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WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA ROZWOJU SIECI 

REZERWATÓW PRZYRODY W LASACH PAÑSTWOWYCH

Wstêp

Spoœród dziesiêciu form ochrony przyrody funkcjonuj¹cych w Polsce, a¿ dzie-

wiêæ mo¿e wystêpowaæ na terenach administrowanych przez Pañstwowe 

Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe. Pomiêdzy nimi rezerwaty przyrody maj¹ 

najbardziej presti¿owy charakter i najd³u¿sz¹ historiê obecnoœci na polskich 

ziemiach. Najstarszy obiekt o charakterze rezerwatu zosta³ bowiem opisany przez 

Hugo Conwentza (1892) jako chroniony nieprzerwanie co najmniej od 1827 roku. 

Ówczesne uroczysko "Ziesbusch" lub "Cisbusch" funkcjonuje aktualnie na terenie 

Nadleœnictwa Zamrzenica jako rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona 

Wyczó³kowskiego" w Wierzchlesie.

Obecnoœæ rezerwatów przyrody w Lasach Pañstwowych (LP) zaznacza siê 

praktycznie od pocz¹tku funkcjonowania tej instytucji. Œwiadcz¹ o tym zapiski 

pochodz¹ce ju¿ z okresu miêdzywojennego (Szafer 1932), informuj¹ce o wysokim 

odsetku polskich rezerwatów, po³o¿onych w³aœnie na terenach LP (57%). Równie¿ 

najaktualniejsze dane potwierdzaj¹ tê prawid³owoœæ (wyliczenia w³asne na podst. 

Milewski red. 2007 i Ochrona Œrodowiska 2007): w koñcu 2006 roku z LP by³o to 

85% wszystkich polskich obiektów i oko³o 69% ich sumarycznej powierzchni. Na 

taki wysoki udzia³ mia³o i ma nadal wp³yw kilka czynników. Po pierwsze - 

obiektywna przyrodnicza wartoœæ lasów, uznawanych za najbogatsz¹ i stosunkowo 

najlepiej zachowan¹ formacjê roœlinn¹ w kraju (Denisiuk 1993). Nale¿y tu jednak 

zauwa¿yæ, ¿e w granicach Lasów Pañstwowych ustanawiane s¹ tak¿e obiekty dla 

ochrony innych formacji roœlinnych, np. torfowisk, wód czy ³¹k. Po drugie - fakt, ¿e 

w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych znajduje siê ponad 78% powierzchni wszystkich 

lasów w Polsce (Ochrona Œrodowiska 2007). Po trzecie  stosunkowa prostota 

ustanawiania rezerwatów na gruntach Skarbu Pañstwa, bez potrzeby uzgadniania 

tego faktu z w³aœcicielem gruntu oraz przeprowadzania jego wyw³aszczenia, co ma 

miejsce w przypadku terenów prywatnych (Ustawa... 2004).

Aby rezerwaty przyrody dobrze realizowa³y powierzone im zadanie 

zabezpieczenia cennych walorów polskiej przyrody, ich sieæ powinna byæ 

budowana i rozbudowywana w sposób racjonalny i perspektywiczny. Istnieje zatem 
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potrzeba dynamicznego planowania jej rozwoju i czuwania nad jego przebiegiem, 

aby mo¿na by³o - w funkcji potrzeb - odpowiednio go dopasowywaæ zgodnie                 

z rozwojem naszej wiedzy o stanie przyrody.

Pierwsze propozycje optymalizacji sieci rezerwatów zaczê³y w Polsce 

powstawaæ po 1919 roku. Zarówno te pierwsze, jak i kolejne, opracowywano            

w skali lokalnej lub ogólnokrajowej, a za nadrzêdny cel uznawano objêcie t¹ form¹ 

ochrony ca³ej ró¿norodnoœci przyrodniczej i krajobrazowej. Schemat tych 

opracowañ by³ zazwyczaj podobny, bazuj¹cy na inwentaryzacji istniej¹cej sieci 

rezerwatów, analizie jej struktury a nastêpnie na porównaniu z rozpoznanym 

zró¿nicowaniem przyrodniczym kraju. Ró¿nice polega³y na zastosowaniu ró¿nych 

kryteriów dla zdefiniowania nowych obiektów, które uzupe³ni³yby brakuj¹ce 

ogniwa w istniej¹cej sieci. Rozwa¿ania prowadzone by³y najczêœciej na poziomie 

typów rezerwatów (Referowska-Chodak 2006a).

