
Wędrując po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym warto korzystać ze znakowanych szla-
ków turystyki pieszej oraz innych szlaków turystyki kwali� kowanej, jak trasy rowerowe, nar-
ciarstwa biegowego, jazdy konnej oraz ścieżki dydaktyczne.

Przez teren Parku przebiega sześć znakowanych szlaków turystyki pieszej, którymi dalej 
można wędrować do innych atrakcyjnych miejsc Pojezierza Kaszubskiego. Są to szlaki:

• Wejherowski (czerwony) Wejherowo - Sopot Kamienny Potok
• Zagórskiej Strugi (czarny) Wejherowo - Gdynia (Wzgórze Św. Maksymiliana)
• Kartuski (niebieski) Sopot Kamienny Potok - Kartuzy
• Skarszewski (zielony) Sopot Kamienny Potok - Skarszewy
• Trójmiejski (żółty) Gdańsk - Gdynia
• Wzgórz Szymbarskich (czarny) Sopot - Gołubie Kaszubskie - Kamienica Królewska 

Turystom pragnącym spędzić czas bardziej aktywnie polecamy ścieżki rowerowe. Najdłuż-
sza z nich, Wejherowo - Gdynia - Gdańsk prowadzi po najciekawszych pod względem przyrod-
niczym i kulturowym terenach Parku. Ze względu na długość ścieżki zaplanowano możliwość 
wcześniejszych zjazdów do Redy, Rumi lub Gdyni, tak by bez pośpiechu można było pokonać 
trasę w ciągu dwóch lub trzech kolejnych wypraw rowerowych. Trójmiejski Park Krajobrazowy 
jest nie tylko miejscem wędrówek turystycznych, lecz także terenowych lekcji przyrody, prowa-
dzonych przez pracowników Parku po trasach dwóch ścieżek przyrodniczych: „Dolina Sam-
borowo” oraz „Dolina Radości”. Ścieżki można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie, 
warto jednak w czasie wycieczki skorzystać z dostępnych folderów i map.

Poza niewątpliwymi walorami przyrodniczymi na terenie Parku i jego otuliny występu-
ją również cenne elementy dziedzictwa kulturowego. Najcenniejszym zabytkiem znajdują-
cym się na obszarze TPK i jego otuliny jest Kalwaria Wejherowska - datowana na II po-
łowę XVII wieku, najstarsze obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej sanktuarium Męki 
Pańskiej w Polsce. Fundatorem Kalwarii był Jakub Wejher, założyciel Wejherowa. Składa 
się ona z 25 kaplic, we wnętrzach wielu z nich znajdują się cenne dzieła sztuki. Kalwaria 
położona jest na trzech wzgórzach o biblijnych nazwach: Góra Oliwna, Syjon oraz Golgota. 
W pobliżu przepływa - podobnie jak w Jerozolimie - potok Cedron. Najpiękniejszą kaplicą 
jest kaplica Spotkanie Chrystusa z Matką. Wzniesiono ją na planie o kształcie symboli-
zującym różę. Charakteryzuje się bogato zdobioną fasadą, której gzymsy i pilastry zostały 
ozdobione wycinanymi w warstwach kolorowego tynku motywami geometrycznymi i ro-
ślinnymi. Obok niej do najcenniejszych kaplic zalicza się również Pałac Piłata, Wniebo-
wstąpienie, Kościół Trzech Krzyży, Ogrójec oraz Grób Chrystusa. 

