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a obszarze województwa łódzkiego znajduje się 7 parków krajobrazowych (PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski PK, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, PK
Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański PK). Łącznie
parki krajobrazowe obejmują prawie 9% powierzchni województwa. W ich granicach skupione są najcenniejsze walory
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe regionu.
Pokaźna liczba gatunków zwierząt, roślin i grzybów występujących na tym terenie składa się na jego różnorodność biologiczną. Spotkać tu można niewielkiego jadowitego rzęsorka
rzeczka, jak również największego ssaka w Polsce – żubra.
Nad polami i lasami kołują ptaki drapieżne, m.in. bieliki.
W zbiornikach wodnych, szczególnie wiosną, napotkamy wiele
gatunków płazów, między nimi kumaki nizinne. Na podmokłych
terenach rosną storczyki, wełnianki, rosiczki, grzybienie. W lesie koło Sulejowa odnajdziemy zimoziół północny – pozostałość po zimniejszych epokach geologicznych. Na nasłonecznionych zboczach Bukowej Góry białymi kwiatami zachwycają
zawilce wielkokwiatowe. Na terenach parków krajobrazowych
województwa łódzkiego występują wapienne jaskinie i piaskowcowe groty. W kamieniołomach zachowały się pozostałości mezozoicznej fauny morskiej, między innymi amonity.
Na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego zachowały się liczne ślady bitew, m.in. z okresu powstania styczniowego, I i II wojny światowej. Obiekty kulturowe
– od grodzisk, kurhanów, romańskich i gotyckich kościołów,
zamków, aż po dziewiętnastowieczne dwory i pałace – przypominają o historycznym dziedzictwie tych ziem. Większość
tych pamiątek przeszłości znajduje się na trasach szlaków
turystycznych i zaopatrzona jest w tablice informacyjne.
Malownicze panoramy widokowe, rozpościerające się z licznych wzniesień i pagórków, ostatecznie uzasadniają potrzebę
ochrony parków krajobrazowych.

Na mapie znajdują się następujące wizerunki:
(od lewej strony)
1. PK Wzniesień Łódzkich
storczyk kukułka szerokolistna
dwór w Byszewach
kumak nizinny
2. PK Międzyrzecza Warty i Widawki
romański kościół w Strońsku
wełnianka
3. Załęczański PK
amonit
grzybienie białe
4. Przedborski PK
paź królowej
zawilec wielkokwiatowy
powozownia w Kluczewsku
5. Sulejowski PK
zimoziół północny
opactwo Cystersów w Podklasztorzu
koza złotawa
groty w Nagórzycach
6. Spalski PK
kościółek w Spale
kraska
pomnik żubra w Spale
7. Bolimowski PK
rzęsorek rzeczek
bielik
świątynia Diany w Arkadii
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PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. PARK KRAJOBRAZOWY WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

7. BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
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6. SPALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

2. PARK KRAJOBRAZOWY MIĘDZYRZECZA
WARTY I WIDAWKI
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3. ZAŁĘCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

5. SULEJOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
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4. PRZEDBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY
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