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WSTÊP

Ochrona przyrody pojmowana wspó³czeœnie wykszta³ci³a siê w wyniku 

wielowiekowych zmian stosunku cz³owieka do œrodowiska jego ¿ycia. 

Najdawniejsze troski  o trwa³oœæ przyrody wyra¿a³y siê w datuj¹cej siê od czasów 

Boles³awa Chrobrego ochronie bobra, we wprowadzonym za panowania 

W³adys³awa Jagie³³y w 1423 r. prawie chroni¹cym cisa, jak równie¿ og³oszonemu    

w 1443 r. ograniczeniu polowania na dzikie konie, ³osie i tury. Pocz¹tek ruchu 

ochrony przyrody siêga prze³omu XVIII i XIX wieku i wi¹¿e siê z wprowadzeniem 

pojêcia pomnika przyrody przez A. Humboldta (1769–1859).

W dniu 10 marca 1934 r. uchwalono pierwsz¹ polsk¹ ustawê o ochronie 

przyrody dziêki której ukszta³towa³ siê oryginalny, polski system ochrony przyrody. 

Stopniowo ochrona przyrody przyjmowa³a kierunek biocenotyczny rozszerzaj¹c 

ochronê na ca³e zbiorowiska przyrodnicze na okreœlonych terenach, utworzono 

pierwsze parki narodowe oraz rezerwaty przyrody. Aktualnie s¹ to podstawowe 

formy przestrzenne realizowania ochrony przyrody.

Rezerwaty przyrody zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r, s¹ to obszary zachowane w stanie naturalnym lub ma³o zmienionym, 

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a tak¿e siedliska roœlin, siedliska 

zwierz¹t i siedliska grzybów oraz twory i sk³adniki przyrody nieo¿ywionej 

wyró¿niaj¹ce siê szczególnymi wartoœciami przyrodniczymi, naukowymi, 

kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Bory Tucholskie, na przyk³adzie których zosta³a napisana ta praca, to 

najwiêkszy zalesiony obszar w Polsce (Barcikowski i in. 1999). Rosn¹cy tu prawie 

jednolity bór sosnowy jest dzie³em gospodarki cz³owieka, czêsto nieprzemyœlanej, 

rabunkowej, krótkowzrocznej. A jednak w monotonii borów zachowa³y siê relikty 

dawnej szaty leœnej tej ziemi, prawdziwe per³y, które zosta³y zamienione na 



rezerwaty przyrody. S¹ to najcenniejsze zbiorowiska Borów Tucholskich, a ka¿da 

spêdzona w nich chwila jest po¿yteczn¹ lekcj¹ przyrody. 

CEL I METODYKA

Podstawowym celem pracy jest przedstawienie istniej¹cych rezerwatów na 

terenie nadleœnictwa Woziwoda, wskazanie celów ochrony, wskazanie 

ró¿norodnoœci biologicznej oraz ocena skutecznoœci tej formy ochrony przyrody. 

Ponadto w pracy tej zostan¹ przedstawione propozycje dalszego rozszerzenia tej 

formy ochrony przyrody i objêcia ni¹ dalszych czêœci terenu. Rezerwaty przyrody 

na trenie Lasów Pañstwowych s¹ najwa¿niejsz¹ form¹ ochrony obszarowej.                 

W rezerwatach stosuje siê ochronê œcis³¹ (czyli biern¹) oraz czêœciow¹ (czyli 

czynn¹).

 Rezerwaty œcis³e maj¹ na celu pozostawienie ca³kowitej swobody biegowi 

procesów ekologicznych, ewolucyjnych, geologicznych i innych na obszarze 

rezerwatu, dlatego wyklucza siê wszelk¹ ingerencjê w te procesy i stan sk³adników 

przyrody. Wyklucza siê poprawianie, ratowanie, kierowanie procesami i ¿yciem 

organizmów, ca³y zaœ wysi³ek skupia siê na zabezpieczeniu rezerwatu przed 

zak³óceniami zewnêtrznymi.

Rezerwaty czêœciowe maj¹ na celu utrzymanie istniej¹cego stanu przyrody 

(np. stanowiska jakiegoœ gatunku roœliny lub zwierzêcia, ekosystemu murawowego 

lub torfowiskowego itp.), albo osi¹gniêcie jakiegoœ postulowanego stanu (np.: lasu 

z ró¿nozielonym drzewostanem zgodnym z siedliskiem w miejsce obecnego lasu,  

z drzewostanem ujednoliconym w uprawie i niezgodnym z siedliskiem).                    

W rezerwatach czêœciowych dopuszczalne s¹ wiêc czynnoœci i dzia³ania ingeruj¹ce 

w stan przyrody lub bieg procesów np.: usuwanie niektórych drzew, ods³anianie 

m³odych drzewek, u³atwianie obsiewu i odnawiania siê drzew, a nawet sadzenie 

drzew, usuwanie roœlin lub zwierz¹t konkuruj¹cych z gatunkiem ochranianym              

w rezerwacie, koszenie lub wypasanie, eliminowanie zaroœli, regulacja populacji 

niektórych zwierz¹t, zmiana stosunków wodnych itp. Zabiegi te maj¹ na celu 

osi¹gniêcie celów ochrony.

Praca ta szeroko omawia zagadnienia ochrony rezerwatowej i zosta³a 

napisana na podstawie w³asnej obserwacji oraz przeprowadzonej inwentaryzacji          

i licznych wizji w terenie jak równie¿ w oparciu o obszern¹ literaturê, artyku³y         

i materia³y konferencyjne. Wszystkie zawarte zdjêcia wykonane zosta³y przez 

autora pracy.
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OCENA SKUTECZNOŒCI OCHRONY PRZYRODY

PRZEZ FORMÊ REZERWATOW¥

Rezerwaty przyrody obok parków narodowych s¹ podstawowymi formami 

przestrzennymi realizowania ochrony przyrody. Wymienione kategorie obszarów 

chronionych ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ przede wszystkim niejednakowym zakresem 

wyznaczonych im celów ochrony, które w parkach narodowych s¹ z³o¿one i maj¹ 

charakter ca³oœciowy podczas gdy w rezerwatach s¹ one z regu³y okreœlone w 

sposób bardziej szczegó³owy i ró¿nicuj¹cy. Na terenach Lasów Pañstwowych 

rezerwaty przyrody s¹ najwa¿niejsz¹ form¹ ochrony obszarowej. 

Rezerwat przyrody jest to obszar obejmuj¹cy zachowane w stanie naturalnym 

lub ma³o zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a tak¿e okreœlone 

gatunki roœlin i zwierz¹t b¹dŸ te¿ elementy przyrody nieo¿ywionej maj¹ce istotn¹ 

wartoœæ ze wzglêdów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub 

krajobrazowych. Wokó³ rezerwatu mo¿e byæ tworzona otulina, zabezpieczaj¹ca 

chroniony obszar przed szkodliwym oddzia³ywaniem czynników zewnêtrznych. 

Tworzenie rezerwatów nale¿y do kompetencji wojewody. Wojewoda powo³uj¹c 

rezerwat, okreœla jego nazwê, po³o¿enie, szczególne cele ochrony, ograniczenia, 

zakazy i nakazy oraz organ sprawuj¹cy bezpoœredni nadzór nad rezerwatem. Mo¿e 

równie¿ wyznaczyæ otulinê. Ze wzglêdu na cel ochrony mo¿na wyró¿niæ 

nastêpuj¹ce typy rezerwatów:

1. rezerwaty biocenotyczne,  w  których chroniona jest ca³a biocenoza, czyli 

zespo³y roœlinne i   zwierzêce  w  swoich  naturalnych  œrodowiskach.  Do  tej 

kategorii nale¿¹ rezerwaty leœne,    stepowe, s³onoroœlowe, torfowiskowe i wodne;

2. rezerwaty florystyczne,  obejmuj¹ce  stanowiska  rzadkich  i  chronionych  

gatunków roœlin  zielnych, krzewów i drzew, a tak¿e gatunków endemicznych              

i reliktowych;

3. rezerwaty faunistyczne,  do  których  nale¿¹  rezerwaty  tworzone dla ochrony 

zagro¿onych  lub rzadkich gatunków ssaków, ptaków, gadów, miêczaków                     

i owadów;

Tab. 1. Zestawienie powierzchni rezerwatów przyrody œcis³ych i czêœciowych w Polsce 
wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2007 r. (Rocznik Statystyczny za 2007 r.)
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4. rezerwaty przyrody nieo¿ywionej, chroni¹ce  odkrywki geologiczne, zjawiska  

krasowe,  profile glebowe, formy erozyjne;

5. rezerwaty  krajobrazowe, powo³ywane w celu zachowania  charakterystycz-

nych krajobrazów naturalnych, czêsto z zabytkami historycznymi lub kultury 

materialnej.