Dotychczasowe koncepcje ewoluowa³y na przestrzeni XX i XXI wieku zgodnie 

ze œwiatowymi trendami w ochronie przyrody. Zak³ada³y ochronê elementów 

niewystarczaj¹co reprezentowanych w ówczesnej czy aktualnej sieci rezerwatów, 

chocia¿ mo¿na by³o zauwa¿yæ nieco wiêkszy nacisk na zabezpieczanie szaty 

roœlinnej. Zarysowa³a siê tak¿e tendencja do proponowania nowych rezerwatów 

przyrody tylko w regionach o najwiêkszym bogactwie przyrodniczym, 

uwzglêdniaj¹c przy tym przes³anki naukowe, a w du¿o mniejszym stopniu wzglêdy 

spo³eczne. To ostatnie podejœcie wynika z obawy autorów koncepcji przed 

negatywnym wp³ywem np. turystyki na przyrodê chronionych obiektów 

(Referowska-Chodak 2006a).

Spoœród problemów, które aktualnie powinny byæ przedmiotem przemyœleñ, 

nale¿a³oby wymieniæ próbê sprecyzowania docelowej powierzchni rezerwatów,             

a tak¿e zasad wyboru konkretnych obiektów. W tym ostatnim przypadku trzeba 

wzi¹æ pod uwagê mo¿liwe zró¿nicowanie kryteriów wyboru, obecnoœæ i dostêpnoœæ 

danych porównawczych (dla regionu czy ca³ego kraju), jak równie¿ zastanowiæ siê 

nad uwzglêdnieniem zasobów przyrody chronionych w granicach parków 

narodowych czy te¿ uwzglêdnieniem potencjalnej u¿ytecznoœci publicznej tych 

obiektów (badania naukowe, edukacja, turystyka, rekreacja). Nie nale¿y tak¿e 

pomijaæ finansowych aspektów funkcjonowania rozbudowanej sieci rezerwatów        

w Lasach Pañstwowych (Referowska-Chodak 2006b).

W niniejszym opracowaniu zostan¹ poruszone trzy przyk³adowe problemy 

zwi¹zane z kszta³towaniem i rozbudow¹ istniej¹cej sieci rezerwatów: kwestia 

okreœlenia kryterium wyboru nowych obiektów, kwestia przestrzegania ich 

minimalnych powierzchni oraz kwestia doboru re¿imu ochronnoœci przy 

uwzglêdnieniu wynikaj¹cych z tego konsekwencji w utrzymaniu rezerwatów.
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Kryteria wyboru

Decyzje o wyborze nowych obiektów czy powiêkszeniu ju¿ istniej¹cych 

powinny byæ efektem starannej analizy, w miarê mo¿liwoœci o jak najszerszym tle, 

optymalnie w skali ca³ego kraju czy ca³ych Lasów Pañstwowych. Pozwoli to byæ 

mo¿e na zmniejszenie zaistnia³ej ju¿ zbyt du¿ej dysproporcji w rozmieszczeniu 

rezerwatów, których znaczna czêœæ powierzchni (przynajmniej 56%) skupia siê 

raptem w czterech Regionalnych Dyrekcjach Lasów Pañstwowych (RDLP): 

Bia³ostockiej, Olsztyñskiej, Lubelskiej i Kroœnieñskiej (Referowska-Chodak 

2004).

Jednak kwestia geograficznego rozmieszczenia rezerwatów nie jest mo¿e tu a¿ 

tak kluczowa, jak ró¿norodnoœæ przyrody, któr¹ zabezpieczaj¹ w swoich granicach.

Po¿¹danym stanem jest uchwycenie w granicach rezerwatów ca³ego 

zró¿nicowania przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej w Polsce, pocz¹wszy od 

poziomu genu a skoñczywszy na poziomie krajobrazu. Takie podejœcie umo¿liwia 

doœæ szeroka definicja rezerwatu przyrody, zgodnie z któr¹ jako podstawa do 

utworzenia tej formy ochrony przyrody mo¿e pos³u¿yæ obecnoœæ "szczególnie 

wartoœciowych" (m.in. krajobrazowo) siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, 

siedlisk gatunków roœlin, grzybów i zwierz¹t oraz obecnoœæ cennych obiektów 

przyrody nieo¿ywionej (Ustawa... 2004).

Powstaje w tym miejscu pytanie, co oznacza ta "szczególna wartoœæ"? Z jednej 

strony mo¿na j¹ interpretowaæ jako "zró¿nicowanie", "bogactwo", "rzadkoœæ"               

i "niepowtarzalnoœæ". W takim duchu powstawa³y koncepcje rozwoju polskiej sieci 

rezerwatów autorstwa na przyk³ad Jarosza (1954) czy Denisiuka (red. 1990, red. 

1993). Wspó³czeœnie, wsparciem dla budowania takiej koncepcji mog³yby byæ 

opublikowane przez Ministerstwo Œrodowiska listy siedlisk przyrodniczych 

wymagaj¹cych ochrony (m.in. leœne zbiorowiska roœlinne - Rozporz¹dzenie... 

