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Abstract. This paper discuss the problems of functioning of protected areas in the city on the example of Kabacki Forest 
in Warsaw. The Kabacki Forest is located in the southern part of Warsaw, in the vicinity of Ursynów district. The area was 
excluded from the traditional forest cultivation from 1938. Because of the nature and landscape value it is protected as 
reserve from 1980. In the north of forest there is high density build-up area with tens of thousands dwellers. The mean 
problem of functioning of this area is functional and spatial conflict between the need to protect wildlife and recreational 
needs of residents. In this situation each function is not implemented properly. 
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Zarys problemu 

Tereny zieleni są w przestrzeni miejskiej głównym miejscem codziennej rekreacji mieszkańców.  Miejskie 
rezerwaty przyrody są szczególną kategorią terenów zieleni, obejmują bowiem „(…) obszary zachowane 
w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska 
roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi” (Art. 13. 
1 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Podstawową ich funkcją jest funkcja ochronna 
i podporządkowane jej funkcja naukowa i edukacyjna. Wyjątkową pozycję stanowią rezerwaty przyrody (leśne, 
florystyczne, krajobrazowe i in.), podobnie jak inne obszary objęte ochroną konserwatorską, zwłaszcza w silnie 
zantropogenizowanej przestrzeni miejskiej, w której tworzą, z reguły odizolowane przestrzennie, enklawy 
cennych przyrodniczo krajobrazów naturalnych i półnaturalnych. Należy jednak zaznaczyć, że owa wartość 
przyrodnicza, przesądzająca o objęciu ochroną rezerwatową, ma niekiedy charakter względny. Zbliżone pod 
względem wartości przyrodniczej krajobrazy położone na terenie pozamiejskim prawdopodobnie byłyby objęte 
innymi formami ochrony lub nieobjęte ochroną w ogóle, jak to ma miejsce w przypadku wielu starorzeczy, 
lasów, będących pozostałościami dawnych założeń puszczańskich czy ławic i kęp śródrzecznych.
W większości dużych miast Polski liczba rezerwatów nie przekracza 5, a ich powierzchnia 300 ha. Wyjątkiem 
jest Warszawa, gdzie 12 rezerwatów zajmuje powierzchnię niemal 3 tys. ha. Siedem dostępnych jest dla 
spacerowiczów i rowerzystów, pozostałe zaś można podziwiać jedynie spoza ich granic, bowiem dostęp do 
nich jest ograniczony względami administracyjnymi, ekologicznymi lub względami bezpieczeństwa. 
Położenie w pobliżu osiedli mieszkaniowych i tras komunikacyjnych sprawia, że w większości przypadków 
rezerwaty przyrody są postrzegane przez mieszkańców miasta jako kolejna kategoria terenów zieleni 
i traktowane jako zaplecze rekreacyjne. Jest to o tyle zrozumiałe, że tereny te są powszechnie dostępne, 
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a w ich granicach znajduje się infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa (wiaty, miejsca biwakowe, place 
zabaw, szlaki, obiekty kulturowe i zabytkowe). 
Tymczasem w świetle zapisów wspomnianej powyżej Ustawy o ochronie przyrody, na obszarze rezerwatów 
przyrody zabrania się m.in. palenia ognisk, ruchu pieszego, rowerowego, i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem 
wyznaczonych szlaków i tras narciarskich, organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, wprowadzania psów na 
obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych i wielu innych form 
zachowań, będących dla wielu użytkowników środowiska gwarancją udanego wypoczynku. Należy zaznaczyć, 
że dopuszczalne są odstępstwa od zakazów w wyjątkowych przypadkach zgodnie z zapisem w Art. 15. 5 
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wspomniane ograniczenia wywołane koniecznością ochrony cennych pod względem przyrodniczym obszarów 
sprawiają, że i tak niewystarczająca w stosunku do potrzeb podaż terenów rekreacyjnych na obszarze miasta 
(zwłaszcza dużego) ulega dalszemu ograniczeniu, natomiast popyt utrzymuje się na wysokim, przewyższającym 
ją poziomie. Skutkiem tego jest ostry konflikt funkcjonalno-przestrzenny między koniecznością ochrony 
przyrody a potrzebami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi mieszkańców miasta, sprawiający, że żadna z funkcji 
nie jest realizowana prawidłowo. 
Powstają zatem pytania dotyczące funkcjonowania rezerwatów w mieście:

1. Jak pogodzić ochronę rezerwatową z rekreacją? 
2. Czy rozwój rekreacji musi odbywać się kosztem ochrony przyrody i odwrotnie?
3. Czy prawna ochrona przyrody jest skutecznym środkiem zapobiegającym ekspansji antropopresji 

związanej z rekreacją?
4. Czy rezerwaty w przestrzeni miejskiej mają rację bytu?

Odpowiedź na nie wymaga monitorowania jakości komponentów środowiska i wartości przyrodniczej, a w razie 
konieczności – zweryfikowania zasadności utrzymywania ochrony rezerwatowej na całym terenie, bowiem 
wskutek zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych wartość przyrodnicza chronionego środowiska mogła ulec 
nieodwracalnej degradacji. Konieczne jest także opracowanie programu przebudowy i renaturalizacji środowiska 
(o ile uległo ono odwracalnym przeobrażeniom) oraz stworzenie koncepcji kształtowania wypoczynku 
i rekreacji, o ile taka forma udostępniania rezerwatu poparta jest formalną decyzją. Jednym słowem powinna 
powstać spójna, kompleksowa strategia równoczesnego zarządzania obiema konfliktogennymi sferami, 
zawarta w Planie Ochrony. W przeszłości Plany Ochrony (lub dokumenty równoważne) obowiązywały, ale 
straciły moc w związku z uchwaleniem w 2004 r. Ustawy o ochronie przyrody. Od tego czasu wielokrotnie 
zmieniały się przepisy i wymagania w odniesieniu do tych dokumentów, a co więcej – obowiązujące procedury 
konsultacji i uzgodnień były i są szalenie czasochłonne. W efekcie, jak wskazuje warszawski przykład, miejskie 
rezerwaty przyrody nawet po kilkudziesięciu latach funkcjonowania nie mają (poza jednym – rezerwatem Kępy 
Zawadowskie) opracowanych i przyjętych Planów Ochrony (dla rezerwatu Las Kabacki projekt jest gotowy 
– stan na połowę 2012 r.) lub są one dopiero w fazie projektowej. Trudno jest więc mówić o jakiejkolwiek 
przemyślanej koncepcji ich ochrony i rekreacyjnego udostępniania. 
Stosunkowo mało miejsca w literaturze w kontekście wypoczynku i rekreacji poświęca się terenom chronionym, 
w tym rezerwatom przyrody położonym w granicy miasta (Seeland et al. 2002, de Vries, Goossen 2002, Shaw, 
Reeve 2008, Faggi et al. 2011, Borgsröm et al. 2012). Zapewne wynika to z faktu, że podstawową ich funkcją 
jest funkcja ochronna, natomiast inne powinny być jej podporządkowane i realizowane tylko w takim stopniu, 
który nie zakłóca równowagi przyrodniczej.  