W rezerwatach stosuje siê ochronê œcis³¹ (czyli biern¹) oraz czêœciow¹ (czyli  

czynn¹). W rezerwatach œcis³ych obowi¹zuje ochrona œcis³a. Wszystkie procesy 

naturalne przebiegaj¹ bez ingerencji ze strony cz³owieka. Rezerwaty œcis³e 

tworzone s¹ na obszarach, na których osi¹gniêcie lub zrealizowanie celu ochrony 

nie wymaga aktywnych dzia³añ. W rezerwatach takich chronione s¹ najczêœciej 

naturalne zbiorowiska leœne w koñcowym stadium sukcesji, a tak¿e obszary objête 

ochron¹ w celu zabezpieczenia i œledzenia przebiegu spontanicznych procesów 

przyrodniczych. Ochrona œcis³a stosowana jest rzadko, gdy¿ zmiany œrodowiskowe 

powodowane przez cz³owieka modyfikuj¹ warunki przyrodnicze, co w efekcie 

mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na obiekt chroniony (ryc. 1).

Znacznie czêœciej ni¿ rezerwaty œcis³e tworzone s¹ rezerwaty czêœciowe, czyli 

takie, w których prowadzone s¹ dzia³ania na rzecz zachowania konkretnego obiektu 

ochrony. Klasycznymi przyk³adami prac ochronnych w rezerwatach jest 

przebudowa drzewostanów, wykaszanie lub wypasanie ³¹k, odtwarzanie 

zachwianych stosunków wodnych. W rezerwatach czêœciowych dopuszcza siê 

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, o ile nie koliduje ona z zachowaniem 

obiektu ochrony. W rezerwatach czêœciowych ochrona realizowana jest na 

podstawie planów ochrony, przygotowywanych na 20 lat. Opracowania takie 

Ryc. 1. Procentowy udzia³ rezerwatów przyrody: œcis³ych i czêœciowych w Polsce
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zawieraj¹ wykaz i harmonogram dzia³añ niezbêdnych dla utrzymania celu ochrony, 

a tak¿e wyszczególniaj¹ prace, których na terenie rezerwatu nie wolno prowadziæ. 

Zgodnie z treœci¹ ustawy o ochronie przyrody plany ochrony rezerwatów powinny 

uwzglêdniaæ ocenê stanu przyrody, skutecznoœæ dotychczasowych sposobów 

ochrony, aktualne zagro¿enia oraz uwarunkowania spo³eczne i gospodarcze. 

Ustalenia zawarte w planach ochrony musz¹ byæ uwzglêdnione w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 ustawy o lasach 

wykonywanie ochrony przyrody na podstawie planów jest obowi¹zkiem zarz¹dcy 

terenu. Oznacza to, ¿e za realizacjê zapisów planów ochrony w rezerwatach 

utworzonych na terenie Lasów Pañstwowych odpowiadaj¹ leœnicy. Realizacja 

zleconych przez wojewodê prac w rezerwatach czêœciowych powinna byæ 

finansowana dotacjami celowymi z bud¿etu pañstwa.

Obecnie w Lasach Pañstwowych znajduje siê 1423 rezerwatów przyrody, 

zajmuj¹cych powierzchniê 168798 ha wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2007 r. 

(Rocznik Statystyczny  za  2007  r.).  Rozmieszczenie  ich  nie  jest  przypadkowym 

zbiorem obiektów przyrodniczych objêtych ochron¹, lecz stanowi¹ planowo 

rozmieszczon¹ sieæ i s¹ realizowane pod nazw¹ „racjonalnej sieci rezerwatów 

przyrody”. Jest oczywiste, ¿e ma ona charakter otwarty i jest stopniowo uzupe³niana 

w miarê rozwoju badañ nad przyrod¹ kraju i rozpoznawania jej walorów, godnych 

objêcia t¹ form¹ ochrony (ryc. 2).

Tab. 2. Zestawienie powierzchni rezerwatów przyrody rodzajami w Polsce wed³ug 
stanu na dzieñ 31.12.2007 r. (Rocznik Statystyczny za 2007 r.)
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Najliczniejsz¹ grupê polskich rezerwatów tworz¹ rezerwaty leœne, usytuowane 

g³ownie na terenach zarz¹dzanych przez Lasy Pañstwowe. Stanowi¹ one ponad 

po³owê wszystkich obiektów ochronnych, w których chroni siê g³ównie 

drzewostany o naturalnym lub pó³naturalnym pochodzeniu i urozmaiconej, dobrze 

wykszta³conej strukturze. Wiêkszoœæ rezerwatów leœnych ma status ochrony 

czêœciowej. Forma taka pozwala na skuteczniejsz¹ realizacjê celów i zabiegów 

ochronnych.

W zagospodarowaniu rezerwatów przyrody na terenie Nadleœnictwa 

Woziwoda dominuje wprowadzenie ochrony w formie czynnej, jak¹ jest ochrona 

czêœciowa. Form¹ t¹ zosta³y objête wszystkie rezerwaty w Nadleœnictwie 

Woziwoda. Zastosowanie takiej formy ochrony wi¹¿e siê z realizacj¹ 

wyznaczonego celu ochrony. Pozostawienie przyrody „samej sobie” nie zawsze 

sprzyja osi¹gniêciu celu ochrony, najczêœciej zaœ konieczne jest okreœlenie 

oddzia³ywania na przebieg procesów przyrodniczych. 

Skutecznoœæ rezerwatowej formy ochrony przyrody na terenie Nadleœnictwa 

Woziwoda przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Rezerwat przyrody „Jezioro Zdrêczno” – stan naturalnoœci œrodowiska 

przyrodniczego jest ogólnie dobry. Badany obiekt wyró¿nia siê:

- naturalnymi fitocenozami torfowisk wysokich, przejœciowych i czêœciowo 

niskich oraz szuwarowych,

- znaczn¹ grup¹ gatunków „specjalnej troski” (pod ochron¹ prawn¹, 

reliktowych, rzadkich i gin¹cych w skali regionu i kraju, o specyficznym 

zasiêgu itp.), wystêpuj¹cych doœæ obficie w rezerwacie jak i otulinie.

Ryc. 2. Iloœciowy udzia³ poszczególnych rodzajów rezerwatów przyrody w Polsce
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Zagro¿enia zewnêtrzne i wewnêtrzne dla przedmiotu ochrony s¹ ogólnie 

niskie. Potencjalne zagro¿enia zewnêtrzne, jakie mog¹ wyst¹piæ, zwi¹zane s¹              

z gospodark¹ leœn¹ w otoczeniu rezerwatu i penetracj¹ ludzk¹ w samym rezerwacie. 

Ustanowienie Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” 

zak³adaj¹cego utrzymanie walorów przyrodniczych lasu i prowadzenie gospodarki 

metodami opartymi na podstawach ekologicznych, zmniejsza w znacznym stopniu 

mo¿liwoœæ niekorzystnego oddzia³ywania na obiekt.

Rezerwat ten jest objêty ochrona czêœciow¹ i w zwi¹zku z powy¿szym 

dopuszczalna jest ochrona czynna maj¹ca na celu utrzymanie w stanie równowagi 

zbiorowisk roœlinnych torfowisk przejœciowych i wysokich oraz utrzymanie 

stabilnoœci mszaru sosnowego – Sphagnetum magellanici pinetosum. W tym celu 

stosuje siê wed³ug potrzeb rozluŸnienie warstwy a/b na mszarze zw³aszcza 

sosnowym wycinaj¹c sukcesywnie najstarsze i najwy¿sze okazy sosny zwyczajnej. 