2001), nastêpnie gatunków roœlin (Rozporz¹dzenie...roœlin 2004), grzybów 

(Rozporz¹dzenie...grzybów 2004) i zwierz¹t (Rozporz¹dzenie...zwierz¹t 2004) 

oraz sukcesywnie aktualizowane czerwone listy i ksiêgi gin¹cych i zagro¿onych 

przedstawicieli fauny, flory i fungii (np. Mirek i in. red. 2006, G³owaciñski red. 

2002).

Z drugiej zaœ strony, zgodnie z duchem Krajowej Strategii Ochrony                     

i Zrównowa¿onego U¿ytkowania Ró¿norodnoœci Biologicznej (2007), nale¿y tê 

"szczególn¹ wartoœæ" przypisaæ ka¿demu elementowi czy systemowi przy-

rodniczemu. Strategia bowiem akcentuje koniecznoœæ zachowania pe³nej 

zmiennoœci genetycznej populacji dzikich grzybów, roœlin i zwierz¹t w ich 

naturalnych siedliskach, zachowania wszystkich populacji rodzimych gatunków 
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zdolnych do trwa³ego rozwoju oraz zachowania wszystkich istotnych                       

i charakterystycznych dla œrodowiska przyrodniczego Polski ekosystemów                    

i krajobrazów naturalnych, przy uwzglêdnieniu zasady reprezentatywnoœci dla 

ka¿dego regionu przyrodniczego. Zatem "powszednie", niedoceniane siedliska, 

gatunki czy krajobrazy tak¿e powinny byæ zabezpieczane na zasadach ochrony 

rezerwatowej. Elementy takiego sposobu myœlenia mo¿na zauwa¿yæ np. w kon-

cepcji Soko³owskiego (1974), wed³ug którego rezerwaty leœne powinny obj¹æ 

wszystkie postacie zbiorowisk leœnych we wszystkich jednostkach naturalnych, 

uwarunkowanych czynnikami klimatycznymi, geologicznymi i historycznymi. 

Przy tym podejœciu wsparciem dla budowania koncepcji rozwoju sieci wszystkich 

rezerwatów móg³by byæ opublikowany przez Ministerstwo Œrodowiska podzia³ 

rezerwatów przyrody na podtypy (Rozporz¹dzenie... 2005). By³yby tu mo¿liwe do 

zastosowania dwa kryteria, ze wzglêdu na fakt podzia³u chronionych obiektów pod 

k¹tem dominuj¹cego przedmiotu ochrony i g³ównego typu ekosystemu. Powstaje 

jednak pytanie, czy taka analiza by³aby mo¿liwa do realizacji, a jej wyniki do 

wdro¿enia? Wystarczy bowiem sobie uzmys³owiæ, ¿e jeden typ rezerwatu: 

"fitocenotyczny" odnosi siê do 482 zespo³ów roœlinnych (Matuszkiewicz W. 2005), 

z czego 54 (+ 5 jednostek równorzêdnych) to zespo³y leœne (Matuszkiewicz J. M. 

2005), a jeden typ rezerwatu: "faunistyczny" - do oko³o 35 tysiêcy gatunków 

(Chudzicka i Skibiñska 2003). Zatem powraca kwestia potrzeby jakiegoœ 

ograniczenia tej liczby potencjalnych przedmiotów ochrony, dla których nale¿y 

powo³ywaæ rezerwaty.

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e umiarkowane, zrównowa¿one 

u¿ytkowanie zasobów przyrody te¿ jest form¹ ich ochrony (Ustawa... 2004). Zatem 

niezagro¿one w swym wystêpowaniu gatunki czy zbiorowiska roœlinne mog¹ byæ 

wystarczaj¹co zabezpieczane w racjonalnie zagospodarowanych lasach, a w re-

zerwatach mo¿e siê znaleŸæ jedynie ich wybrana reprezentacja.

Do samego pojêcia "reprezentacja" te¿ mo¿na ró¿nie podchodziæ. Mo¿e to byæ 

po jednym obiekcie dla ochrony ka¿dego elementu przyrody, a mo¿e to byæ próba 

odzwierciedlenia w rezerwatach proporcji wystêpuj¹cych w otaczaj¹cej nas przy-

rodzie, np. powierzchni siedlisk.

Dla przyk³adu mo¿na tu podaæ wyniki porównania udzia³u powierzchni 

siedliskowych typów lasu w rezerwatach z ich udzia³em na terenie 

administrowanym przez Lasy Pañstwowe (Ryc. 1). Na ich podstawie mo¿na 

zauwa¿yæ tendencjê do czêstszego brania pod ochronê siedlisk ¿yŸniejszych                 

i bardziej uwilgotnionych, ni¿ wynika³oby to z rzeczywistego udzia³u wspom-

nianych STL. Dotyczy to w szczególnoœci boru bagiennego (Bb), boru bagiennego 

górskiego (BbG), boru wysokogórskiego (BWG), boru mieszanego bagiennego 
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Ryc. 1. Reprezentatywnoœæ (R*) siedlisk leœnych w rezerwatach na terenie LP 

(Referowska-Chodak 2006c).