Las Kabacki w Warszawie – studium przypadku

Przykładem niemal wszystkich omawianych powyżej problemów, a zwłaszcza istotnego konfliktu w przestrzeni 
między preferencjami wypoczynkowymi mieszkańców a potrzebami ochrony przyrody, jest Las Kabacki 
im. Stefana Starzyńskiego położony w południowej części Warszawy, w dzielnicy Ursynów. Obszar ten 
o powierzchni 902.68 ha został objęty ochroną prawną w postaci rezerwatu przyrody w 1980 r. (Zarządzenia 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 11 sierpnia 1980 r.), ze względu na wartości przyrodniczo-
krajobrazowe. Przedmiotem ochrony jest fragment Skarpy Warszawskiej wraz z leśnym zespołem grądowym 
(lasem mieszanym o cechach grądu lipowo-grabowego i dąbrowy świetlistej – Chojnicki 1991), będącym  
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pozostałością po Puszczy Mazowieckiej. Na całym obszarze rezerwatu realizowana jest ochrona czynna, 
z wyjątkiem niewielkiego fragmentu we wschodniej jego części, gdzie wprowadzono ochronę krajobrazową. 
Las Kabacki należy do trzonu Systemu Przyrodniczego Warszawy (Opracowanie ekofizjograficzne… 2006) 
jako obszar o dominującej funkcji biologicznej, ze względu na występowanie zbiorowisk roślinnych o dużej 
różnorodności biologicznej.
Rezerwat Las Kabacki jest pozbawiony otuliny – jej projekt powstał dopiero w 2010 r. podczas prac nad planem 
ochrony, 30 lat po utworzeniu rezerwatu. Nic więc dziwnego, że w jej granicach duży udział mają tereny 
zabudowy jednorodzinnej i tereny rolnicze, co stawia pod znakiem zapytania przyszłą funkcjonalność tej strefy.
Rezerwat sąsiaduje od północy z osiedlami o zabudowie wielorodzinnej liczącymi kilkadziesiąt tysięcy 
mieszkańców (Natolin-Wyżyny i Kabaty), od zachodu i południa – z terenami z zabudową jednorodzinną (m.in. 
Pyry, Dąbrówka, Józefosław), natomiast od wschodu i południowego wschodu do terenu rezerwatu przylega 
50. hektarowy Park Kultury w Powsinie i Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk, licznie odwiedzane przez 
mieszkańców Warszawy (ryc.1).
 

Ryc. 1. Las Kabacki – szkic sytuacyjny (na podstawie projektu Planu Ochrony Rezerwatu Las Kabacki oraz własnych obserwacji)
Fig. 1. The Kabacki Forest – site map (based on project of Preservation Plan of the Kabacki Forest and own observation)

Według badań prowadzonych na potrzeby Planu Ochrony (2010) w dzień wolny od pracy przy dobrej 
(bezdeszczowej) pogodzie rezerwat odwiedza 2 tys. pieszych i 4.8 tys. rowerzystów. W dni pracujące liczba 
ta zmniejsza się o ok. 80%. Do najbardziej uciążliwych dla środowiska zachowań osób odwiedzających 
rezerwat należą m.in. poruszanie się poza wyznaczonymi ścieżkami i drogami, rozpalanie ognisk, 
wynoszenie martwego, zalegającego w drzewostanach drewna z przeznaczeniem na ogniska, niszczenie 
drzew (okorowywanie), wprowadzanie psów na teren leśny, hałasowanie i wiele innych. Powoduje to wiele 
niekorzystnych zmian w środowisku Lasu Kabackiego – zwłaszcza niszczenie ściółki i gleby, płoszenie 
zwierząt, zaśmiecanie terenu, dewastację Skarpy Warszawskiej. Stwarza także zagrożenie pożarowe, a tym 
samym pozostaje w rażącej sprzeczności z przytaczanym powyżej art. 15.1 Ustawy o ochronie przyrody 
z 2004 r., określającym reguły zachowania na terenie rezerwatu. Opracowany w 2010 r. projekt planu ochrony 
rezerwatu „Las Kabacki” w sposób szczegółowy traktuje kwestie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
metod ich zapobiegania. Autorzy opracowania koncentrują się na kwestiach przekształcenia oraz możliwości 
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renaturalizacji i przebudowy zbiorowisk roślinnych, regulacji warunków wodnych, mniejszą jak się wydaje wagę 
przykładając do antropopresji związanej z rekreacją i wypoczynkiem mimo ewidentnych, negatywnych zmian, 
jakie ona wywołuje. Autorzy projektu dopuszczają wręcz możliwość wypoczynku i rekreacji na obszarze 
rezerwatu postulując jedynie:
• ograniczanie ruchu poza wyznaczonymi szlakami poprzez wykonanie naturalnych barier (kłody) przy wejściu 