Unikatowym na skalę Europejską i jedynym tego typu zabytkiem techniki w Polsce, 
z czynnymi urządzeniami do obróbki stali, jest pochodząca z XVI wieku Kuźnia Wodna 
w Oliwie, zlokalizowana w bezpośredniej bliskości Parku. Drewniany budynek kuźni składa 
się z dwu części przedzielonych Potokiem Oliwskim, nad którym posadowiono obiekt. Każda 
z części posiada piec grzewczy i młot napędzany odrębnym kołem wodnym o średnicy 4 m, 
z umieszczonymi na obwodzie 44 łopatkami. Są to koła nasiębierne, osadzone na kwadrato-
wych wałach dębowych o długości 8 m. Zastosowana dźwignia przy obrocie wału podnosi 
młot o ciężarze około 250 kg, który spada następnie z wysokości około 40 cm na kowadło. 
Elementem wyposażenia są również nożyce mimośrodowe, poruszane małym kołem wod-
nym o średnicy 3,1 m. Nożyce pozwalają na cięcie rozgrzanego żelaza o grubości 40 mm. 
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WARTO ZOBACZYĆ:
obiekty historyczne:
• Kalwaria Wejherowska
• Kuźnia Wodna w Oliwie

obiekty przyrodnicze:
• Diabelski Kamień, głaz narzutowy p.p. nr 133
• modrzew przy leśniczówce Zbychowo p.p. nr 510

inne:
• Pachołek, punkt widokowy w Oliwie

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Do� nansowano ze środków:

wstąpienie Kościół Trzech Krzyży Ogrójec Grób Chrystusa

tekst: Jolanta Kmiecik
zdjęcia: Dariusz Ożarowski

Jezioro Krypko w rezerwacie „Pełcznica”

Kaplica Spotkania Chrystusa z Matką

okładka: Potok Cedron



Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku. Celem utworzenia Par-
ku była ochrona porośniętej lasem północno-wschodniej części wysoczyzny morenowej Po-
jezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej,  rozciągającej się od Wejherowa po Gdańsk. 
Powierzchnia Parku wynosi 19 930 ha, natomiast powierzchnia otuliny, zabezpieczająca go 
przed wpływem szkodliwych czynników 16 542 ha.

Do najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku należy unikatowa polodowcowa 
rzeźba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem bałtyckim, a zwłasz-
cza z jego ostatnią fazą - pomorską - od której zaczęło się ostateczne, jak dotąd, wycofywanie 
lądolodu z naszych ziem. 

W zachodniej, wysoczyznowej części TPK przeważają połacie falistej moreny dennej, z lo-
kalnymi spiętrzeniami czołowomorenowymi i innymi polodowcowymi formami rzeźby tere-
nu, np. pagórkami o różnej genezie powstawania, równinami akumulacyjnymi, rynnami je-
ziornymi, nieckami wytopiskowymi. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska 
oraz kilkanaście niedużych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie, 
Zawiat, Okuniewko, Długie - niektóre o cechach skąpożywnych jezior pierwotnych, powsta-
łych tuż po ustąpieniu zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność 
licznych głazów narzutowych.

W części wschodniej i północno-wschodniej Parku dominuje krajobraz strefy rozcięć ero-
zyjnych krawędzi wysoczyzny, którego cechą charakterystyczną jest gęsta sieć różnej wielkości 
dolin, często wielokrotnie rozgałęzionych. Większe doliny mają wyraźnie płaskie dno, deni-
welacje terenu sięgają miejscami ponad 80 m a nachylenie zboczy przekracza często 40 stopni. 
Ten typ rzeźby terenu, wytworzony głównie w warunkach istnienia wiecznej zmarzliny przez 
wody spływające  z ustępującego lądolodu oraz pochodzące z wytapiania brył martwego lodu, 
a także przez wody opadowe, należy do wyjątkowych w skali całego Niżu Europejskiego.

Dnem wielu dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie Parku, np. 
Cedron, Cisówka, Marszewska Struga, Swelinia, Świemirowski Potok, Rynarzewski Potok, 
Prochowy Potok, Zajączkowski Potok. Tylko największe cieki rozpoczynają swój bieg na wy-
soczyźnie poza granicami TPK: Gościcina, Zagórska Struga, Kacza, Potok Oliwski i Strzyża.