* R - stosunek udzia³u powierzchni ró¿nych STL w rezerwatach do ich udzia³u w ca³ej 

powierzchni LP; reprezentatywnoœæ pe³na: R = 1; nadreprezentatywnoœæ: R>1; 

niedoreprezentatywnoœæ: 0<R<1

•ród³o: Opracowanie w³asne.

(BMb), lasu mieszanego bagiennego (LMb) oraz olsu (Ol) i olsu jesionowego (OlJ). 

Na drugim krañcu znajduj¹ siê bór œwie¿y (Bœw), bór mieszany œwie¿y (BMœw) 

oraz ols górski (OlG) (Referowska-Chodak 2006c). A zatem aktualny obraz siedlisk 

chronionych w rezerwatach trudno nazwaæ reprezentatywnym dla ca³ego terenu 

Lasów Pañstwowych, co mo¿na uznaæ za pewn¹ wadê w konstrukcji sieci. 

Natomiast zalet¹ takiego uk³adu jest pe³niejsze zabezpieczenie terenów, z którymi 

zwi¹zana jest stosunkowo du¿a ró¿norodnoœæ biologiczna, czêsto specyficzna, 

gdy¿ uzale¿niona od silnego wp³ywu obecnoœci wody. A ochrona tego typu siedlisk 

hydrogenicznych ma priorytetow¹ rangê, ze wzglêdu na liczne obowi¹zuj¹ce                

w Polsce miêdzynarodowe i krajowe dokumenty, takie jak: Konwencja Ramsarska 

(1978), Dyrektywa Siedliskowa (Liro i Dyduch-Falniowska 1999) oraz Strategia 

Ochrony Obszarów Wodno-B³otnych w Polsce (2006). Na potrzebê ich ochrony (w 

postaci rezerwatów przyrody) wskazywali ju¿ od dawna na przyk³ad Jankowski 

(1960), Czubiñski i in. (1977), Jasnowski (1980) oraz Denisiuk (1984, red. 1990), 

przy czym czêœæ tych opracowañ dotyczy³a otwartych terenów podmok³ych.
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Minimalna powierzchnia rezerwatów

Oprócz okreœlenia przedmiotu ochrony, przy planowaniu rozwoju sieci 

rezerwatów nale¿y tak¿e zwróciæ szczególn¹ uwagê na minimaln¹ powierzchniê 

przewidywan¹ do zabezpieczenia tego¿ przedmiotu ochrony, utrzymania jego 

¿ywotnoœci.

Wg Denisiuka (red. 1990) zbiorowiska stepowe wymagaj¹ powierzchni 

rezerwatu co najmniej 1 ha. Spoœród 16 rezerwatów w Lasach Pañstwowych, 

utworzonych z myœl¹ o zabezpieczeniu zbiorowisk roœlinnoœci stepowej, tylko 

jeden nie spe³nia³ podanego kryterium ("Góra Œwiêtego Wawrzyñca", Nadl. Jamy). 

Œrednia powierzchnia pozosta³ych wynosi³a oko³o 17 ha. Najwiêkszym rezerwatem 
1

z tej grupy by³y "£abunie" (108 ha, Nadl. Tomaszów) .

Powierzchnia rezerwatów torfowiskowych i zabezpieczaj¹cych ³¹ki nie 

powinna byæ mniejsza od 5 ha (Denisiuk red. 1990). Oko³o 8% rezerwatów 

torfowiskowych w Lasach Pañstwowych nie spe³nia³o tego wymogu. Mimo tego 

œrednia powierzchnia wszystkich obiektów by³a doœæ du¿a (99 ha), wiêksza, ni¿            

w przypadku rezerwatów leœnych. Najmniejszym rezerwatem by³ "Czarny £ug" 
2

(2,46 ha, Nadl. Piotrków), najwiêkszym - "Olszanka" (1.290 ha, Nadl. Goleniów) . 

W przypadku zbiorowisk ³¹kowych, tradycyjny podzia³ rezerwatów wg 

Czubiñskiego (1965) nie przypisywa³ im osobnej kategorii obiektów. Dlatego 

brakuje oficjalnie publikowanych zestawieñ statystycznych, charakteryzuj¹cych 

wystêpowanie tych ekosystemów w rezerwatach przyrody. Zgodnie z wynikami 

przeprowadzonych przeze mnie badañ, tzw. u¿ytki zielone (zdefiniowane jako 

tereny otwarte poroœniête nisk¹ roœlinnoœci¹) odnotowane by³y w 137 chronionych 

obiektach, z czego w 66% mia³y one powierzchniê mniejsz¹ od 5 ha. Mo¿na to 

t³umaczyæ faktem, ¿e w wiêkszoœci rezerwatów nie by³y wyodrêbnionym 

przedmiotem ochrony, zatem nie rozwa¿ano tu problemu zabezpieczenia trwa³oœci 

tych ekosystemów. 17% obiektów z u¿ytkami zielonymi nale¿a³o do typu 

rezerwatów faunistycznych, 38% - leœnych, a 2% - przyrody nieo¿ywionej. Do 

typów rezerwatów, w których mo¿e by³ k³adziony wiêkszy nacisk na ochronê ³¹k 

nale¿¹ florystyczne (ok. 6% ze wspomnianych 137 obiektów), stepowe (3%)                    