Dopuszczalna granica zwarcia tej warstwy to 30%. Chodzi o to, aby zagwarantowaæ 

naturalny rozwój i trwanie „¿ywego” torfowiska wysokiego z zachowaniem w pe³ni 

procesów torfotwórczych. Poza tymi pracami w programie ochrony rezerwatu nie 

przewiduje siê innych zadañ do wykonania z wyj¹tkiem bie¿¹cej konserwacji tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych.

Istotnym zagadnieniem jest niedopuszczenie do zmiany warunków 

ekologicznych, a przede wszystkim do zmiany warunków wodnych w rezerwacie. 

Trwa³e obni¿enie poziomu wody w obiekcie doprowadzi³oby do nieodwracalnego 

zaniku chronionych i rzadkich gatunków roœlin oraz zespo³ów roœlinnoœci wodnej, 

szuwarowo–bagiennej i torfowiskowej. W tym celu nale¿y utrzymywaæ dro¿noœæ 

rowu doprowadzaj¹cego wodê z jeziora Sztuczno do jeziora Zdrêczno. Czyszczenie 

i konserwacja rowu wykonywane s¹ na bie¿¹co.

Otulinê rezerwatu stanowi¹ monokultury sosnowe. Dlatego te¿ wszelkie 

zabiegi gospodarczo–leœne w otulinie nale¿y wykonywaæ pod k¹tem stopniowego 

przywracania zbiorowiskom leœnym cech naturalnoœci, stosuj¹c jeœli to mo¿liwe 

odnowienia naturalne. Zabiegi te wykonywane s¹ zgodnie z wytycznymi dla 

Leœnych Kompleksów Promocyjnych. Z uwagi na charakter chronionego obiektu 

(rezerwat torfowiskowo–wodny) nie przewiduje siê mo¿liwoœci turystycznego 

wykorzystania rezerwatu, st¹d nie widzi siê koniecznoœci szerokiego propagowania 

miejsca po³o¿enia rezerwatu.  

2. Rezerwat przyrody „Jeziorka Kozie” – stan naturalnoœci œrodowiska 

przyrodniczego jest bardzo dobry. Œrodowisko przyrodnicze rezerwatu ma wybitnie 

cechy naturalne, unikalne w skali regionu i kraju. Badany obiekt wyró¿nia siê:

- naturalnymi fitocenozami turzycowo–mszarnymi,
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- dystroficznymi jeziorami w stanie równowagi ekologicznej,

- naturalnymi zespo³ami mszarów wysokotorfowiskowych,      

- naturalnymi zespo³ami boru bagiennego,

- znaczn¹ grup¹ gatunków „specjalnej troski” (pod ochron¹ prawn¹, 

rzadkich i gin¹cych w skali regionu i kraju, o specyficznym zasiêgu, itp.) 

wystêpuj¹cych w licznych populacjach.

Podobnie jak w rezerwacie „Jezioro Zdrêczno” zagro¿enia zewnêtrzne                   

i wewnêtrzne dla przedmiotu ochrony s¹ ogólnie niskie. Potencjalne zagro¿enia 

zewnêtrzne, jakie mog¹ wyst¹piæ, zwi¹zane s¹ z gospodark¹ leœn¹ w otoczeniu 

rezerwatu i penetracj¹ ludzk¹ w samym rezerwacie. Ze wzglêdu na po³o¿enie                

         Ryc. 3. Rosiczki okr¹g³olistne w rezerwacie przyrody „Jeziorka Kozie”      

Ryc. 3. Rosiczki okr¹g³olistne w rezerwacie przyrody „Jeziorka Kozie”

w Leœnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie” i prowadzenie 

gospodarki metodami opartymi na podstawach ekologicznych, zmniejsza siê 

mo¿liwoœæ niekorzystnego oddzia³ywania na obiekt.

Ca³y rezerwat objêty jest ochron¹ czêœciow¹, co umo¿liwia ochronê czynn¹ 

maj¹c¹ na celu utrzymanie w stanie dynamicznej równowagi zbiorowisk roœlinnych 

na granicy bór bagienny (Vaccinio uliginosi Pinetum) – mszar sosnowy 

(Sphagnetum magellanici pinetosum). W tym celu podobnie jak w rezerwacie 

„Jezioro Zdrêczno” stosuje siê wed³ug potrzeb rozluŸnienie warstwy a/b na ple              
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a zw³aszcza na mszarze sosnowym wycinaj¹c sukcesywnie niektóre okazy sosny 

zwyczajnej, tak aby zwarcie tej warstwy wynosi³o maksymalnie 30%. Chodzi o to 

aby przejœcie torfowiska wysokiego w mszar sosnowy – Sphagnetum magellanici 

pinetosum, a tego z kolei w kontynentalny bór bagienny – Vaccinio  uliginosi  

pinetum  mia³o  charakter  p³ynny  i  stabilny i gwarantowa³o  naturalny 

rozwój i trwanie „¿ywego” torfowiska wysokiego z zachowaniem w pe³ni procesów 

torfotwórczych.

Jest to rezerwat torfowiskowy i w zwi¹zku z tym istotnym zagro¿eniem jest 

niedopuszczenie do zmiany warunków ekologicznych, a zw³aszcza warunków 

wodnych w rezerwacie i na terenach przyleg³ych. Odwodnienie terenu 

doprowadzi³oby do nieodwracalnego zaniku chronionych i rzadkich gatunków 

roœlin oraz zespo³ów roœlinnoœci wodnej i torfowiskowo–bagiennej (ryc. 3).             

Rezerwat ten jest bardzo dobrym poligonem do prowadzenia badañ i jest we 

w³aœciwy sposób wykorzystywany do tego typu badañ z zakresu 

siedliskoznawstwa, fitosocjologii, historii roœlinnoœci, badañ nad wtórn¹ i naturaln¹ 

regeneracj¹ zbiorowisk leœnych itp. Rezerwat przyrody „Jeziorka Kozie” ma 

szczególnie du¿e walory kwalifikuj¹ce go do rangi obiektu o istotnych wartoœciach 

dydaktycznych. Spe³nia i mo¿e spe³niaæ bardzo wa¿n¹ rolê w kszta³ceniu                  

i wychowywaniu m³odzie¿y szkolnej i akademickiej. Jest ten obiekt miejscem 

atrakcyjnych wycieczek przyrodniczych oraz zajêæ terenowych z ró¿nych dziedzin 

przyrodoznawstwa.

W skali kraju jest on jednym z kilkudziesiêciu obiektów chroni¹cych 

dystroficzne jeziorka „suchary”, zbiorowiska roœlinnoœci wodnej, torfowisk 

przejœciowych i wysokich oraz okalaj¹ce je zbiorowiska borów bagiennych. Tego 

typu zbiorowiska w skali kraju wystêpuj¹ rzadko. Rezerwat ten ma znaczenie 

ponadregionalne ze wzglêdu na skupienie trzech oddzielnych dystroficznych jezior 

z okalaj¹cymi je torfowiskami oraz jednego torfowiska poroœniêtego borem 

bagiennym. Wokó³ dystroficznych jezior, na niewielkiej powierzchni, wystêpuj¹ 

naturalne zbiorowiska turzycowe i mszarne. Na terenie rezerwatu znajduje siê wiele 

roœlin chronionych, reliktowych i zagro¿onych jak: rosiczka d³ugolistna - Drosera 

anglikca, rosiczka poœrednia - Drosera intermedia, rosiczka okr¹g³olistna - Drosera 

rotundifolia, ba¿yna czarna - Empetrum nigrum, przygie³ka brunatna - 

Rhynchospora fusca, ¿urawina drobnoowockowa - Oxycoccus microcarpum = 

Vaccinium microcarpum, grzybienie pó³nocne - Nymphaea candida, turzyca 

bagienna - Carex limosa i inne. Regionalne znaczenie obiektu polega na ochronie 

torfowisk zarastaj¹cych strefê brzegow¹ dystroficznych jeziorek (tzw. suchary).              

