Województwo zajmuje powierz-
chnię 29 826 km² (tabela 2.1); rozciąga się 291,6 km 
w kierunku z południa na północ i 229,5 km – z zacho-
du na wschód. 

Wielkopolska liczy 3 475,3 tys. mieszkańców, 
z czego 54,9% stanowi ludność miejska. Największym 
miastem jest stolica województwa – Poznań, które 
zamieszkuje 542,3 tys. osób (15,6% ludności regionu), 
natomiast liczba ludności całej aglomeracji poznań-

skiej obejmującej miasto oraz 17 gmin otaczającego je powiatu wynosi 971,2 tys. Poza Poznaniem w wojewódz-
twie wielkopolskim jest 6 miast o liczbie ludności przekraczającej 50 tys.: Kalisz (102,8 tys.), Konin (75,9 tys.), 
Piła (74,1 tys.), Ostrów Wielkopolski (72,6 tys.), Gniezno (69,3 tys.) i Leszno (64,5 tys.) oraz 13 miast o liczbie 
ludności powyżej 20 tys.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 117 osób/km². Największa gęstość zaludnienia jest w Poznaniu 
(2071 osób/km²) i Lesznie (2026 osób/km²), najmniejsza - do 50 osób/km² - w powiatach: złotowskim, 
czarnkowsko-trzcianeckim i międzychodzkim. 

W skład województwa wchodzi 35 powiatów (w tym 4 miasta na prawach powiatu) oraz 226 gmin, w tym 
19 miejskich, 90 miejsko-wiejskich i 117 wiejskich (mapa 2.1). 

Gospodarka

Wielkopolska jest województwem o charakterze rolniczo-przemysłowym. Użytki rolne zajmują ponad 
58,2% powierzchni województwa. Gleby są średniej i niskiej jakości. Brak jest gruntów ornych zaliczanych do 
I klasy, znikomy procent stanowią gleby II klasy, stąd też intensyfikacja produkcji rolnej wymaga zastosowania 
zwiększonych dawek nawożenia, co wiąże się ze wzrostem zagrożenia środowiska. Rolnictwo i związany z nim 
przemysł przetwórczy najbardziej rozwinęły się w południowej i południowo-wschodniej części regionu. 
W części zachodniej i północnej, na terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, najszerzej 
rozwinęła się turystyka i rekreacja. W części wschodniej, w rejonie Konina i Turku, dominuje energetyka, gór-
nictwo i przemysł wydobywczy. 

Najważniejsze surowce wydobywane w województwie wielkopolskim to:
· gaz ziemny (wydobywany w 27 kopalniach) występujący w strefie kościańsko-grodziskiej i w okolicach 

Ostrowa Wielkopolskiego (w powiatach kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, poznańskim, nowo-
tomyskim, średzkim, śremskim, szamotulskim, rawickim i ostrowskim). Łączne wydobycie ze wszystkich 
kopalni wyniosło w 2015 roku 2 264,34 mln m³, co stanowiło 43% wydobycia gazu ziemnego w Polsce;

· węgiel brunatny występujący w 31 złożach, wydobywany jest w kopalniach odkrywkowych ze złóż Pąt-
nów IV, Adamów, Tomisławice, Koźmin, Drzewce; w 2015 r. wydobycie z tych złóż kształtowało się na 
poziomie 13 653 tys. ton, co stanowiło 21,6% wydobycia w Polsce;

· piaski, żwiry i surowce ilaste ceramiki budowlanej występujące na terenie całego województwa, wydo-
bywane w 1 131 kopalniach, są wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby lokalne; w 2015 r. wydoby-
cie wynosiło 11 522 mln ton; w związku z rozbudową sieci dróg nastąpił wzrost o 61% w stosunku do roku 
2014; 

Trójwymiarowy mural w Poznaniu (fot. A. Pułyk)
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· sól kamienna wydobywana tylko w kopalni w Kłodawie (w 2015 r. wyniosło 380 tys. ton, co stanowiło 
10,9% wydobycia krajowego); 

(źródło: Bilans złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut badaw-
czy Warszawa 2016).  