Bogata młodoglacjalna rzeźba terenu, mozaika podłoży mineralnych, niejednolite ukła-
dy warstw wodonośnych i nieprzepuszczalnych oraz związana z tym złożoność stosunków 
wodnych spowodowały zaistnienie dużej różnorodności warunków siedliskowych i mikro-

klimatycznych na obszarze TPK. Specy� czne środowiska chłodnych północnych zboczy, 
głębokich dolin z potokami o charakterze podgórskim, obszarów źródliskowych, miejsc do 
dziś w sposób naturalny aktywnych erozyjnie, torfowisk, czystych śródleśnych jezior, głazów 
narzutowych umożliwiły zachowanie się interesującej � ory i fauny. W wielu takich ostojach 
przetrwały populacje reliktowe gatunków bardziej pospolitych w minionych okresach klima-
tycznych, będące pozostałościami ich dawnych zasięgów, np. reprezentujące relikty glacjalne. 
Można również spotkać ciekawe elementy geogra� czne, np. podgórsko-górskie.

Około 90% powierzchni TPK zajmują lasy, co w połączeniu z charakterystyczną rzeźbą te-
renu decyduje o niepowtarzalnym krajobrazie parku. Z drzew rodzimych największe znacze-
nie w lasach Parku mają: buk pospolity, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, sosna zwyczajna, 
brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, grab pospolity i jesion wyniosły. Najbardziej 
rozpowszechnionym gatunkiem drzewa w Parku jest sosna zwyczajna, która do niedawna 
była intensywnie sadzona dla celów gospodarczych, nieraz nawet na nieodpowiednich dla 
niej siedliskach. Często też można zobaczyć sztucznie tu wprowadzonego świerka pospolite-
go oraz rzadziej - inne drzewa obcego pochodzenia: jodłę pospolitą, modrzewia europejskie-
go i japońskiego, daglezję zieloną, sosnę wejmutkę.

Pod względem botanicznej klasy� kacji największy udział powierzchniowy w Parku mają 
zbiorowiska kwaśnej buczyny niżowej. Mniejszy  jest udział żyznej buczyny niżowej i mezo-
tro� cznej kwaśnej dąbrowy typu pomorskiego. Niewielkie z reguły i rozproszone fragmenty 
terenu zajmują grądy, łęgi, bory bagienne i brzeziny bagienne. Szczególnie cennymi elemen-
tami środowiska przyrodniczego w TPK są skąpożywne jeziora z � orą lobeliową, torfowiska 
wysokie, wilgotne łąki, młaki niskoturzycowe, ziołorośla oraz  wysięki i źródliska, między 
innymi z rzadkim na niżu, mającym podgórski charakter szuwarem z manną gajową, zaś ze 
zbiorowisk leśnych - podgórski łęg jesionowy. Do wartościowych obiektów należą też pół-
naturalne łąki kośne w dolinach, przyczyniające się do wzbogacenia krajobrazu i � ory Parku.

W szacowanej na około 850 gatunków � orze naczyniowej Parku stwierdzono ponad 70 
gatunków podlegających ochronie, a także szereg innych godnych uwagi - rzadkich, relik-

towych, górskich. Spośród 
nich 86 gatunków należy 
do zagrożonych na Pomo-
rzu Zachodnim, a ponad 20 
zalicza się do zagrożonych 
w Polsce. Są to: brzeżyca jed-
nokwiatowa, elisma wodna, 
� ołek torfowy, jeżogłówka 

pokrewna, kosaciec syberyjski, kukułka 
Fuchsa i plamista, lobelia jeziorna, malina 
moroszka, podejźrzon marunowy, pory-
blin jeziorny i kolczasty, rosiczki: długo-

listna i okrągłolistna, rzęśl wielkoowoc-
kowa, storczyk błotny, turzyca bagienna 
i wełnianeczka darniowa. Ciekawą grupę 
kilkunastu gatunków podgórsko-gór-
skich reprezentują m.in. kokoryczka 
okółkowa, manna gajowa, podrzeń że-
browiec, przetacznik górski, świerząbek 
orzęsiony, tojad dzióbaty, tojeść gajo-
wa, wroniec widlasty, żebrowiec górski. 
Największą osobliwością � orystyczną 
TPK jest stanowisko poryblinu kolcza-
stego w jeziorach lobeliowych rezerwatu 
przyrody Pełcznica, będące ostatnią ostoją tego gatunku na południe od Bałtyku. W bardziej 
czystych potokach można zaobserwować na kamieniach charakterystyczne czerwone plamy, 
utworzone przez plechy dość rzadkiego na niżu górskiego krasnorostu - hildebrandii rzecznej.