na nielegalne szlaki,
• ustanowienie strefy ochronnej w otoczeniu rezerwatu oraz wytyczenie korytarzy ekologicznych łączących 

rezerwat z innymi ciągami ekologicznymi,
• zatrzymanie części ludzi na zewnątrz rezerwatu (w otulinie), przez zorganizowanie odpowiednich miejsc do 

wypoczynku i rekreacji (Park Kabaty na północy, zagospodarowanie Polany Śródleśnej [Widokowej] jako 
obszaru służącego rekreacji),

• włączenie problemów ochrony przyrody w rezerwacie (zaśmiecania, niszczenia roślin, puszczania psów) do 
edukacji szkolnej w szkołach w pobliżu rezerwatu (przeprowadzenie prelekcji),

• edukacja w rezerwacie: tablice informacyjne o szkodliwości tych działań,
• okresowe sprzątanie wnętrza lasu i systematyczne wywożenie śmieci.
Próby stosowania niektórych spośród proponowanych działań (np. skanalizowanie ruchu turystycznego wzdłuż 
wytyczonych szlaków i ograniczenia wstępu na szlaki nielegalne) są od dawna stosowane i nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów; inne – dotyczące zagospodarowania strefy ochronnej – nie mogą być zrealizowane 
z racji braku formalnego wyznaczenia owej strefy popartego odpowiednimi zapisami w miejscowych planach 
przestrzennego zagospodarowania terenów przylegających do rezerwatu, natomiast rezultaty tych, które 
odwołują się do szkolnej edukacji ekologicznej, będą (o ile będą) przesunięte w czasie o kilkanaście lat. 
Plan Ochrony de facto sankcjonuje istniejący stan, nie wprowadza bowiem żadnych trwałych i skutecznych 
rozwiązań wspomnianego konfliktu między koniecznością ochrony przyrody a potrzebami rekreacyjnymi 
i wypoczynkowymi mieszkańców okolicznych osiedli.

Problemy funkcjonowania rezerwatów w opinii użytkowników

Od roku 2009 na terenie Lasu Kabackiego przeprowadzano sondaż i wywiady bezpośrednie w celu poznania 
opinii użytkowników Lasu Kabackiego m.in. w zakresie: 
• świadomości zagrożeń dla środowiska przyrodniczego rezerwatu wywołanych presja rekreacyjną,
• gotowości rezygnacji z preferowanych form wypoczynku i rekreacji na rzecz podniesienia skuteczności 

ochrony przyrody,
• możliwości rozwiązania konfliktów między wykorzystaniem rekreacyjnym rezerwatu a potrzebami ochrony 