Stopa bezrobocia, która w roku 2005 wynosiła 14,6%, w 2015 r. spadła do poziomu 6,1% (tabela 2.1). Na 
koniec 2015 r. liczba pracujących ogółem wynosiła 1448,8 tys. Najwięcej osób było zatrudnionych w przemyśle 
i budownictwie – 450,3 tys., w działalności handlowo-usługowej (handel, naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) – 374,6 tys. 
i w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 214,3 tys.; prawie 104 tys. osób zajmowało się edukacją. 

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku w województwie 
wielkopolskim kształtowała się na poziomie 47 992 zł (107,5% przeciętnej dla kraju); w 2005 r. wartość ta wy-
nosiła 27 553 zł. W 2014 r. województwo wielkopolskie wypracowało 9,7% PKB, dla porównania w roku 2005 – 
8,62%. Udział w tworzeniu PKB i jego poziom w przeliczeniu na jednego mieszkańca dają Wielkopolsce miejsce 
w czołówce krajowej (tabela2.1). 

użytki rolne stanowią 58,2%
powierzchni ogólnej

Mapa 2.1. Województwo wielkopolskie 
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Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne według Jerzego Kondrackiego obszar 
województwa wielkopolskiego leży w prowincji Niż Środkowoeuropejski, północna część w podprowincji Poje-
zierza Południowobałtyckie (makroregiony: Pojezierze Południowopomorskie, Pradolina Toruńsko-
Eberswaldzka, Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pradolina Warszawsko-Berlińska, Pojezierze 
Leszczyńskie), południowa – w podprowincji Niziny Środkowopolskie (mezoregiony: Nizina Południowo-
wielkopolska, Pradolina Barucko-Głogowska, Wał Trzebnickie). 

Cały ten obszar jest ściśle związany z działalnością lądolodu skandynawskiego. Część południową od linii 
Sława Śląska-Leszno-Gostyń-Żerków-Konin stanowi pozbawiony naturalnych jezior obszar rzeźby staro-
glacjalnej powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Rozległe równiny moreny dennej (wysoczyzny) 
rozcięte są przez doliny, którymi płyną niewielkie rzeki. Wzgórza moren czołowych mają długie, silnie złagodzo-
ne stoki, a deniwelacje na powierzchni terenu są niewielkie. Na północ od wspomnianej linii występuje rzeźba 
młodoglacjalna. Występują tutaj liczne rynny i jeziora polodowcowe, oczka wytopiskowe, moreny czołowe, 
kemy i ozy. Najmłodszymi formami powierzchni są wydmy zbudowane z piasków wodnolodowcowych na tera-
sach pradolinnych oraz piasków sandrowych, występujące na Międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, w kotli-
nach: Odolanowskiej, Grabowskiej i Rychwalskiej, w okolicach Rawicza oraz w dolinie Orli (dopływu Baryczy).

Najwyżej położony punkt w województwie to Kobyla Góra 283,8 m npm, najniżej położony jest brzeg 
Warty w Zamyślinie 28,9 m npm.

Wskaźnik Jednostka
Województwo 
wielkopolskie

Miejsce 
w kraju

Polska

Powierzchnia (2016) 2[km ] 29 826 2 312 679

Udział powierzchni województwa wielkopolskiego 
w powierzchni kraju (2016)    

[%] 9,5

Powierzchnia użytków rolnych (2015)
2[km ] 17 368,69 2 145 452,70

Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej (2015) [%] 58,24 46,52

Powierzchnia lasów (2015) 2[km ] 7 678,47 3 9 214, 88

Udział lasów w powierzchni ogólnej (2015) [%] 25,7 12 29,5

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chroniona (2015)

2[km ] 9 454,84 9 101 620,68

Udział powierzchni obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chronionych w powierzchni 
ogólnej(2015)

[%] 31,7 32,5

Ludność ogółem (2016) [tys.] 3 475,323 3 38 437,239

Udział liczby ludności województwa w liczbie ludności 
kraju (2016)

[%] 9,05

Gęstość zaludnienia (2016) 2[os/km ] 117 8 123

Ludność w miastach (2016) 
[% ogółu 
ludności]