Dotąd stwierdzono w Parku ponad 300 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 
w tym szereg rzadkich w Polsce, z tego10 gatunków grzybów jest objętych ochroną ścisłą, 
m.in. czarka szkarłatna, mądziak psi, podgrzybek pasożytniczy, smardz jadalny, soplówka 
jeżowata i żagwica okółkowa.  Biota porostów Parku liczy obecnie ponad 230 gatunków. 
Na uwagę zasługuje obecność porostów rzadkich na niżu  lub w skali Polski - część z nich to 
gatunki naskalne, zasiedlające głazy narzutowe.  Wśród porostów Parku około 30 gatunków 
objętych jest ochroną ścisłą.

Na obszarze Parku i jego otuliny stwierdzono 177 gatunków ptaków, w tym 142 lęgowe. 
Do najcenniejszych gatunków gniazdujących na obszarze TPK należą, między innymi bie-
lik oraz kania ruda - gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ich miejsca rozrodu objęte są 
tzw. ochroną strefową. Stosunkowo licznie do lęgów na terenie Parku przystępują również: 
muchołówka mała, dzięcioł czarny oraz najmniejszy przedstawiciel krajowej awifauny - zni-
czek. Z ciekawszych gatunków zarejestrowano również lęgi sów: włochatki i uszatki oraz 
orzechówki. 

W ramach konserwatorskiej ochrony przyrody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego utworzono dziesięć rezerwatów przyrody: „Lasy w Dolinie Strzyży”, „Wąwóz 
Huzarów”, „Źródliska w Dolinie Ewy”, „Zajęcze Wzgórze”, „Łęg nad Swelinią”, „Ka-
cze Łęgi”, „Cisowa”, „Pełcznica”, „Lewice” i „Gałęźna Góra”.  

Najcenniejsze okazy drzew oraz głazy narzutowe objęto ochroną w formie pomni-
ków przyrody, obecnie jest ich na terenie Parku 167 (w tym 104 to drzewa i grupy drzew, 
63 - głazy i grupy głazów). 

Na południowym krańcu TPK i jego otuliny powołany został na powierzchni 381 ha 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Strzyży”. 

W granicach Parku utworzono 11 użytków ekologicznych, zaś w otulinie kolejne 9. Tą for-
mą ochrony objęto, między innymi dużą kolonię lęgową mewy śmieszki w rejonie wsi Bojano. 

W granicach TPK wyznaczono dwa specjalne obszary ochrony siedlisk NATU�  
2000: „Biała” (PLH 220016) oraz „Pełcznica” (PLH 220020) o łącznej powierzchni oko-
ło 700 hektarów. 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku. Celem utworzenia Par-
ku była ochrona porośniętej lasem północno-wschodniej części wysoczyzny morenowej Po-
jezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej,  rozciągającej się od Wejherowa po Gdańsk. 
Powierzchnia Parku wynosi 19 930 ha, natomiast powierzchnia otuliny, zabezpieczająca go 
przed wpływem szkodliwych czynników 16 542 ha.

Do najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku należy unikatowa polodowcowa 
rzeźba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem bałtyckim, a zwłasz-
cza z jego ostatnią fazą - pomorską - od której zaczęło się ostateczne, jak dotąd, wycofywanie 
lądolodu z naszych ziem. 

W zachodniej, wysoczyznowej części TPK przeważają połacie falistej moreny dennej, z lo-
kalnymi spiętrzeniami czołowomorenowymi i innymi polodowcowymi formami rzeźby tere-
nu, np. pagórkami o różnej genezie powstawania, równinami akumulacyjnymi, rynnami je-
ziornymi, nieckami wytopiskowymi. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska 
oraz kilkanaście niedużych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie, 
Zawiat, Okuniewko, Długie - niektóre o cechach skąpożywnych jezior pierwotnych, powsta-
łych tuż po ustąpieniu zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność 
licznych głazów narzutowych.