i torfowiskowe (12%). Utrzymanie terenów otwartych powinno byæ tak¿e jednym           

z celów funkcjonowania rezerwatów krajobrazowych (21% opisanych obiektów). 

1 Materia³y niepublikowane. Dane oryginalne do niniejszej publikacji pochodz¹ z przeprowadzonych 
w latach 2002-2003 badañ ankietowych, obejmuj¹cych wszystkie (1.141) ówczesne rezerwaty 
przyrody, zarz¹dzane przez Lasy Pañstwowe. Informacje przekazane przez pracowników nadleœnictw 
zosta³y zachowane i przeanalizowane w programie Microsoft Access 2002 (Referowska-Chodak 
2004)
2  J.w.
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Najwiêksza powierzchnia u¿ytków zielonych (131 ha) wyst¹pi³a w rezerwacie 

faunistycznym "Ostoja bobrów na rzece Pas³êce" (w Nadl. Orneta, Jagie³ek                     
3

i Kudypy) .

Kolejne rezerwaty - wodne - powinny zabezpieczaæ zbiorniki wodne wraz                

z pasem przybrze¿nej roœlinnoœci równie¿ co najmniej na powierzchni 5 ha 

(Denisiuk red. 1990). Na 11 tego typu obiektów w Lasach Pañstwowych, 2 nie 

spe³niaj¹ tego kryterium. S¹ to rezerwaty "Zwiez³o" (2,2 ha, Nadl. Komañcza) oraz 

"Tobolinka" (4,57 ha, Nadl. Pomorze). Najwiêkszym rezerwatem s¹ natomiast 

"Stawy Przemkowskie" (1.046 ha, Nadl. Przemków), w którym wody nie podlegaj¹ 
4

administracji Lasów Pañstwowych .

W granicach Lasów Pañstwowych dotychczas nie by³y chronione zbiorowiska 

s³onoroœlowe (Referowska-Chodak 2004), jednak w razie ich zg³oszenia progowa 

minimalna powierzchnia powinna wynieœæ ok. 0,5-1 ha (Denisiuk red. 1990).

W literaturze nie ma odniesieñ do powierzchni rezerwatów przyrody 

nieo¿ywionej czy krajobrazowych. W przypadku tych pierwszych, w Lasach 

Pañstwowych œrednia powierzchnia rezerwatu stanowi³a 31 ha, przy rozpiêtoœci od 

1,1 ha ("Brunatna Gleba", Nadl. Po³czyn Zdrój) a¿ do prawie 406 ha ("Florianów", 
5

Nadl. Miñsk) . W przypadku tych drugich, œrednia powierzchnia wynosi³a 212 ha, 

minimalna  0,96 ha ("Zamczysko nad Rab¹", Nadl. Myœlenice), a maksymalna  

oko³o 12.700 ha ("Nadgoplañski Park Tysi¹clecia", Nadl. Miradz). A¿ osiem 

obiektów mia³o ponad 1.000 ha powierzchni, a zatem spe³nia³o jedno z kryteriów 
6wymaganych przy tworzeniu parków narodowych  (Ustawa... 2004).

W przypadku rezerwatów florystycznych o minimalnej powierzchni mo¿na 

wnioskowaæ poœrednio, jest to przynajmniej 30 ha (Denisiuk red. 1990). W Lasach 

Pañstwowych ta wartoœæ kszta³towa³a siê œrednio na poziomie 28 ha, przy czym 

najmniejszy rezerwat mia³ powierzchniê 0,11 ha ("Brzozowy Gr¹d", Nadl. 

Szczebra), a najwiêkszy - 227 ha ("Jelonka", Nadl. Bielsk Podlaski). Rezerwaty              

o powierzchni mniejszej od 30 ha stanowi³y prawie 70% wszystkich rezerwatów 
7florystycznych .