54,9 60,3

Ludność w wieku produkcyjnym (2015)
[% ogółu 
ludności]

62,6 3 62,4

Stopa bezrobocia rejestrowanego (2015) [%] 6,1 16 9,7

Produkt krajowy brutto w cenach bieżących (2014) [mln zł] 166 508 3 1 719 704

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (2014) [zł] 47 992 3 44 686

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej (2015) 

[mln zł] 139,4833 6 3 294,5763

Tabela 2.1. Wybrane cechy województwa wielkopolskiego /wg GUS/
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Wody

W rzeźbie terenu wyróżniają się pradoliny, które odprowadzały wody z topniejącego lądolodu. Mają prze-
bieg równoleżnikowy, szerokie dna i wyraźnie zarysowane krawędzie. Wykorzystują je rzeki, które przyczyniły 
się do ich pogłębienia i odmłodzenia. Najbardziej na południu położoną Pradoliną Barucko-Głogowską płynie 
Barycz (uchodząca do Odry). Pradolina Warszawsko-Berlińska jest wykorzystana przez Wartę i Kanały Obry. 
Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką płyną wody Warty (po przekroczeniu Poznańskiego Przełomu Warty) oraz 
wody Noteci w kierunku zachodnim do Odry. Liczne mniejsze rzeki mają najczęściej kierunek południkowy i są 
dopływami rzek płynących pradolinami, tworząc w ten sposób kratowy układ sieci rzecznej.

Cały obszar województwa wielkopolskiego należy do dorzecza Odry, za wyjątkiem niewielkich fragmentów 
położonych we wschodniej części województwa należących do zlewni rzek Zgłowiączka i Bzura w dorzeczu Wis-
ły. Największą rzeką jest Warta (808 km, z tego 369 km na obszarze Wielkopolski), zbierająca wraz z dopływami 
(z których najistotniejsze to Noteć, Wełna, Prosna, Gwda, Drawa i Kanał Mosiński), wody z około 88% obszaru 
województwa  26 695 km² powierzchni. Pozostała część województwa odwadniana jest przez systemy rzeczne 
Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. 

Województwo wielkopolskie charakteryzują stosunkowo ubogie zasoby wodne. Bilans wodny przedstawia 
się niekorzystnie przede wszystkim na obszarach zlewni rzek położonych w zlewni Warty środkowej, nieco 
korzystniej w zlewni Noteci.

Z budową geologiczną województwa wielkopolskiego i występującymi na powierzchni utworami czwarto-
rzędowymi związane są zasoby wód podziemnych, które zgromadzone są przede wszystkim w osadach wypeł-
niających pradoliny i doliny rzeczne (piaskach i żwirach) oraz w międzyglinowych warstwach wodonośnych. 

Zasoby wód podziemnych gromadzone są w głównych zbiornikach wód podziemnych (GZWP), które są 
naturalnymi zbiornikami wodnymi znajdującymi się pod powierzchnią ziemi, gromadzącymi wody podziemne 
i spełniającymi szczególne kryteria ilościowe i jakościowe (tabela2.2). 

Tabela 2.2. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie wielkopolskim* 

Numer 
zbiornika

Nazwa zbiornika
Wiek 

utworów

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne
[tys. m³/dobę]

Średnia 
głębokość ujęć

[m]