W części wschodniej i północno-wschodniej Parku dominuje krajobraz strefy rozcięć ero-
zyjnych krawędzi wysoczyzny, którego cechą charakterystyczną jest gęsta sieć różnej wielkości 
dolin, często wielokrotnie rozgałęzionych. Większe doliny mają wyraźnie płaskie dno, deni-
welacje terenu sięgają miejscami ponad 80 m a nachylenie zboczy przekracza często 40 stopni. 
Ten typ rzeźby terenu, wytworzony głównie w warunkach istnienia wiecznej zmarzliny przez 
wody spływające  z ustępującego lądolodu oraz pochodzące z wytapiania brył martwego lodu, 
a także przez wody opadowe, należy do wyjątkowych w skali całego Niżu Europejskiego.

Dnem wielu dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie Parku, np. 
Cedron, Cisówka, Marszewska Struga, Swelinia, Świemirowski Potok, Rynarzewski Potok, 
Prochowy Potok, Zajączkowski Potok. Tylko największe cieki rozpoczynają swój bieg na wy-
soczyźnie poza granicami TPK: Gościcina, Zagórska Struga, Kacza, Potok Oliwski i Strzyża.

Bogata młodoglacjalna rzeźba terenu, mozaika podłoży mineralnych, niejednolite ukła-
dy warstw wodonośnych i nieprzepuszczalnych oraz związana z tym złożoność stosunków 
wodnych spowodowały zaistnienie dużej różnorodności warunków siedliskowych i mikro-

klimatycznych na obszarze TPK. Specy� czne środowiska chłodnych północnych zboczy, 
głębokich dolin z potokami o charakterze podgórskim, obszarów źródliskowych, miejsc do 
dziś w sposób naturalny aktywnych erozyjnie, torfowisk, czystych śródleśnych jezior, głazów 
narzutowych umożliwiły zachowanie się interesującej � ory i fauny. W wielu takich ostojach 
przetrwały populacje reliktowe gatunków bardziej pospolitych w minionych okresach klima-
tycznych, będące pozostałościami ich dawnych zasięgów, np. reprezentujące relikty glacjalne. 
Można również spotkać ciekawe elementy geogra� czne, np. podgórsko-górskie.

Około 90% powierzchni TPK zajmują lasy, co w połączeniu z charakterystyczną rzeźbą te-
renu decyduje o niepowtarzalnym krajobrazie parku. Z drzew rodzimych największe znacze-
nie w lasach Parku mają: buk pospolity, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, sosna zwyczajna, 
brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, grab pospolity i jesion wyniosły. Najbardziej 
rozpowszechnionym gatunkiem drzewa w Parku jest sosna zwyczajna, która do niedawna 
była intensywnie sadzona dla celów gospodarczych, nieraz nawet na nieodpowiednich dla 
niej siedliskach. Często też można zobaczyć sztucznie tu wprowadzonego świerka pospolite-
go oraz rzadziej - inne drzewa obcego pochodzenia: jodłę pospolitą, modrzewia europejskie-
go i japońskiego, daglezję zieloną, sosnę wejmutkę.

Pod względem botanicznej klasy� kacji największy udział powierzchniowy w Parku mają 
zbiorowiska kwaśnej buczyny niżowej. Mniejszy  jest udział żyznej buczyny niżowej i mezo-
tro� cznej kwaśnej dąbrowy typu pomorskiego. Niewielkie z reguły i rozproszone fragmenty 
terenu zajmują grądy, łęgi, bory bagienne i brzeziny bagienne. Szczególnie cennymi elemen-
tami środowiska przyrodniczego w TPK są skąpożywne jeziora z � orą lobeliową, torfowiska 
wysokie, wilgotne łąki, młaki niskoturzycowe, ziołorośla oraz  wysięki i źródliska, między 
innymi z rzadkim na niżu, mającym podgórski charakter szuwarem z manną gajową, zaś ze 
zbiorowisk leśnych - podgórski łęg jesionowy. Do wartościowych obiektów należą też pół-
naturalne łąki kośne w dolinach, przyczyniające się do wzbogacenia krajobrazu i � ory Parku.