W regionie Borów Tucholskich obiekty te s¹ bardzo wa¿nym elementem krajobrazu 

choæ wystêpuj¹ doœæ rzadko. Wiele z tych obiektów zosta³o zdewastowane 

melioracjami, czêœæ jednak zanik³a w wyniku naturalnych procesów sukcesyjnych.
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3. Rezerwat przyrody „Bagno Grzybna” – stan naturalnoœci œrodowiska 

przyrodniczego jest ogólnie dobry. Wyró¿nia siê on:

- naturalnymi fitocenozami torfowisk wysokich, przejœciowych i czêœciowo 

niskich,

- znaczn¹ grup¹ gatunków „specjalnej troski” (pod ochron¹ prawn¹, 

reliktowych, rzadkich i gin¹cych w skali regionu i kraju o specyficznym 

zasiêgu itp.), wystêpuj¹cych doœæ obficie.

Zagro¿enia zewnêtrzne i wewnêtrzne rezerwatu s¹ ogólnie niskie. Potencjalne 

zagro¿enia zewnêtrzne jakie mog¹ wyst¹piæ s¹ zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ w 

otoczeniu rezerwatu i penetracj¹ ludzk¹. Podobnie jak w przypadku poprzednich 

rezerwatów ustanowienie Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” 

korzystnie wp³ywa na ochraniany obiekt.

Ze wzglêdu na to, ¿e obiekt objêty jest ochron¹ czêœciow¹ zachowana jest 

dynamiczna równowaga zbiorowisk roœlinnych na granicy torfowisk 

przejœciowych i wysokich. W tym celu stosuje siê wed³ug potrzeb rozluŸnienie 

warstwy a/b zw³aszcza na mszarze sosnowym – Sphagnetum magellanici 

pinetosum, wycinaj¹c najstarsze i najwy¿sze egzemplarze sosny zwyczajnej. 

Dziêki temu przejœcie torfowiska przejœciowego w torfowisko wysokie ma 

„charakter p³ynny” i stabilny i gwarantuje naturalny rozwój i trwanie „¿ywego” 

torfowiska wysokiego z zachowaniem w pe³ni procesów torfotwórczych.         

Rezerwat „Bagno Grzybna” jest rezerwatem torfowiskowym i w zwi¹zku               

z tym istotnym zagadnieniem jest niedopuszczenie do zmiany warunków 

ekologicznych, a przede wszystkim do zmian warunków wodnych w rezerwacie i na 

terenach przyleg³ych. W zwi¹zku z tym wskazana jest w otulinie stopniowa 

eliminacja œwierka z drzewostanu i podszytu, co w konsekwencji mo¿e zapobiec 

obni¿eniu siê poziomu wód gruntowych i ich ustabilizowaniu w obiekcie ochrony. 

Usuwanie œwierka wykonywane jest systematycznie i stopniowo. Ze wzglêdu na 

du¿¹ penetracjê obszaru rezerwatu przez zbieraczy runa leœnego, szczególnie             

w okresie dojrzewania owoców ¿urawiny konieczna jest jego ochrona przed               

t¹ penetracj¹.

W specyficznych warunkach siedliskowych rezerwatu wystêpuje szereg 

wyspecjalizowanych i rzadkich gatunków roœlin. Osta³y siê tu równie¿ jako relikty – 

prze¿ytki z minionych okresów klimatycznych np. relikty glacjalne, gatunki 

przyby³e z pó³nocy, gatunki subatlantyckie i inne. Z gatunków niezbyt czêsto 

spotykanych w florze polski zanotowano: przygie³ka bia³a - Rhynchospora alba, 

turzyca nitkowata - Carex limosa, bagnica torfowa - Scheuchzeria palusttris, 

rosiczka okr¹g³olistna - Drosera rotundifolia a z bardzo rzadkich ¿urawina 

drobnokêpkowa - Oxycoccus microcarpus, narecznica grzebieniasta - Dryopteris 
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cristata i fio³ek torfowy - Viola epipsila. Z gatunków reliktowych na omawianym 

terenie wystêpuj¹ trzcinnik leœny - Calamagrostis stricta, ¿urawina 

drobnokêpkowa - Oxycoccus microcarpus, fio³ek torfowy - Viola epipsila.  

4. Rezerwat przyrody „Ustronie” – stan naturalnoœci œrodowiska przyrodniczego 

rezerwatu jest dobry. Badany obiekt wyró¿nia siê:

- lasem mieszanym o charakterze naturalnym z bardzo starymi sosnami, 

dêbami i bukami,

- naturalnym wystêpowaniem jarzêbu brekinia - Sorbus torminalis,

- znaczn¹ grup¹ gatunków „specjalnej troski”-  pod ochron¹ prawn¹, 

reliktowych, rzadkich i gin¹cych w skali kraju itp.,

- wystêpowaniem zasiedlonego gniazda bociana czarnego – Ciconia nigra.

Zagro¿enia zewnêtrzne i wewnêtrzne rezerwatu s¹ ogólnie niskie. Podobnie jak 

w przypadku poprzednich rezerwatów ustanowienie Leœnego Kompleksu 

Promocyjnego „Bory Tucholskie” korzystnie wp³ywa na ochraniany obiekt.

Ze wzglêdu na to, ¿e obiekt objêty jest ochron¹ czêœciow¹ zachowana jest 

dynamiczna równowaga zbiorowisk roœlinnych. W rezerwacie obecnie nastêpuje 

powolny proces wydzielania siê starodrzewia sosnowego opanowanego                     

w znacznym stopniu przez grzyby. W jego miejsce nastêpuje wyraŸna sukcesja 

gatunków liœciastych rozwijaj¹cych siê pod okapem górnego piêtra drzewostanu 

g³ównie buka i graba. Proces ten przebiega w sposób naturalny i zapewnia ci¹g³oœæ 

trwania drzewostanu, jest to naturalna przemiana pokoleñ. Prawdopodobnie w 

ci¹gu najbli¿szych 10 – leci nast¹pi tu wykszta³cenie siê pierwotnego zbiorowiska 

leœnego. Dowodem tego jest stopniowy zmniejszaj¹cy siê udzia³ starodrzewia 

sosnowego w zapasie drzewostanów. Z zachowanego opisu taksacyjnego wynika, 

¿e w 1956 r. stara sosna stanowi³a oko³o 50% zapasu, obecnie jej udzia³ spad³ do 

oko³o 20%. Oceniaj¹c ogólnie stan tego rezerwatu mo¿na stwierdziæ ¿e nie zasz³y tu 

w minionym 10 – leciu niekorzystne zmiany, które obni¿y³yby jego wartoœci 

naukowe i dydaktyczne.

Teren rezerwatu pokryty jest bardzo urozmaiconym gatunkowo drzewostanem 

mieszanym o charakterze naturalnym, a obecny uk³ad wiekowy zapewnia ci¹g³oœæ 

trwania tego drzewostanu bez szczególnych zabiegów gospodarczych.                        

W drzewostanie tym wystêpuje naturalnie jarz¹b brekinia – Sorbus torminalis, 

który odnawia siê naturalnie. Dlatego jednym z g³ównych celów ochrony  jest 

stworzenie w³aœciwych warunków ekologicznych dla rozwoju wystêpuj¹cych tu 

egzemplarzy. Zabiegi pielêgnacyjne natomiast w drzewostanach powinny 

obejmowaæ tylko usuwanie drzew chorych, obumar³ych, z³omów i wywrotów oraz 

powinny byæ ukierunkowane na usuwanie z nich elementów niew³aœciwych dla 
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siedliska - daglezji, œwierka. Bardzo ciekawym elementem przyrodniczym                   

w rezerwacie jest wystêpowanie zasiedlonego gniazda bociana czarnego - Ciconia 

nigra. Gniazdo to znajduje siê na starym egzemplarzu dêba.

5. Rezerwat przyrody „Cisy nad Czersk¹ Strug¹” – stan naturalnoœci œrodowiska 

przyrodniczego bardzo dobry. Badany obiekt wyró¿nia siê:

- naturalnym wystêpowaniem cisa pospolitego - Taxus baccata,

- naturalnym odnawianiem siê cisa pospolitego,

- wystêpowaniem bardzo starych egzemplarzy cisa pospolitego,

- wielogatunkowym drzewostanem z przewag¹ gatunków liœciastych                

z bardzo starymi bukami, lipami, dêbami, brzozami, daglezjami oraz 

œwierkami i jod³ami,

- znaczn¹ grup¹ gatunków „specjalnej troski”- pod ochron¹ prawn¹, 

reliktowych, rzadkich i gin¹cych w skali kraju itp.,

Potencjalne zagro¿enia zewnêtrzne, jakie mog¹ wyst¹piæ, zwi¹zane s¹                   

z gospodark¹ leœn¹ w otoczeniu rezerwatu i penetracj¹ ludzk¹ w samym rezerwacie. 