przyrody.
• walorów przyrodniczych rezerwatu i ich percepcji,
• preferowanych form zachowań rekreacyjnych na terenie rezerwatu,
Badania prowadzone były od maja do października w okresie największego nasilenia ruchu rekreacyjnego 
na terenie rezerwatu. Badaniu kwestionariuszowemu poddano łącznie 298 losowo wybranych respondentów 
spotkanych na terenie Lasu Kabackiego, reprezentujących różne grupy wiekowe, natomiast wywiad bezpośredni 
przeprowadzono z grupą losowo wybranych 43 osób.
W opinii większości respondentów odwiedzających rezerwat Las Kabacki postrzegany jest przede wszystkim 
jako teren (zaplecze) rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców pobliskich osiedli. Niewiele osób podkreśla 
dominującą funkcję ochronną. Głównymi motywami decydującymi o wypoczynku i rekreacji na obszarze Lasu 
Kabackiego są: uprawianie sportu, poznawanie nowych ludzi, udział w spotkaniach towarzyskich, ucieczka 
od hałasu, zanieczyszczeń, poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Tylko sporadycznie wymieniana jest 
potrzeba kontaktu z naturalnym krajobrazem i delektowanie się przyrodą, które Krzymowska-Kostrowicka (1997) 
sytuuje w czołówce motywów przesądzających o podejmowaniu decyzji dotyczących wypoczynku i rekreacji. 
Połowa z respondentów ma świadomość przyrodniczej wartości środowiska rezerwatu i konieczności ochrony, 
nie wpływa ona jednak w większości przypadków na zmianę form zachowań rekreacyjnych. 
Preferowanymi formami zachowań rekreacyjnych są: jazda na rowerze, spokojny wypoczynek, piesze spacery 
„estetyczne” bez określonego celu, relaks na „Polanie Widokowej”, odwiedzanie miejsc pamięci. Wyniki te 
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korespondują z informacjami zawartymi w literaturze przedmiotu (Krzymowska-Kostrowicka 1997, Uczestnictwo 
Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2009) oraz rezultatami badań Dębskiej (2010), która wykazała, że 72% 
odwiedzających Las Kabacki preferuje zachowania sportowo-wypoczynkowe, a 23% bierny wypoczynek.
Zdecydowana większość respondentów nie zna dokładnie przepisów o ochronie rezerwatowej w zakresie 
dopuszczalnych i ograniczonych form użytkowania i przebywania (domagając się m.in. wydzielenia osobnych 
tras rowerowych i zwiększenia infrastruktury rekreacyjnej) oraz bagatelizuje problem zagrożeń dla środowiska 
rezerwatu wynikających z użytkowania rekreacyjnego. Negatywnie też oceniane są działania Straży Miejskiej 
egzekwującej (niestety w bardzo ograniczonym zakresie – opinia autorek) przepisy o ochronie rezerwatowej, 
traktowane jako nieuzasadnione nękanie.
Opinie wyrażone w trakcie wywiadu bezpośredniego (poniżej kursywą zaznaczono wybrane cytaty) można 
podzielić na 4 grupy. Dla pierwszej (najliczniejszej) nie ma większego znaczenia wartość przyrodnicza terenu, 
ani fakt istnienia ochrony rezerwatowej na obszarze Lasu Kabackiego, który traktują jako miejsce (równie 
dobre, jak każde inne) do jazdy rowerem, wyprowadzania psów, spacerów, spotkań towarzyskich. Głównym 
kryterium wyboru jest bliskie położenie w stosunku do osiedli mieszkaniowych, natomiast problemy ochrony 
przyrody są na marginesie zainteresowania. W tej grupie największa liczba respondentów nie zna przepisów 
o ochronie przyrody i nie ma świadomości zagrożeń dla środowiska wywołanych różnymi formami zachowań 
rekreacyjnych. Ta grupę użytkowników Lasu Kabackiego można określić mianem obojętnych. W ich 
odpowiedziach widać istotny związek z rezultatami badań kwestionariuszowych. 

„(…) Mnie tam wszystko jedno. Jest las blisko domu, to chodzę. Mam z psem jechać do śródmieścia, 
bo tu jest rezerwat? Przecież nie robię nic złego (…). Co to za rezerwat w mieście? Rezerwat to jest 
w górach(...)”. 

Druga grupa pytanych niezwykle silnie identyfikuje się z terenem Lasu Kabackiego, traktujące go jako „drugi 
dom” i nie wyobrażając sobie lepszego miejsca do wypoczynku i rekreacji. W grupie tej największy udział mają 
użytkownicy znający, akceptujący i zachowujący (w deklaracji) zasady ochrony przyrody podczas pobytu na 
terenie rezerwatu, wyrażający jednocześnie zdecydowany sprzeciw przeciw ograniczeniu dostępu. Te grupę 
użytkowników Lasu Kabackiego można określić mianem zaangażowanych.

„(…) Dla nas nie jest istotne samo spacerowanie czy uprawianie ulubionego sportu, ale to, że można to 
robić właśnie w tym lesie. Las jest… drugim domem, daje możliwość wypoczynku, relaksu, odnowy sił. 
My sobie lasu odebrać nie damy (…)”. 