W szacowanej na około 850 gatunków � orze naczyniowej Parku stwierdzono ponad 70 
gatunków podlegających ochronie, a także szereg innych godnych uwagi - rzadkich, relik-

towych, górskich. Spośród 
nich 86 gatunków należy 
do zagrożonych na Pomo-
rzu Zachodnim, a ponad 20 
zalicza się do zagrożonych 
w Polsce. Są to: brzeżyca jed-
nokwiatowa, elisma wodna, 
� ołek torfowy, jeżogłówka 

pokrewna, kosaciec syberyjski, kukułka 
Fuchsa i plamista, lobelia jeziorna, malina 
moroszka, podejźrzon marunowy, pory-
blin jeziorny i kolczasty, rosiczki: długo-

listna i okrągłolistna, rzęśl wielkoowoc-
kowa, storczyk błotny, turzyca bagienna 
i wełnianeczka darniowa. Ciekawą grupę 
kilkunastu gatunków podgórsko-gór-
skich reprezentują m.in. kokoryczka 
okółkowa, manna gajowa, podrzeń że-
browiec, przetacznik górski, świerząbek 
orzęsiony, tojad dzióbaty, tojeść gajo-
wa, wroniec widlasty, żebrowiec górski. 
Największą osobliwością � orystyczną 
TPK jest stanowisko poryblinu kolcza-
stego w jeziorach lobeliowych rezerwatu 
przyrody Pełcznica, będące ostatnią ostoją tego gatunku na południe od Bałtyku. W bardziej 
czystych potokach można zaobserwować na kamieniach charakterystyczne czerwone plamy, 
utworzone przez plechy dość rzadkiego na niżu górskiego krasnorostu - hildebrandii rzecznej.

Dotąd stwierdzono w Parku ponad 300 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 
w tym szereg rzadkich w Polsce, z tego10 gatunków grzybów jest objętych ochroną ścisłą, 
m.in. czarka szkarłatna, mądziak psi, podgrzybek pasożytniczy, smardz jadalny, soplówka 
jeżowata i żagwica okółkowa.  Biota porostów Parku liczy obecnie ponad 230 gatunków. 
Na uwagę zasługuje obecność porostów rzadkich na niżu  lub w skali Polski - część z nich to 
gatunki naskalne, zasiedlające głazy narzutowe.  Wśród porostów Parku około 30 gatunków 
objętych jest ochroną ścisłą.

Na obszarze Parku i jego otuliny stwierdzono 177 gatunków ptaków, w tym 142 lęgowe. 
Do najcenniejszych gatunków gniazdujących na obszarze TPK należą, między innymi bie-
lik oraz kania ruda - gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ich miejsca rozrodu objęte są 
tzw. ochroną strefową. Stosunkowo licznie do lęgów na terenie Parku przystępują również: 
muchołówka mała, dzięcioł czarny oraz najmniejszy przedstawiciel krajowej awifauny - zni-
czek. Z ciekawszych gatunków zarejestrowano również lęgi sów: włochatki i uszatki oraz 
orzechówki. 

W ramach konserwatorskiej ochrony przyrody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego utworzono dziesięć rezerwatów przyrody: „Lasy w Dolinie Strzyży”, „Wąwóz 
Huzarów”, „Źródliska w Dolinie Ewy”, „Zajęcze Wzgórze”, „Łęg nad Swelinią”, „Ka-
cze Łęgi”, „Cisowa”, „Pełcznica”, „Lewice” i „Gałęźna Góra”.  

Najcenniejsze okazy drzew oraz głazy narzutowe objęto ochroną w formie pomni-
ków przyrody, obecnie jest ich na terenie Parku 167 (w tym 104 to drzewa i grupy drzew, 
63 - głazy i grupy głazów). 