Ze wzglêdu na po³o¿enie w Leœnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie” 

i prowadzenie gospodarki metodami opartymi na podstawach ekologicznych, 

zmniejsza siê mo¿liwoœæ niekorzystnego oddzia³ywania na obiekt.

Ca³y rezerwat objêty jest ochron¹ czêœciow¹, co umo¿liwia ochronê czynn¹ 

maj¹c¹ na celu utrzymanie w stanie dynamicznej równowagi zbiorowisk 

roœlinnych. Wystêpuj¹cy tu cis pospolity – Taxus baccata, odnawia siê w sposób 

naturalny, co jest ogromn¹ rzadkoœci¹ w skali kraju i Europy. Wystêpuj¹ce tu stare 

egzemplarze pochodz¹ prawdopodobnie z odnowienia sztucznego i zosta³y 

posadzone przez nieznanego leœnika na pocz¹tku XIX w. Natomiast m³ode 

pokolenie cisów, które w rezerwacie wystêpuje bardzo licznie  powsta³o                         

z  odnowienia  naturalnego.  Naturalne  odnawianie siê cisa jest tutaj bardzo 

korzystnym zjawiskiem, a wystêpowanie tu egzemplarzy w ró¿nym wieku 

potwierdza, ¿e przetrwa on tutaj w sk³adzie tego drzewostanu.

Wystêpuj¹cy tu drzewostan jest wielogatunkowy i wielowiekowy, co dodaje 

uroku rezerwatowi, a wystêpuj¹ce tu cisy w ró¿nym wieku tworz¹ specyficzny               

i niepowtarzalny klimat. W ramach zabiegów ochronnych przed penetracj¹ ludzk¹ 

najcenniejsza czêœæ rezerwatu zosta³a ogrodzona i pozwala na dalszy jego rozwój. 

W rezerwacie nie mo¿na dopuœciæ do pogorszenia warunków wilgotnoœciowych w 

glebie. Niewielkie pogorszenie tych warunków mo¿e byæ zgubne dla rozwoju 

nalotu czy podrostu cisowego o nierozwiniêtym jeszcze w pe³ni systemie 

korzeniowym. Inn¹ przyczyn¹ wyginiêcia cisa mog¹ byæ warunki œwietlne 

zwi¹zane ze zbyt silnym ocienieniem dna lasu. Dlatego te¿ zabiegi hodowlane 
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ukierunkowane powinny byæ na stworzenie warunków ekologicznych w³aœciwych 

dla chronionego obiektu. G³ównie chodzi tu o stworzenie odpowiednich warunków 

œwietlnych w poszczególnych fazach jego rozwoju. W ramach tych zabiegów 

wykonano ciêcia ods³aniaj¹ce powoduj¹ce nadmierne ocienienie cisa. Wp³yw na 

pozosta³e czynniki ekologiczne, g³ownie wspomniane wczeœniej warunki wodne 

jest w warunkach rezerwatu ograniczony. W partiach drzewostanu w których cis nie 

wystêpuje wykonuje siê zabiegi hodowlane zgodnie z zasadami hodowli lasu                 

i wytycznymi dla Leœnych Kompleksów Promocyjnych. Wystêpuj¹ce tu cisy 

wykazuj¹ du¿¹ ¿ywotnoœæ i zapewniaj¹ trwa³oœæ wystêpowania.

6. Rezerwat przyrody „Dolina Rzeki Brdy” - stan naturalnoœci œrodowiska 

przyrodniczego jest bardzo dobry. Badany obiekt wyró¿nia siê:

- niezwykle wysokimi walorami krajobrazowymi,

- wystêpowaniem wielu osobliwoœci florystycznych regionu i kraju,

- ró¿norodnoœci¹ siedlisk,

- bogactwem fauny zw³aszcza krêgowców,

- naturalnymi fitocenozami wystêpuj¹cymi w dolinie rzeki Brdy,

- licznymi drzewami pomnikowymi,

- bogat¹ lichenoflor¹.

Ca³y rezerwat objêty jest ochron¹ czêœciow¹, co umo¿liwia ochronê czynn¹ 

maj¹c¹ na celu utrzymanie w stanie dynamicznej równowagi zbiorowisk 

roœlinnych. Na terenie rezerwatu zachowa³a siê w wielu miejscach naturalna rzeŸba 

doliny i przylegaj¹cych do niej wysoczyzn. Dolina posiada tutaj niezwykle wysokie 

walory krajobrazowe. Jest ona przy tym bardzo zró¿nicowana. Uwarunkowania 

geologiczne i rzeŸba terenu w du¿ej mierze zdecydowa³y o du¿ej ró¿norodnoœci 

ekosystemów i zwi¹zanych z nimi zespo³ów roœlinnych.

Zasoby przyrodnicze rezerwatu „Dolina rzeki Brdy” s¹ bardzo bogate.  

Wystêpuje tu wiele osobliwoœci florystycznych regionu i kraju.  Ró¿norodnoœæ  

siedlisk spotêgowa³ cz³owiek przekszta³caj¹c naturalne ekosystemy w uk³ady 

ekologiczne pó³naturalne i antropogeniczne, jak np.: potorfia, lasy ze zmienionymi 

drzewostanami, u¿ytki zielone, agrocenozy, szlaki komunikacyjne,  siedliska 

ludzkie itd. Zasiedlaj¹  je czêsto gatunki obce dla naturalnych ekosystemów 

zwiêkszaj¹c pulê gatunkow¹, nie zawsze po¿¹dan¹. Ró¿norodnoœæ biotopów 

sprawia, ¿e bogata jest tu równie¿ fauna krêgowców. 

Obszar rezerwatu jest bardzo silnie zró¿nicowany pod wzglêdem stopnia 

naturalnoœci. Przy zachowaniu prawie w ca³oœci, poza miejscami, gdzie przebiegaj¹ 

szlaki komunikacyjne pierwotnych form morfologicznych i rzeŸby terenu szata 

roœlinna i zwi¹zany z nimi œwiat zwierz¹t uleg³ w wielu miejscach silnym 
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przekszta³ceniom antropogenicznym. Œwiadectwem dawnej puszczy nad Brd¹ s¹ 

liczne drzewa pomnikowe, które zachowa³y siê na ca³ej d³ugoœci rzeki                          

w rezerwacie.

Najwiêksz¹ powierzchniê rezerwatu zajmuj¹ lasy i to ich stopieñ naturalnoœci 

bêdzie decydowa³ w dalszym ci¹gu o jego randze ochroniarskiej. Aktualnie 

obserwuje siê bardzo du¿¹ „si³ê regeneracyjn¹” zbiorowisk leœnych, zw³aszcza 

¿yznych siedlisk, wystêpuj¹cych na zboczach doliny. W starodrzewiach, gdzie 

koñczy siê wiek biologiczny sosny, jej miejsce w górnych piêtrach zajmuj¹ drzewa 

liœciaste – dêby, lipy, graby i inne. Pod nimi tworz¹ siê kolejne piêtra zbudowane 

przez w³aœciwe dla potencjalnych zespo³ów gatunki. Nastêpuje tak¿e ró¿nicowanie 

siê drzewostanu  w lasach wilgotnych na dnie doliny. Zmniejsza siê w nich udzia³ 

olszy na rzecz wi¹zów, jesionów, jaworów i innych drzew. Dla tego typu 

zbiorowisk, gdzie proces regeneracji zachodzi w du¿ym tempie i we w³aœciwym 

kierunku w planie ochrony przewidziano ochronê zachowawcz¹. Jedynie                     

w miejscach, które ju¿ poddano przebudowie zaleca siê kontynuacjê zabiegów 

hodowlanych.