W wypowiedziach trzeciej grupy można znaleźć próbę rozwiązania konfliktu między ochroną przyrody 
a potrzebami wypoczynkowymi mieszkańców. Jednoznacznie opowiadają się oni za precyzyjnym, formalnym 
określeniem statusu terenu i rygorystycznym egzekwowaniem odpowiednich przepisów prawa. Są jednocześnie 
zwolennikami „urealnienia” formy ochrony w przypadku, gdyby zanikły uzasadniające ją przesłanki. Tych 
użytkowników można określić mianem konstruktywnych i odpowiedzialnych. 

„(…) Las Kabacki to taka próba udawania, że las miejski może być nadal rezerwatem przyrody. Albo 
powinien być rezerwatem i wtedy musi być więcej rygorystycznie egzekwowanych ograniczeń, albo 
parkiem leśnym i wtedy należy go wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę służącą rekreacji, co 
zmniejszy dewastację obszarów przyrodniczo cennych (…)”.

„(…) Problemy stwarza właśnie forma ochrony. Rezerwat nie powinien obejmować całego lasu, a tylko 
jego część, która zachowała cechy naturalne. Pozostała, wyłączona z rezerwatu część mogłaby 
być jego otuliną, zagospodarowaną do rekreacji w taki sposób, żeby ludzie nie mieli po co wchodzić 
w strefę chronioną (…)”. 

Ważną rolę w tej koncepcji pełni otulina rezerwatu. Jej utworzenie w innym kształcie, niż zakłada to projekt Planu 
Ochrony – w postaci parku leśnego powstałego na terenach wyłączonych z dzisiejszego rezerwatu – sprawiłoby, 
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że otulina rezerwatu pełniłaby lepiej funkcje buforowe i izolacyjne. Stanowiłaby ona bowiem naturalną, pozbawioną 
zabudowy mieszkaniowej i innej infrastruktury kontynuację leśnego środowiska rezerwatu i pozwalała na 
racjonalne i przemyślane zagospodarowanie rekreacyjne podporządkowane nadrzędnym celom ochrony, tak, 
by nie doszło do bardzo szybkiej degradacji całości kompleksu leśnego i zamiany obszaru na dewastowany 
„las miejski”. Jednocześnie takie podejście w znacznie mniejszym stopniu obciążałoby koniecznością zmian 
miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania terenów sąsiadujących z rezerwatem. 

Podsumowanie

Intencją autorek opracowania było zabranie głosu w toczącej się od lat dyskusji nad skutecznością konserwatorskiej 
ochrony przyrody w mieście. Problem ten nabiera istotnego znaczenia zwłaszcza na obszarze miast, gdzie 
konflikty funkcjonalno-przestrzenne między ochroną przyrody a potrzebami rekreacyjnymi mieszkańców i innymi 
formami antropopresji są nieuniknione. Zasady i warunki ich rozwiązywania (łagodzenia) powinny być zawarte 
w planach ochrony i miejscowych planach przestrzennego zagospodarowania terenów sąsiadujących. W wielu 
przypadkach poziom degradacji środowiska w granicach obszarów chronionych osiągnął poziom, przy którym 
zanikają przesłanki do dalszego utrzymywania określonej formy ochrony, tym niemniej jest ona kontynuowana. 
Wynika to prawdopodobnie z niedostatecznego wdrażania procedur monitoringu skuteczności ochrony 
konserwatorskiej. Ograniczenie presji rekreacyjnej na obszary chronione w mieście można osiągnąć dzięki:
• ograniczeniu dostępności (rozwiązanie skrajne),
• dostosowaniu zakresu i form ochrony do realiów użytkowania terenu,
• racjonalizacji zasięgu granic i sposobu udostępniania rezerwatu,
• rygorystycznemu przestrzeganiu i egzekwowaniu ustalonych zasad ochrony.
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