Nie mo¿na tak¿e podaæ jednej progowej wartoœci w przypadku rezerwatów 

faunistycznych, gdy¿ ró¿ne grupy zwierz¹t maj¹ odmienne wymagania co do 

zajmowanego area³u. W stosunku do ptaków G³owaciñski (1988) stwierdzi³, ¿e 

powierzchnia istniej¹cych rezerwatów ornitologicznych (wówczas œrednio 350 ha) 

3 J.w.
4 J.w.
5 J.w.
6 J.w.
7 J.w.
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jest stosunkowo niewielka i nie rozwi¹zuje problemu ochrony podstawowych 

siedlisk i ostoi tej grupy organizmów. W Lasach Pañstwowych œrednia 

powierzchnia rezerwatu faunistycznego wynosi³a oko³o 165 ha, przy rozpiêtoœci od 

1,93 ha ("Skarpa Jaksmanicka", Nadl. Krasiczyn) a¿ do ok. 5.320 ha ("Stawy 
8

Milickie", Nadl. Milicz i ̄ migród) .

W przypadku rezerwatów, które maj¹ chroniæ zbiorowiska leœne, Denisiuk (red. 

1990) okreœli³ jako minimaln¹ powierzchniê 50 ha. Wg Holeksy (1997) taka 

powierzchnia rzeczywiœcie pozwala na utrzymanie naturalnych procesów                        

i samoregulacji w ekosystemie leœnym, jednak w granicach rezerwatu powinna 

dodatkowo znaleŸæ siê strefa brze¿na o szerokoœci 50-80 m. W ten sposób 

minimalna powierzchnia rezerwatów leœnych zwiêksza siê o kolejne kilkanaœcie               

i wiêcej hektarów. Tymczasem na przyk³ad w 2003 roku w Lasach Pañstwowych 

tylko nieca³e 38% rezerwatów leœnych mia³o powierzchniê co najmniej 50 ha, a np. 

powierzchniê przynajmniej 70 ha (50 ha + 20 ha strefy brze¿nej) - oko³o 28% 

obiektów. Najwiêkszy obiekt stanowi³y "Lasy Naturalne Puszczy Bia³owieskiej"            

o powierzchni 8.582 ha (Nadl. Bia³owie¿a, Hajnówka, Browsk), a najmniejszy  
9

"RogoŸno" (0,36 ha, Nadl. Ko³o) .

Zatem przy planowaniu rozwoju sieci rezerwatów warto zwróciæ uwagê na ju¿ 

istniej¹ce obiekty, gdy¿ byæ mo¿e niewielka korekta granic pozwoli na lepsze 

zabezpieczenie przedmiotu ochrony. Poci¹gnie to za sob¹ kolejne pozytywne 

konsekwencje, jako ¿e z lasami, które dominuj¹ jako typ œrodowiska w rezerwatach 

na terenie LP (82% powierzchni - Referowska-Chodak 2004) zwi¹zanych jest oko³o 

60-65% wszystkich wystêpuj¹cych w naszym kraju gatunków organizmów 

(Grzywacz 1995).

Re¿im ochronnoœci

W stosunku do powierzchni rezerwatów przyrody mog¹ byæ ustanawiane trzy 

re¿imy ochronnoœci: ochrona œcis³a, czynna i krajobrazowa (Ustawa... 2004), z tym, 

¿e w praktyce i w oficjalnych zestawieniach statystycznych ta trzecia nie jest 

wyszczególniana (np. Ochrona Œrodowiska 2007). Funkcjonuje g³ównie w parkach 

narodowych.

Zatem w przypadku rezerwatów znaczenie ma re¿im ochrony œcis³ej oraz 

czynnej, nazywanej niegdyœ czêœciow¹, co zreszt¹ dot¹d nie zosta³o zmienione            

w rocznikach G³ównego Urzêdu Statystycznego. Obecne proporcje powierzchni 

utrzymuj¹ siê od lat i wynosz¹ w ca³ej Polsce oko³o 2% dla obszaru pod ochron¹ 

8 J.w.
9 J.w.
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œcis³¹ i oko³o 98% dla obszaru pod ochron¹ czynn¹. W przypadku rezerwatów 

po³o¿onych na terenie Lasów Pañstwowych te proporcje s¹ nieco odmienne                   

i wynosz¹ 3% dla obszaru pod ochron¹ œcis³¹ i 97% dla obszaru pod ochron¹ 

czêœciow¹ (Referowska-Chodak 2004). Obecnie re¿im ochronnoœci ustalany jest na 

etapie sporz¹dzania planu ochrony rezerwatu (Ustawa... 2004).

W jakich przypadkach zalecane jest stosowanie poszczególnych re¿imów 

ochronnoœci? W literaturze dominuj¹ wskazania, by w stosunku do ekosystemów 

reprezentuj¹cych uk³ady klimaksowe wprowadzaæ ochronê œcis³¹, natomiast                

w stosunku do zbiorowisk zagro¿onych sukcesj¹ lasów i zaroœli - ochronê czynn¹ 

(np. Denisiuk red. 1990, Symonides 2001, Pullin 2004, Gwiazdowicz red. 2005, 

Symonides 2008). Jednak ostateczna decyzja podejmowana jest w zale¿noœci od 

postawionego celu istnienia rezerwatu: mo¿e to byæ ochrona zachodz¹cych 

procesów (bez ingerencji cz³owieka) b¹dŸ próba zachowania optymalnego, 

najciekawszego (z punktu widzenia cz³owieka) stadium sukcesji.