Jednak na przewa¿aj¹cym obszarze rezerwatu procesy degeneracyjne                  

w zbiorowiskach leœnych zasz³y bardzo daleko. Podstawow¹  ich przyczyn¹  jest  

Ryc. 4. Oœrodek edukacji przyrodniczo– leœnej w Nadleœnictwie Woziwoda
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preferowane na prawie wszystkich siedliskach nasadzeñ sosny. W niektórych 

miejscach zmiany zasz³y tak daleko, ¿e struktura i sk³ad florystyczny fitocenoz na 

¿yznych siedliskach gr¹dowych nie odbiega prawie w niczym od borów 

mieszanych, a niekiedy nawet borów sosnowych.

Jak wy¿ej stwierdzono du¿¹ wartoœæ przyrodnicz¹ i ochroniarsk¹ maj¹ niektóre 

ekosystemy nieleœne – wodne, szuwarowe, pó³naturalne - ekstensywnie 

u¿ytkowane ³¹ki, murawy, ciep³olubne i nitrofilne okrajki i inne. Ukszta³towa³y siê 

w nich specyficzne zespo³y roœlinne i zwierzêce, które zwiêkszaj¹ ró¿norodnoœæ 

biologiczn¹ rezerwatu. Niektóre z nich s¹ ostoj¹ rzadkich, chronionych                       

i zagro¿onych roœlin i zwierz¹t. Dlatego ich zachowanie jest bardzo istotne dla 

utrzymania zasobów przyrodniczych rezerwatów. W zwi¹zku z tym na ogó³ 

zalecono na tego typu gruntach wszystkich w³asnoœci ich utrzymanie w 

dotychczasowym stanie. S³u¿yæ temu maj¹ tradycyjne metody gospodarowania, jak 

np. wykaszanie i wypasanie ³¹k. Inne ekosystemy, które w zwi¹zku z zaniechaniem 

gospodarki rolnej s¹ od³ogowane powinny podlegaæ procesowi wtórnej sukcesji.

Bogata jest na terenie rezerwatu lichenoflora. Wystêpuje tu du¿o cennych 

gatunków, a mianowicie: brodaczka kêdzierzawka – Usnea subfloridana, 

brodaczka kêpkowa – Usnea hirta, brodaczka zwyczajna – Usnea filipendula, 

chrobotek naje¿ony – Cladonia portentosa, chrobotek reniferowy – Cladonia 

rangiferina, chrobotek leœny – Cladonia arbuscula, chrobotek smuk³y – Cladonia 

ciliata, p³ucnica zielonawa – Cetraria chlorophylla, p³ucnica p³otowa – Cetraria 

sepincola, p³ucnica islandzka – Cetraria islandica, m¹kla tarniowa – Evernia 

prunastri, odno¿yca rynienkowata – Ramalina calicaris. Flora porostów nie jest 

jeszcze w pe³ni rozpoznana, dlatego zaleca siê by w przysz³oœci zosta³a 

przeprowadzona gruntowna inwentaryzacja porostów, szczególnie w pó³nocnej 

czêœci rezerwatu - g³ównie na odcinku Woziwoda - Rudzki Most. Jest bardzo 

prawdopodobne, ¿e znajduj¹ siê tam tak¿e liczne stanowiska porostów uznanych za 

interesuj¹ce z ró¿nych powodów. Dotychczasowe penetracje tego terenu pozwalaj¹ 

na sformu³owanie takich przypuszczeñ. Ponadto powinien zostaæ gruntownie 

przebadany lichenologicznie po³udniowy (poni¿ej Pi³y – M³yn) fragment 

rezerwatu.

Z punktu widzenia ochrony wód rzecznych jednym z najbardziej istotnych 

zagro¿eñ dla ich jakoœci s¹ zanieczyszczenia odprowadzane z Zak³adu Hodowli 

Pstr¹ga w Mylofie. Od wielu lat nie poczyniono ¿adnych kroków w celu eliminacji 

lub chocia¿ ograniczenia emitowanych zanieczyszczeñ, a co znacznie poprawi³oby 

jakoœæ tych wód. 

W rezerwacie „Dolina Rzeki Brdy” ochronie podlega jeden z najcenniejszych         

i  najpiêkniejszych fragmentów rodzimej przyrody województwa kujawsko-
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pomorskiego. Utworzono go jednak nie dlatego by zosta³ odizolowany od ludzi, ale 

dlatego, by cz³owiek dzisiejszy i przysz³e pokolenia mogli cieszyæ siê jego 

wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi i  wci¹¿ podziwiaæ piêkno 

jego zak¹tków. 

Rezerwat jest doskona³ym obiektem do badañ naukowych. Mo¿e byæ i jest  

wykorzystywany na zajêciach z biologii, ekologii, botaniki, zoologii i innych 

dziedzin przyrodniczych, we wszystkich typach i poziomach szkó³. Ze wzglêdu na 

umiejêtne pogodzenie funkcji przyrodniczych i gospodarczych jest on szczególnie 

polecany jako œrodek dydaktyczny dla uczniów techników leœnych,  studentów 

leœnictwa i ochrony œrodowiska.  Spe³nia tak¿e wa¿n¹ funkcjê w edukacji 

doros³ych. W jego najbli¿szym otoczeniu, w Woziwodzie znajduje siê bogato 

wyposa¿ony w pomoce naukowe „Oœrodek Edukacji Przyrodniczo–Leœnej” (ryc. 

4), na którego potrzeby utworzono „Œcie¿kê Przyrodniczo–Leœn¹”,  biegn¹c¹ na 

du¿ym odcinku przez obszar rezerwatu. Wysokie walory krajobrazowe dzisiejszego 

rezerwatu by³y ju¿ dawno odkryte. Dlatego przez jego obszar poprowadzono kilka 

szlaków turystycznych. Do najbardziej atrakcyjnych szlaków wodnych w Polsce 

zalicza siê Brdê meandruj¹c¹ wœród lasów i bagien rezerwatu. Jednak ze wzglêdu na 

niezbyt du¿¹ pojemnoœæ turystyczn¹, zagro¿enia erozj¹ stoków doliny, obecnoœæ 

gatunków roœlin i zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem turystyka, rekreacja, 

wypoczynek, natê¿enie zajêæ dydaktycznych i badañ naukowych musi podlegaæ 

sta³ej kontroli. Grupy dydaktyczne i wycieczki mog¹ poruszaæ siê na terenie 

rezerwatu, po wczeœniej uzgodnionej trasie jedynie za zgod¹ gospodarzy terenu – 

kierownictwa nadleœnictw: Woziwoda i Tuchola. Ze wzglêdu na wystêpowanie 

du¿ej iloœci gatunków zwierz¹t, których miejscem rozrodu jest rezerwat sp³ywy 

kajakowe powinny odbywaæ siê jedynie w grupach zorganizowanych, pod opiek¹ 

instruktora oraz przewodnika. Celowoœæ i zakres badañ naukowych powinny byæ 

ustalone z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i realizowane dopiero po 

uzyskaniu jego zgody i zg³oszeniu ich w nadleœnictwach. Turyœci indywidualni 

zobowi¹zani s¹ do poruszania siê po œciœle oznakowanych trasach turystycznych               

i stosowania siê do zakazów i nakazów przyjêtych w rozporz¹dzeniu o powo³aniu 

rezerwatu. S¹ one umieszczone na estetycznie wykonanych tablicach 

informacyjnych.

Podsumowuj¹c skutecznoœæ rezerwatowej formy ochrony przyrody                     

w Nadleœnictwie Woziwoda nale¿y podkreœliæ, ¿e sprawdza siê ona i osi¹ga siê cel 

ochrony w poszczególnych rezerwatach ró¿nych rodzajów (ryc. 5). Czêœæ z nich 

stanowi œwietn¹ bazê do prowadzenia badañ naukowych i zajêæ dydaktycznych. 