Na południowym krańcu TPK i jego otuliny powołany został na powierzchni 381 ha 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Strzyży”. 

W granicach Parku utworzono 11 użytków ekologicznych, zaś w otulinie kolejne 9. Tą for-
mą ochrony objęto, między innymi dużą kolonię lęgową mewy śmieszki w rejonie wsi Bojano. 

W granicach TPK wyznaczono dwa specjalne obszary ochrony siedlisk NATU�  
2000: „Biała” (PLH 220016) oraz „Pełcznica” (PLH 220020) o łącznej powierzchni oko-
ło 700 hektarów. 
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Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku. Celem utworzenia Par-
ku była ochrona porośniętej lasem północno-wschodniej części wysoczyzny morenowej Po-
jezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej,  rozciągającej się od Wejherowa po Gdańsk. 
Powierzchnia Parku wynosi 19 930 ha, natomiast powierzchnia otuliny, zabezpieczająca go 
przed wpływem szkodliwych czynników 16 542 ha.

Do najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku należy unikatowa polodowcowa 
rzeźba terenu, uformowana przez procesy związane ze zlodowaceniem bałtyckim, a zwłasz-
cza z jego ostatnią fazą - pomorską - od której zaczęło się ostateczne, jak dotąd, wycofywanie 
lądolodu z naszych ziem. 

W zachodniej, wysoczyznowej części TPK przeważają połacie falistej moreny dennej, z lo-
kalnymi spiętrzeniami czołowomorenowymi i innymi polodowcowymi formami rzeźby tere-
nu, np. pagórkami o różnej genezie powstawania, równinami akumulacyjnymi, rynnami je-
ziornymi, nieckami wytopiskowymi. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska 
oraz kilkanaście niedużych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie, 
Zawiat, Okuniewko, Długie - niektóre o cechach skąpożywnych jezior pierwotnych, powsta-
łych tuż po ustąpieniu zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność 
licznych głazów narzutowych.

W części wschodniej i północno-wschodniej Parku dominuje krajobraz strefy rozcięć ero-
zyjnych krawędzi wysoczyzny, którego cechą charakterystyczną jest gęsta sieć różnej wielkości 
dolin, często wielokrotnie rozgałęzionych. Większe doliny mają wyraźnie płaskie dno, deni-
welacje terenu sięgają miejscami ponad 80 m a nachylenie zboczy przekracza często 40 stopni. 
Ten typ rzeźby terenu, wytworzony głównie w warunkach istnienia wiecznej zmarzliny przez 
wody spływające  z ustępującego lądolodu oraz pochodzące z wytapiania brył martwego lodu, 
a także przez wody opadowe, należy do wyjątkowych w skali całego Niżu Europejskiego.

Dnem wielu dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie Parku, np. 
Cedron, Cisówka, Marszewska Struga, Swelinia, Świemirowski Potok, Rynarzewski Potok, 
Prochowy Potok, Zajączkowski Potok. Tylko największe cieki rozpoczynają swój bieg na wy-
soczyźnie poza granicami TPK: Gościcina, Zagórska Struga, Kacza, Potok Oliwski i Strzyża.

Bogata młodoglacjalna rzeźba terenu, mozaika podłoży mineralnych, niejednolite ukła-
dy warstw wodonośnych i nieprzepuszczalnych oraz związana z tym złożoność stosunków 
wodnych spowodowały zaistnienie dużej różnorodności warunków siedliskowych i mikro-
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Wędrując po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym warto korzystać ze znakowanych szla-
ków turystyki pieszej oraz innych szlaków turystyki kwali� kowanej, jak trasy rowerowe, nar-
ciarstwa biegowego, jazdy konnej oraz ścieżki dydaktyczne.