Zbiorniki czwartorzędowe

117 Zbiornik międzymorenowy Bytów QDM 150 10–50

125 Zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła QM 169 65

133 Zbiornik międzymorenowy Młotkowo QM 12 40

137 Pradolina Toruń-Eberswalde (Warta) QP 369 40

138 Pradolina Toruń-Eberswalde (Noteć) QP 400 30

139 Dolina kopalna Smogulec-Margonin QPK 30 50

144 Dolina kopalna Wielkopolska QK 480 60

145 Dolina kopalna Szamotuły-Duszniki QK 36 40

147 Dolina rzeki Warta (Sieraków-Międzychód) QD

150 Pradolina Warszawa-Berlin (Koło-Odra) QP 456 25–30

302 Pradolina Barycz-Głogów (W) QP 59 30

303 Pradolina Barycz-Głogów (E) QP 199 60

304 Zbiornik międzymorenowy Zbąszyń QM 19 25

148 Sandr rzeki Pliszka QS 243 35

149 Sandr Krosno-Gubin QSK 187 25

305 Zbiornik międzymorenowy Leszno QM 15 40

307 Sandr Leszno QS 23 25

308 Zbiornik międzymorenowy rzeki Kania QM 14 35

309 Zbiornik międzymorenowy Smoszew-Chwaliszew-
Sulmierzyce

QM 18 80

310 Dolina kopalna rzeki Ołobok QK 21 60
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Udokumentowane zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na obszarze województwa wielkopolskiego 
wynoszą 1 659,4 hm³/rok. Z występujących poziomów wodonośnych największe znaczenie mają wody ujmo-
wane z utworów czwartorzędowych (60,4%), wody trzeciorzędu wykorzystywane są w mniejszym stopniu 
(24,6%). Wody z utworów kredowych (13,4%) i starszych (1,6%) mają małe znaczenie gospodarcze. 

Bilans gospodarowania wodą w gospodarce komunalnej oraz przemyśle w województwie wielkopolskim 
jest znaczący w skali kraju – stanowi 16,4% całkowitego poboru wód. 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności w roku 2015 wynosiło 1 505,7 hm³, w tym 1 243,2 hm³ na 
potrzeby przemysłu, 95,5 hm³ na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, 166,9 hm³ na zaopatrzenie ludności. Wyko-
rzystywane są głównie wody powierzchniowe, których odbiorcą jest przemysł. Szacuje się, że około 97% poboru 
wody na potrzeby przemysłu wykorzystywane jest przez obiekty energetyczne do zasilania obiegów chłodni-
czych. Największym użytkownikiem wód są elektrownie zlokalizowane w okolicach Konina (Zespół Elektrowni 
Pątnów–Adamów–Konin), pobierające wody z systemu połączonych ze sobą jezior konińskich. Zasoby wód 
powierzchniowych do spożycia wykorzystywane są głównie dla aglomeracji poznańskiej. Do zaopatrzenia 
ludności województwa w wodę pitną przeznaczone są przede wszystkim wody podziemne; przemysł pobiera 
znikomą ich część, najczęściej z przeznaczeniem dla produkcji spożywczej. 

Klimat

Województwo wielkopolskie leży w strefie klimatu umiarkowanego, w obszarze wzajemnego przenikania 
się wpływów morskich i kontynentalnych. Przejściowość ta uwidacznia się głównie zmiennymi stanami pogo-
dy, które uwarunkowane są rodzajem napływających mas powietrza polarnomorskiego, polarnokonty-
nentalnego, arktycznego lub zwrotnikowego. Najchłodniejszą częścią województwa jest część północna 
charakteryzująca się największą liczbą dni mroźnych w ciągu roku oraz największą liczbą opadów atmosfery-
cznych (ponad 700 mm). W części południowo-wschodniej występuje 30-35 dni mroźnych w ciągu roku i opad 
średnioroczny na poziomie 550 mm. Na zachodzie województwa spada liczba dni mroźnych i wzrasta suma 
opadów (550-600 mm na rok). Największa, centralna część regionu to obszar chłodniejszy od części zachodniej 
(30-50 dni z mrozem w ciągu roku) z opadem średniorocznym na poziomie 550 mm – najniższym w Polsce. Na 
obszarach najdalej wysuniętych na południe suma opadów wzrasta do 600 mm rocznie.

Średnia roczna temperatura wynosi około 8,2°C, ku północy spada do 7,6°C, a na krańcach południowych 
i zachodnich osiąga 8,5°C. Liczba dni w roku z pokrywą śnieżną dochodzi do 57 dni (w Kaliszu). Okres wegeta-
cyjny należy do najdłuższych w Polsce. Na Nizinie Południowowielkopolskiej wynosi około 228 dni, na północ od 
Gniezna i Szamotuł zaczyna powoli spadać do 216 dni na krańcach północnych.