Przystosowane s¹ one do przyjmowania turystów i osób przybywaj¹cych na 

niedzielny wypoczynek. W rezerwatach s¹ wyznaczone trasy zwiedzania wy³¹cznie 
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po których mog¹ siê oni poruszaæ np.: przez rezerwat „Dolina Rzeki Brdy” 

przebiega w du¿ej czêœci œcie¿ka dydaktyczna przyrodniczo–leœna.  Stosuj¹c tê 

formê ochrony przyrody zachowa³o siê na terenie Nadleœnictwa Woziwoda wiele 

1) na terenie Nadleœnictwa Woziwoda

Tab. 3. Zestawienie powierzchni rezerwatów przyrody rodzajami
w Nadleœnictwie Woziwoda

Ryc. 5. Iloœciowy udzia³ poszczególnych rodzajów rezerwatów przyrody
w Nadleœnictwie Woziwoda

gatunków fauny i flory rzadkich dla ca³ych Borów Tucholskich, a niektóre nawet             

i Polski. Przyk³adem mo¿e byæ wystêpowanie grzybienia pó³nocnego – Nymphaea 

candida, ba¿yny czarnej – Empetrum nigrum czy rosiczki okr¹g³olistnej – Drosera 

rotundifolia. Bardzo rzadkim zjawiskiem w naszym kraju jest naturalne odnowienie 

cisa pospolitego – Taxus baccata, które wystêpuje w rezerwacie „Cisy nad Czersk¹ 

Strug¹”, czy wystêpowanie zasiedlonego gniazda bociana czarnego - Ciconia nigra 

w rezerwacie „Ustronie”. Stosuj¹c tê formê ochrony przyrody uda³o zachowaæ siê 

naturalny las mieszany z jarzêbem brekini¹ – Sorbus torminalis. Uda³o zachowaæ 

siê równie¿ niespotykanie piêkne walory krajobrazowe tego regionu. Meandruj¹ca 
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rzeka Brda, starorzecza, strome skarpy, usuwiska, wyspy oraz wywroty 

przegradzaj¹ce koryto czyni¹ ten teren niezwykle urokliwym oraz nadaj¹ mu 

naturalny charakter. 

Stosowanie we wszystkich rezerwatach przyrody ochrony czynnej powoduje 

podniesienie jakoœci ochranianych obiektów, co jest bardzo korzystnym 

zjawiskiem. Dowodem tego jest ustêpowanie miejsca ze sk³adu gatunkowego 

starych sosen na rzecz gatunków liœciastych co ma miejsce w rezerwacie „Ustronie” 

i „Dolina Rzeki Brdy”.

 DYSKUSJA

W zagospodarowaniu rezerwatów dominuje wprowadzenie ochrony w formie 

czynnej, jak¹ jest ochrona czêœciowa, której zastosowanie wi¹¿e siê z realizacj¹ 

wyznaczonego celu ochrony. Jego osi¹gniêciu nie zawsze sprzyja pozostawienie 

przyrody „samej sobie”, najczêœciej zaœ konieczne jest okreœlenie oddzia³ywania na 

przebieg procesów przyrodniczych. Tote¿ dla prawid³owej realizacji ochrony 

rezerwatowej, zarówno œcis³ej, jak i czêœciowej, niezbêdna jest znajomoœæ 

szczególnego celu ochrony, dla którego utworzono dany rezerwat. Warto 

przypomnieæ, ¿e w zarz¹dzeniu o uznaniu obszaru za rezerwat przyrody okreœlony 

jest taki cel, przy czym dla danego rezerwatu mo¿e byæ wyznaczony do 

równoczesnej realizacji tylko jeden lub wiêcej szczególnych celów ochrony. 

Dok³adna ich znajomoœæ jest podstaw¹ do bli¿szego okreœlenia sposobów 

prowadzenia gospodarki rezerwatowej i ustalenie zakresu racjonalnej ingerencji w 

¿ycie zbiorowisk leœnych i ekosystemów, niezbêdnej dla osi¹gniêcia zamierzonego 

efektu wprowadzonej ochrony.

Dla poszczególnych rezerwatów przyrody sporz¹dza siê plany ich ochrony na 

mocy „Ustawy o ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 r. i w oparciu                 

o „Wytyczne sporz¹dzania planów ochrony rezerwatów przyrody” opracowanych 

przez Ministerstwo Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa               

w 1997 roku.

Niezbêdna dla leœników, zw³aszcza pracuj¹cych w terenie, znajomoœæ 

zagadnieñ ochrony rezerwatowej nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do rezerwatów 

leœnych, jako grupy obszarów wyodrêbnionej w sieci rezerwatów przyrody. 

Równie¿ wœród rezerwatów leœnych wystêpuje znaczne zró¿nicowanie pod 

wzglêdem przedmiotu i celów ochrony. Chroni¹ one ekosystemy zachowane jako 

pozosta³oœci dawnych puszcz i lasów o charakterze naturalnym, okreœlone typy 

zbiorowisk leœnych, naturalne stanowiska niektórych lasotwórczych gatunków 

drzew na granicy zasiêgu, jak równie¿ stanowiska rzadkich gatunków drzew, 
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krzewów i roœlin zielnych. Problemy leœnej gospodarki rezerwatowej odnosz¹ siê 

bowiem równie¿ do rezerwatów nie nale¿¹cych do wspomnianej grupy, lecz 

po³o¿onych na terenach leœnych. Nale¿¹ do nich np. liczne rezerwaty faunistyczne, 

w których zbiorowiska leœne tworz¹ œrodowisko ¿ycia gatunków zwierzêcych 

objêtych ochron¹. Zbiorowiska leœne o okreœlonym charakterze wystêpuj¹ tak¿e           

w rezerwatach torfowiskowych i torfowiskowo-wodnych, czêsto tworz¹ równie¿ 

otoczenie chronionych obiektów w rezerwatach przyrody nieo¿ywionej. Ponadto 

las jest dominuj¹cym elementem w rezerwatach krajobrazowych. Zbiorowiska 

leœne, które chronione s¹ w rezerwatach leœnych b¹dŸ wystêpuj¹ w innych 

rezerwatach, zajmuj¹ ³¹cznie wed³ug stanu na 31.12.2007 r. – 61,1 % powierzchni 

wszystkich rezerwatów przyrody (Rocznik Statystyczny za 2007 r.). Œwiadczy to          

o szerokim zakresie zagadnieñ wynikaj¹cych ze zró¿nicowania gospodarki 

rezerwatowej oraz okreœla zadania ci¹¿¹ce na organach odpowiedzialnych za 

prawid³ow¹ realizacjê ochrony rezerwatowej. Zadania te nale¿¹ zarówno do 

terenowych organów administracji pañstwowej, tj. wojewódzkich konserwatorów 

przyrody, jak i do organów przedsiêbiorstw Lasów Pañstwowych, sprawuj¹cych 

bezpoœredni¹ pieczê nad rezerwatami na terenie poszczególnych nadleœnictw. 

Wyj¹tkowo wa¿ne jest nale¿yte wykonanie w rezerwatach czêœciowych prac 

przewidzianych w planie ochrony rezerwatu. Zaniedbania mog¹ prowadziæ do 

zniekszta³cenia b¹dŸ przekreœlenia celu ochrony i sensu istnienia rezerwatu.

Rezerwaty przyrody maj¹ s³u¿yæ przede wszystkim potrzebom nauki. Liczne 

spoœród nich s¹ miejscem prac badawczych, podejmowanych przez ró¿ne placówki 

naukowe lub przez poszczególnych pracowników naukowych. Rezerwaty leœne 

maj¹ jednak równie¿ bezpoœrednie znaczenie dla gospodarki. Chroni¹ zasoby 

genowe gatunków drzew lasotwórczych b¹dŸ gatunków rzadkich. Nasiona tych 

drzew mog¹ stanowiæ cenny materia³ do odnowienia lasu, przyczyniaj¹ siê do jego 

trwa³oœci. Rezerwaty spe³niaj¹ równie¿ donios³¹ rolê dydaktyczn¹, bêd¹ m.in. 

celem wycieczek  m³odzie¿y szkolnej. S¹ równie¿ przedmiotem zainteresowania 

turystyki, która jednak¿e na tych terenach mo¿e mieæ jedynie charakter 

krajoznawczy. Ze wzglêdu na pierwszeñstwo celów naukowych, niektóre 

rezerwaty powinny byæ wy³¹czone z udostêpnienia dla ruchu turystycznego.