Przez teren Parku przebiega sześć znakowanych szlaków turystyki pieszej, którymi dalej 
można wędrować do innych atrakcyjnych miejsc Pojezierza Kaszubskiego. Są to szlaki:

• Wejherowski (czerwony) Wejherowo - Sopot Kamienny Potok
• Zagórskiej Strugi (czarny) Wejherowo - Gdynia (Wzgórze Św. Maksymiliana)
• Kartuski (niebieski) Sopot Kamienny Potok - Kartuzy
• Skarszewski (zielony) Sopot Kamienny Potok - Skarszewy
• Trójmiejski (żółty) Gdańsk - Gdynia
• Wzgórz Szymbarskich (czarny) Sopot - Gołubie Kaszubskie - Kamienica Królewska 

Turystom pragnącym spędzić czas bardziej aktywnie polecamy ścieżki rowerowe. Najdłuż-
sza z nich, Wejherowo - Gdynia - Gdańsk prowadzi po najciekawszych pod względem przyrod-
niczym i kulturowym terenach Parku. Ze względu na długość ścieżki zaplanowano możliwość 
wcześniejszych zjazdów do Redy, Rumi lub Gdyni, tak by bez pośpiechu można było pokonać 
trasę w ciągu dwóch lub trzech kolejnych wypraw rowerowych. Trójmiejski Park Krajobrazowy 
jest nie tylko miejscem wędrówek turystycznych, lecz także terenowych lekcji przyrody, prowa-
dzonych przez pracowników Parku po trasach dwóch ścieżek przyrodniczych: „Dolina Sam-
borowo” oraz „Dolina Radości”. Ścieżki można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie, 
warto jednak w czasie wycieczki skorzystać z dostępnych folderów i map.

Poza niewątpliwymi walorami przyrodniczymi na terenie Parku i jego otuliny występu-
ją również cenne elementy dziedzictwa kulturowego. Najcenniejszym zabytkiem znajdują-
cym się na obszarze TPK i jego otuliny jest Kalwaria Wejherowska - datowana na II po-
łowę XVII wieku, najstarsze obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej sanktuarium Męki 
Pańskiej w Polsce. Fundatorem Kalwarii był Jakub Wejher, założyciel Wejherowa. Składa 
się ona z 25 kaplic, we wnętrzach wielu z nich znajdują się cenne dzieła sztuki. Kalwaria 
położona jest na trzech wzgórzach o biblijnych nazwach: Góra Oliwna, Syjon oraz Golgota. 
W pobliżu przepływa - podobnie jak w Jerozolimie - potok Cedron. Najpiękniejszą kaplicą 
jest kaplica Spotkanie Chrystusa z Matką. Wzniesiono ją na planie o kształcie symboli-
zującym różę. Charakteryzuje się bogato zdobioną fasadą, której gzymsy i pilastry zostały 
ozdobione wycinanymi w warstwach kolorowego tynku motywami geometrycznymi i ro-
ślinnymi. Obok niej do najcenniejszych kaplic zalicza się również Pałac Piłata, Wniebo-
wstąpienie, Kościół Trzech Krzyży, Ogrójec oraz Grób Chrystusa. 

Unikatowym na skalę Europejską i jedynym tego typu zabytkiem techniki w Polsce, 
z czynnymi urządzeniami do obróbki stali, jest pochodząca z XVI wieku Kuźnia Wodna 
w Oliwie, zlokalizowana w bezpośredniej bliskości Parku. Drewniany budynek kuźni składa 
się z dwu części przedzielonych Potokiem Oliwskim, nad którym posadowiono obiekt. Każda 
z części posiada piec grzewczy i młot napędzany odrębnym kołem wodnym o średnicy 4 m, 
z umieszczonymi na obwodzie 44 łopatkami. Są to koła nasiębierne, osadzone na kwadrato-
wych wałach dębowych o długości 8 m. Zastosowana dźwignia przy obrocie wału podnosi 
młot o ciężarze około 250 kg, który spada następnie z wysokości około 40 cm na kowadło. 
Elementem wyposażenia są również nożyce mimośrodowe, poruszane małym kołem wod-
nym o średnicy 3,1 m. Nożyce pozwalają na cięcie rozgrzanego żelaza o grubości 40 mm. 
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