Zatem ochron¹ œcis³¹ (bez negatywnego wp³ywu na stadium sukcesji) mo¿na 

obejmowaæ wiêkszoœæ ekosystemów leœnych, ekosystemy wodne oraz torfowisk 

wysokich, zaœ ochronê czynn¹ nale¿y przewidywaæ w stosunku do np. muraw 

kserotermicznych, torfowisk niskich, wilgotnych ³¹k, s³onaw i œwietlistej d¹browy. 

Wi¹¿e siê to z ponoszeniem nieraz du¿ych nak³adów finansowych, organizacyjnych 

i czasowych.

Jak wygl¹da praktyka na przyk³ad w przypadku ekosystemów leœnych? Otó¿          

w granicach rezerwatów leœnych - a zatem tworzonych z myœl¹ o zabezpieczeniu 

ekosystemów leœnych - pod ochron¹ œcis³¹ znalaz³o siê zaledwie 2,8% ich 

powierzchni. Jako przedmiot ochrony wymieniane by³y olsy i ³êgi (w 6 obiektach), 

gr¹dy (6), lasy jod³owo-bukowe (5), bukowe (4), dêbowe (3), jod³owo-bukowo-

œwierkowe (2) oraz pojedynczo zg³aszane lasy bukowo-dêbowe, "dolinne" 

(oryginalne okreœlenie), Ÿródliskowe, lipowe, jod³owe, œwierkowo-jod³owe oraz 
10œwierczyna bagienna . A zatem jest to tylko czêœæ krajowej ró¿norodnoœci 

biologicznej lasów.

W pozosta³ych typach rezerwatów udzia³ powierzchni pod ochron¹ œcis³¹ - poza 

pewnymi wyj¹tkami - równie¿ nie jest zbyt wysoki, wynosi odpowiednio: w rezer-

watach faunistycznych - 0,7%, w rezerwatach krajobrazowych - 1,1%, w rezer-

watach torfowiskowych - 7,0%, w rezerwatach wodnych - 1,7%, a w rezerwatach 

przyrody nieo¿ywionej - 0,2%. W znacz¹cy sposób odstaj¹ od tego schematu 

rezerwaty florystyczne, w których pod ochron¹ œcis³¹ znalaz³o siê 13,4% ich 

10 Materia³y niepublikowane, bêd¹ce wynikiem w/w badañ ankietowych przeprowadzonych w latach 
2002-2003 (publikacja w druku)
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11powierzchni, oraz rezerwaty stepowe - 16,2% (!) . W tych przypadkach ochrona 

œcis³a prowadzi czêsto do zmian, które niekorzystnie wp³ywaj¹ na przedmiot 

ochrony, zatem tu nale¿a³oby stosowaæ j¹ nieco ostro¿niej.

Fakt ogólnego ma³ego udzia³u powierzchni pod ochron¹ œcis³¹ mo¿na uznaæ za 

niezbyt korzystny, gdy¿ tego typu obiekty posiadaj¹ szereg zalet. Prowadzone               

w nich badania naukowe pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ mechanizmy rz¹dz¹ce 

œwiatem przyrody, co mo¿e stanowiæ podstawê modyfikacji sposobów 

gospodarowania jego zasobami. Umo¿liwiaj¹ planowanie aktywnej ochrony oraz 

porównanie skutków prowadzenia czynnej ochrony z funkcjonowaniem przyrody 

bez naszego wp³ywu (Soko³owski 1993). Wed³ug Symonides (2001) du¿¹ wartoœæ 

poznawcz¹ mia³oby objêcie podobnych do siebie obiektów ró¿nym re¿imem 

ochronnoœci. Pozwoli³oby to w³aœnie na zbadanie wp³ywu œwiadomie 

prowadzonych dzia³añ, jak równie¿ stosowanie alternatywnych zabiegów 

ochronnych, w celu okreœlenia najlepszej drogi do osi¹gniêcia za³o¿onego celu. Byæ 

mo¿e wiêksza liczba doœwiadczeñ zdobytych t¹ drog¹ pozwoli³aby zmieniæ 

niekorzystny trend, który opisuj¹ Ciapa³a i Holeksa (1997): "Prawie nigdy nie 

korzysta siê z wiedzy zdobywanej dziêki badaniu procesów rz¹dz¹cych 

naturalnymi ekosystemami leœnymi dla lepszego gospodarowania w lasach.               

W rzeczywistoœci to doœwiadczenie wielu lat u¿ytkowania, hodowli i ochrony 

drzewostanów produkuj¹cych drewno decyduje o sposobie ochrony lasów w wielu 

rezerwatach i parkach narodowych."