Zapewnienie w³aœciwej ochrony rezerwatowej wymaga równie¿ niezbêdnych 

czynnoœci i prac zabezpieczaj¹cych, jak np. oznakowania granic, umieszczenia 

znaków i tablic informacyjno - ostrzegawczych itp. Ochrona rezerwatów stwarza, 

jak wspomniano, odpowiedzialne zadania dla pracowników Lasów Pañstwowych, 

zw³aszcza zatrudnionych w terenie. Wype³nianie tych zadañ to kontynuacja pracy 

wielu pokoleñ leœników na rzecz zachowania dla przysz³oœci najcenniejszych 

obiektów ojczystej  przyrody. W Nadleœnictwie Woziwoda leœnicy dok³adaj¹ troski 

141



aby zachowaæ w jak najlepszym stanie istniej¹ce rezerwaty przyrody. Rezerwaty te 

s¹ dobrze ochraniane, czego przyk³adem mo¿e byæ fakt wystêpowania w otulinach 

rezerwatów wielu rzadkich i gin¹cych roœlin w skali regionu i kraju. Czêsto                   

w otulinie rezerwatów wystêpuje sam przedmiot ochrony. Dlatego te¿ w przysz³oœci 

wskazane by³oby powiêkszenie rezerwatów i w³¹czenie istniej¹cych otulin do ich 

powierzchni.

Ponadto na terenie Nadleœnictwa Woziwoda istnieje jeszcze wiele miejsc 

cennych pod wzglêdem przyrodniczym, które nale¿a³oby w przysz³oœci obj¹æ 

ochron¹ rezerwatow¹, a mianowicie:      

1. Projektowany rezerwat przyrody „Zwierzynka” - proponuje siê objêcie 

ochron¹ ze wzglêdu na walory krajobrazowe najbardziej malowniczego fragmentu 

rzeki Zwierzynki tj. od miejscowoœci Zwierzyniec do jej ujœcia do jeziora Bia³e. Na 

tym odcinku o d³ugoœci ok. 6 km rzeka p³ynie poœród piêknych terenów leœnych oraz 

pól i ³¹k. Meandruj¹c tworzy niewielkie zalewiska z bogat¹ awiofaun¹. Na swojej 

drodze rzeczka napotyka jeziora Oœcianek i Osna z mnogoœci¹ gatunków roœlin i 

zwierz¹t. Szczególnie cenne i rzadkie s¹ wystêpuj¹ce tu turzyce - Carex, szereg 

gatunków torfowców - Sphagnum, wid³ak - Lycopodium, ¿urawina - Oxycoccus.

2. Projektowany rezerwat przyrody „Rytki” - projektowana powierzchnia 

rezerwatu wynosi 94,58 ha, znajduje siê w obrêbie leœnym Woziwoda, leœnictwie 

Bia³a, oddz. 128, 129, 149, 150 i 151. Rezerwat ma mieæ charakter krajobrazowy. 

Jako cel ochrony przedk³ada siê zachowanie dwóch cennych œródleœnych jeziorek 

oraz torfowiska z typow¹ roœlinnoœci¹ charakterystyczn¹ dla torfowisk wysokich i 

przejœciowych, a wokó³ jeziorek siedlisk borowych. W wodach jeziorek wystêpuj¹ 

grzybienie - Nymphaea, a na przyleg³ych torfowiskach rosiczki – Drosera                   

i torfowce - Sphagnum. W s¹siedztwie spotkaæ mo¿na porost brodaczkê kêpkow¹ - 

Usnea barbata œwiadcz¹c¹ o wyj¹tkowej czystoœci powietrza.

3. Projektowany rezerwat przyrody „Wilcze Do³y” - ochron¹ powinno zostaæ 

objête oko³o 25,0 ha powierzchni znajduj¹cej siê w obrêbie leœnym Twaro¿nica, 

leœnictwie Wilcze Do³y, oddz. 170. Projektowany rezerwat ma charakter 

florystyczno-krajobrazowy. Jako cel ochrony proponuje siê zachowanie 

naturalnego krajobrazu, ochronê dla celów dydaktycznych przebiegaj¹cej   sukcesji   

jeziora   w   torfowisko   wysokie (ryc. 51).   Jest   to   unikalne  na  Pomorzu 

zbiorowisko roœlinnoœci bagiennej zajmuj¹cej tak du¿¹ powierzchniê. 

Powierzchnia ta charakteryzuje siê licznym wystêpowaniem roœlin prawnie 

chronionych takich jak: rosiczki - Drosera, bagno zwyczajne – Ledum palustre, 

¿urawina b³otna – Oxycoccus palustris, modrzewnica - Andromeda. Dodatkowo 

wartoœæ tego rezerwatu podnosi fakt braku ingerencji cz³owieka i wystêpuj¹ca 

naturalna sukcesja.
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4. Projektowany rezerwat przyrody „Bielska Struga” - jako cel ochrony 

proponuje siê ochronê wód rzeki Bielska Struga przed degradacj¹ oraz zachowanie 

cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych (ryc. 6). Przeprowadzone 

badania dowiod³y, ¿e Bielska Struga niesie wody I kl. czystoœci, zasilaj¹ce 

najwa¿niejsz¹ rzekê regionu Brdê i posiada du¿e zdolnoœci do samooczyszczania 

siê. Na uwagê zas³uguje bogata flora zwi¹zana z wodami przep³ywowymi oraz 

liczne gatunki ptactwa i zwierzyny leœnej. Zaobserwowano tu równie¿ interesuj¹ce 

zespo³y roœlinne m. in. Iridetum pseudoacori, Caricetum rostratae. Ogólna 

powierzchnia wynosiæ ma 198,80 ha, w tym 98,84 ha to grunty Nadleœnictwa 

Woziwoda (obrêb Woziwoda). Pozosta³¹ czêœæ stanowiæ maj¹ grunty Nadleœnictwa 

Tuchola (obrêb Zalesie) oraz innych w³aœcicieli.

Ryc. 6. Projektowany rezerwat przyrody „Bielska Struga”

WNIOSKI

1. Na terenie Nadleœnictwa Woziwoda istnieje 6 rezerwatów przyrody              

o ³¹cznej powierzchni 289,92 ha, co stanowi 2 % powierzchni nadleœnictwa, które 

charakteryzuj¹ siê wysokimi walorami przyrodniczymi oraz edukacyjnymi.
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2. Rezerwaty przyrody dziêki du¿ym walorom przyrodniczym 

wkomponowane s¹ w system ochrony przyrody Borów Tucholskich.

3. Istniej¹ce rezerwaty przyrody w Nadleœnictwie Woziwoda chronione s¹          

w sposób prawid³owy, zamierzone cele ochrony s¹ zachowane.

4. Rezerwaty przyrody s¹ cennymi obiektami przyrodniczymi i dlatego te¿ 

nale¿y w dalszym ci¹gu prowadziæ w nich ochronê czynn¹ maj¹c¹ na celu 

utrzymywanie w stanie dynamicznej równowagi zbiorowiska roœlinne jak równie¿ 

zagwarantowanie stabilnego oraz naturalnego ich rozwoju i trwanie „¿ywych” 

rezerwatów.

5. Istniej¹ce rezerwaty przyrody stanowi¹ doskona³¹ bazê do prowadzenia 

zajêæ dydaktycznych, jednak ze wzglêdu na ochraniany obiekt, obecnoœæ gatunków 

roœlin i zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem, natê¿enie zajêæ oraz turystyka musz¹ 

podlegaæ sta³ej kontroli. Mog¹ poruszaæ siê oni tylko po wyznaczonych trasach,         

a  w przypadku zagro¿enia obiektu nale¿y wy³¹czyæ go z udostêpnienia dla ruchu 

turystycznego.

6. Ze wzglêdu na negatywne oddzia³ywanie otoczenia na rezerwaty przyrody 

nale¿y d¹¿yæ do ich likwidacji np.: d¹¿yæ do wybudowania oczyszczalni œcieków 

przez Zak³ady Hodowli Pstr¹ga w Mylofie celem ochrony wód rzeki Brdy.

7. Ze wzglêdu na wystêpowanie w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Brdy” 

licznych gatunków fauny, dla których jest on miejscem rozrodu, sp³ywy kajakowe 

powinny odbywaæ siê jedynie w grupach zorganizowanych, pod opiek¹ instruktora 

oraz przewodnika.

8. Ze wzglêdów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych oraz 

negatywnego oddzia³ywania cz³owieka na œrodowisko nale¿y z projektowanych 

rezerwatów przyrody utworzyæ rezerwaty przyrody.
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