Nieduża ilość opadów przy niewielkim stopniu lesistości i wysokim udziale gleb ornych powoduje dużą 
zmienność przepływów wody w rzekach i obniżenie poziomu wód gruntowych w ciągu roku – obszar Wielko-
polski w porównaniu z innymi obszarami Polski uchodzi za najbardziej deficytowy w wodę. 

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych: 
Wykaz zbiorników wód podziemnych przyporządkowanych do obszarów dorzeczy (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878).

Wiek utworów: 
Q – czwartorzęd, utwory czwartorzędu: Q  – w dolinach i pradolinach, Q  – w dolinach kopalnych, Q  – w utworach między-DP K M

morenowych, Q  – w utworach międzymorenowych i w dolinach kopalnych, Q  – w pradolinach, Q  – w pradolinach i dolinach MK P PK

kopalnych, Q  – w sandrach, Q  – w sandrach i dolinach kopalnych, Q  – w sandrach i w utworach międzymorenowych, S SK SM

Q  – w dolinach, Q – w dolinach i dolinach kopalnych, Q  –w dolinach i utworach międzymorenowych, Tr – trzeciorzęd, D DK DM

Cr  – kreda górna.3

Numer 
zbiornika

Nazwa zbiornika
Wiek 

utworów

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne
[tys. m³/dobę]

Średnia 
głębokość ujęć

[m]

311 Zbiornik rzeki Prosna QDK 128 30

Zbiorniki trzeciorzędowe

127 Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie Tr 186 100

143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno Tr 96 120

146 Subzbiornik Jezioro Bytyńskie-Wronki-Trzciel Tr 20 180

151 Zbiornik Turek-Konin-Koło Cr3 240 90
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Ochrona przyrody
Krajobraz województwa wielkopolskiego zdominowany jest przez rozległe, płaskie połacie pól oraz duże 

kompleksy leśne. Rozmieszczenie lasów na terenie województwa jest nierównomierne. Zachowały się jednak 
zwarte kompleksy leśne, m.in.:

· Puszcza Notecka zajmująca powierzchnię około 1 350 km². W jej drzewostanie przeważa sosna zwyczajna, 
której udział wynosi aż 95%. Najciekawsze fragmenty Puszczy objęte są ochroną; znajduje się tam 11 re-
zerwatów przyrody. W 2004 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustanowił Leśny Kompleks Pro-
mocyjny ,,Puszcza Notecka”;

· obszary leśne w okolicach Poznania: 
- Puszcza Zielonka (około 150 km² powierzchni), położona na północny wschód od miasta,
- Lasy Kórnickie rozciągające się w kierunku południowym, wzdłuż rynny jezior kórnickich, na obszarze 

około 165 km². 
· Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie o ogólnej powierzchni 476 km², zlokalizowany w południowej 

części Wielkopolski,  
· Dąbrowy Krotoszyńskie położone na południowym krańcu Wielkopolski, zajmujące powierzchnię około 

230 km². 
Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu (2014), najniższa lesistość jest w podregionie koniń-

skim – 16,4%, w kaliskim wynosi 23%, w poznańskim – 24,4%, w leszczyńskim – 26,1%; w podregionie pilskim 
jest najwyższa i wynosi 38,6% .

Szczególną wagę przykłada się do ochrony cennych, zróżnicowanych przyrodniczo obszarów. Tereny objęte 
różnymi formami ochrony przyrody stanowią około 31,7% powierzchni województwa. Są to: 

· Parki Narodowe:
- Wielkopolski Park Narodowy,
- Drawieński Park Narodowy (całkowita powierzchnia Parku wynosi 114,41 km², w tym na obszarze woje-

wództwa wielkopolskiego około 3,38 km²);
· 99 rezerwatów przyrody;
· 13 parków krajobrazowych;
· 35 obszarów chronionego krajobrazu;
· 3 086 pomników przyrody;
· 1 stanowisko dokumentacyjne;
· 236 użytków ekologicznych;
· 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

(źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP)

Tabela 2.3. Obszary prawnie chronione /wg GUS, dane za rok 2015/

Obszary prawnie chronione Powierzchnia [ha]

