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-  utworzony 18 grudnia 1996 roku, 
- pierwotnie powierzchnia parku (20 532 hektara) została podzielona
   granicą województwa na część zachodniopomorska i lubuską,
- obszar zachodniopomorskiej części parku to 1798 hektarów, położony 
   w granicach gminy Boleszkowice,
- Ujście Warty to szeroka dolina na zbiegu dwóch wielkich rzek: 
  Odry i Warty. Park krajobrazowy na Pomorzu Zachodnim to obszar 
  wzdłuż doliny Odry,
- krajobraz parku tworzą rozlewiska, starorzecza i łąki, choć można 
  tu spotkać piaszczyste wyspy naniesione przez rzekę, 
- wydmy śródlądowe są idealnym środowiskiem dla funkcjonowania   
  psammofitów, czyli roślin siedlisk piaszczystych,
-obszar parku jest miejscem odpoczynku na trasie wiosennych 
  i jesiennych migracji wielu gatunków ptaków. Teren ten jest wprost idealny 
  do prowadzenia obserwacji ornitologicznych.
- przyrodniczą atrakcją parku jest wieś Chlewice, gdzie bardzo licznie 
  gniazdują bociany białe. Pobliskie łąki są idealnym miejscem gdzie tuż przed 
  odlotem ptaków późnym latem możemy obserwować „sejmiki bocianie”,
- na terenie parku, na zbiornikach pokopalnianych, w Kaleńsku i Chlewicach    
  utworzono pływające platformy lęgowe zwane „Wyspami Życia”. 
  Ich zadaniem jest zabezpieczenie lęgów kilku gatunków rybitw 
  i ostrygojadów przed wtargnięciem drapieżników oraz przed negatywnymi
   skutkami wahań lustra wody.
- park sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Można skorzystać z turystyki
   kajakowej eksplorując szlak „Małych elektrowni wodnych” na rzece Myśli,
   czy też oddać się przyjemności jazdy na rowerze wykorzystując sieć ścieżek
   rowerowych województwa.

10 FAKTÓW O PARKU KRAJOBRAZOWYM „UJŚCIE WARTY”:
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Wydma
 „Monte Cassino” 

Gatunek o długości ciała dochodzącej do 35 cm, o smukłej sylwetce 
z długimi wąskimi skrzydłami i rozwidlonym ogonem. Ubarwienie białe 
z wyjątkiem popielatego wierzchu skrzydeł i grzbietu. Na głowie czarna 
czapeczka. Dziób krwistoczerwony z czarnym końcem. Doskonale lata 
i poluje rzucając się do wody z powietrza. Na terenie parku gniazduje 
kolonijnie na wyspach  usytuowanych na pokopalnianych zbiornikach. 
Wybiera  miejsca trudno dostępne z lądu. 
Żywi się  drobnymi rybami i bezkręgowcami wodnymi. Gatunek objęty 
ochroną ścisłą oraz wymieniony w Dyrektywie ptasiej.

Gatunek nieco większy od rybitwy czarnej. Ubarwienie szare z jasno popielatymi 
skrzydłami. Czarna czapeczka kontrastuje z białymi policzkami. Dziób i nogi 
ciemnoczerwone.
Buduje gniazda w postaci platform z długich łodyg i liści roślin wodnych, które 
rozmieszcza w rzadkich szuwarach lub wśród roślinności pływającej. 
Jej bazę pokarmową stanowią owady i ich larwy oraz drobne ryby a nawet żaby.

Gatunek podobny do rybitwy czarnej, ale różni się od niej bardziej 
skontrastowanym ubarwieniem. 
W szacie godowej cały korpus oraz pokrywy podskrzydłowe czarne, 
a skrzydła jasnopopielate z białym przednim skrajem, ogon i kuper białe. 
Dziób i nogi ciemnoczerwone. 
Gniazdo buduje z roślin wodnych na płyciznach i kożuchach roślinności. 
Żywi się bezkręgowcami takimi jak: owady, pajęczaki i ślimaki oraz 
niewielkimi rybkami.

najmniejsza rybitwa, znacznie mniejsza od rybitwy rzecznej. Sylwetka krępa 
z krótkim, słabo rozwidlonym ogonem i drobnymi nogami. Ubarwienie 
z wierzchu popielate, a od spodu białe. Na głowie czarna czapeczka z białym 
czołem. Dziób smukły, żółty z czarnym końcem. Nogi żółte. 
Gniazduje w małych koloniach. Buduje gniazdko w płytkim zagłębieniu 
wygrzebanym w piasku lub innym podłożu z bardzo skąpą wyściółką.

Niewielka rybitwa o czarnym ubarwieniu głowy i tułowia oraz szarych skrzydłach 
i ogonie. Lata lekkim lotem nad wodą podejmując zdobycz z powierzchni wody, 
ale bez nurkowania. 
Gniazduje kolonijnie w niskiej roślinności wynurzonej oraz  na powierzchni 
kożuchów pływających i  szuwarów. 
Żywi się drobnymi bezkręgowcami wodnymi i małymi rybkami.
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Dokładne opisy gatunków i obiektów znajdziesz w przewodniku.