Powierzchnia ogółem 944 053,12

·�parki narodowe 7 975,00

·�rezerwaty przyrody 4 109,46

·�parki krajobrazowe razem 179 870,60

‒ rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody w parkach krajobrazowych 1 388,83

·�obszary chronionego krajobrazu razem 750 580,97

‒ rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu 3 009,05

·�użytki ekologiczne 3 567,87

·�stanowiska dokumentacyjne 1,70

·�zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 2 345,40

Niezmiernie ważnym elementem w systemie ochrony przyrody jest gatunkowa ochrona zwierząt i roślin. 
Na terenie województwa wielkopolskiego występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków ptaków. Odno-
towano liczne gatunki ptaków umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Są to: podgorzałka, rybitwa 
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białowąsa, bączek, bąk, wąsatka, kulik wielki, błotniak zbożowy, kania czarna i kania ruda, puchacz, rybitwa 
białoskrzydła, batalion, podróżniczek, sowa błotna, wąsatka, bielik, puchacz, orlik krzykliwy, rybołów, sie-
weczka obrożna, ślepowron, zimorodek, rożeniec i zielonka.

W Wielkopolsce spotykamy również gady podlegające ochronie, takie jak: zaskroniec zwyczajny, żmija 
zygzakowata, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworódka, padalec zwyczajny oraz płazy: traszki (grzebieniastą 
i zwyczajną), ropuchę szarą, żabę wodną, żabę trawną, kumaka nizinnego i rzekotkę drzewną.

Występują tu ssaki będące pod całkowitą ochroną: kret, jeż zachodni i wschodni, ryjówka aksamitna, ry-
jówka malutka, rzęsorek rzeczek, wiewiórka, chomik, łasica, tchórz, gronostaj, wydra, nietoperze, bóbr euro-
pejski, popielice, a nawet wilki.

Rośliny chronione i rzadkie spotykane w województwie wielkopolskim to m.in.: grzybienie białe i pół-
nocne, grążel żółty, grzybieńczyk wodny, rosiczka okrągłolistna, długosz królewski, paprotka zwyczajna, skrzyp 
olbrzymi, lilia złotogłów, pełnik europejski, sasanka łąkowa, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, śnieżyca 
przebiśnieg, mącznica lekarska, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak spłaszczony, bluszcz pospolity, 
kosaciec syberyjski, naparstnica zwyczajna, goździk piaskowy i pyszny, wawrzynek wilczełyko, konwalia majo-
wa, pomocnik baldaszkowy, mieczyk błotny, marzanka wonna, kocanki piaskowe, kokorycz wątła, cis pospolity 
i jarząb brekinia. 

Poza krajowymi formami ochrony przyrody w województwie wielkopolskim wyznaczono 76 obszarów 
Natura 2000, obejmujących obszary specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 4 253,524 km² oraz 
obszary specjalnej ochrony siedlisk zajmujące łącznie 8,1% powierzchni województwa (2 413,069 km²). Są to 
między innymi Dąbrowy Krotoszyńskie – jeden z największych i najbardziej znanych w Europie zwartych 
kompleksów lasów dębowych, Dolina Noteci – obszar z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanymi 
kompleksami łąkowymi, będący ważnym korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej i Ostoja 
Nadwarciańska – z priorytetowymi, śródlądowymi łąkami halofilnymi. Łąki te, z bogatymi populacjami ginących 
gatunków słonorośli (np. świbka morska) oraz krytycznie zagrożonego w Polsce storczyka błotnego, są osobli-
wością w skali europejskiej. Ochronie podlegają również miejsca bytowania nietoperzy. 

Przykład obszaru chronionego w województwie wielkopolskim

Jedną z największych atrakcji przyrodniczych Wielkopolski jest unikalne w Europie skupisko drzewo-
stanów dębu szypułkowego w rezerwacie „Śnieżycowy Jar” (Nadleśnictwo Łopuchówko), gdzie co roku 
w okresie wiosennym kwitnie śnieżyca wiosenna. 

Śnieżyce wiosenne - Rezerwat Śnieżycowy Jar
(fot. M. Krysiak)
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