Do opisywanego problemu odnosi siê tak¿e Krajowa Strategia Ochrony                   

i Zrównowa¿onego U¿ytkowania Ró¿norodnoœci Biologicznej (2007). W przed-

stawionej analizie SWOT (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

s³abych i mocnych stron ochrony przyrody w Polsce oraz jej szans i zagro¿eñ, jako 

s³ab¹ stronê wymieniono niewystarczaj¹c¹ powierzchniê "obszarów referen-

cyjnych", umo¿liwiaj¹cych œledzenie naturalnych procesów przyrodniczych. Za 

"obszary referencyjne" uznano obszary chronione poddane ochronie œcis³ej oraz 

inne nie u¿ytkowane fragmenty przestrzeni. 

Zatem w planowaniu rozwoju sieci rezerwatów przyrody w Lasach 

Pañstwowych warto pamiêtaæ o zwiêkszeniu liczby i ró¿norodnoœci obiektów 

objêtych ochron¹ œcis³¹, czy to przy proponowaniu nowych rezerwatów, czy to przy 

rewizji tych ju¿ istniej¹cych. Jak ju¿ wspomniano, obecnie decyzje zapadaj¹ na 

11 Materia³y niepublikowane. Dane oryginalne do niniejszej publikacji pochodz¹ z przeprowadzonych 
w latach 2002-2003 badañ ankietowych, obejmuj¹cych wszystkie (1.141) ówczesne rezerwaty 
przyrody, zarz¹dzane przez Lasy Pañstwowe. Informacje przekazane przez pracowników nadleœnictw 
zosta³y zachowane i przeanalizowane w programie Microsoft Access 2002 (Referowska-Chodak 
2004)
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etapie sporz¹dzania projektu planu ochrony rezerwatu, a zatem jest to prostsza 

droga, ni¿ zmiana rozporz¹dzenia powo³uj¹cego chroniony obiekt.

Przedstawiona sugestia pozostaje w pewnej sprzecznoœci z prowadzeniem 

gospodarki leœnej wokó³ chronionych obiektów. Brak bie¿¹cej kontroli i dzia³añ           

o charakterze sanitarnym w takich rezerwatach mo¿e przyczyniaæ siê w ich 

s¹siedztwie do wzrostu wystêpowania gatunków szkodliwych z gospodarczego 

punktu widzenia, a co za tym idzie - os³abienia b¹dŸ zniszczenia u¿ytkowanego 

lasu. Jest to kolejny problem, który nie u³atwia obiektywnego planowania rozwoju 

sieci rezerwatów.

Zakoñczenie

Ratcliff (1977 za: Symonides 2008) podaje 10 kryteriów waloryzacji obszarów 

pod k¹tem ich potencjalnej ochrony: wielkoœæ, ró¿norodnoœæ gatunków i zespo³ów, 

naturalnoœæ, rzadkoœæ, wra¿liwoœæ, typowoœæ, wartoœæ jako jednostki 

ekologicznej/geograficznej, potencjalna wartoœæ, udokumentowana historia, 

rzeczywista atrakcyjnoœæ (dla odbiorców). Uwzglêdnia zatem nie tylko przes³anki 

czysto przyrodnicze , zwi¹zane z pojêciem "szczególnej wartoœci", ale te¿ 

przes³anki praktyczne (powierzchnia warunkuj¹ca utrzymanie przedmiotu 

ochrony, aktualny nienajlepszy stan zachowania walorów przyrodniczych, 

rokuj¹cy jednak znaczn¹ poprawê) oraz przes³anki spo³eczne (dokumentacja dla 

badañ naukowych, spo³eczny odbiór obiektu).

W polskich warunkach o iloœci, jakoœci i rozmieszczeniu chronionych obiektów 

- obok czynników obiektywnych - decyduj¹ czêsto czynniki subiektywne, jak 

indywidualna inicjatywa osób i instytucji (wojewódzcy konserwatorzy przyrody, 

administracja zwi¹zana z ochron¹ przyrody, organizacje spo³eczne, pracownicy 

nauki, leœnicy), stosunkowo bliskie s¹siedztwo wiêkszych oœrodków naukowych             

i szkolnictwa wy¿szego oraz wzglêdna prostota powo³ania (na gruntach Skarbu 

Pañstwa). Ogóln¹ wypadkow¹ tych czynników jest fakt, ¿e na terenie Lasów 

Pañstwowych usytuowana jest znakomita wiêkszoœæ polskich rezerwatów 

przyrody.

S¹ to tereny wy³¹czone z normalnej produkcji, w których utrzymanie anga¿uje 

siê organizacyjnie i finansowo instytucja Lasów Pañstwowych, ponosz¹c wiele 

niezwracanych kosztów (Marsza³ek 2006, Referowska-Chodak 2006d). Z tego 

wzglêdu do rozbudowy sieci rezerwatów powinno siê podchodziæ w sposób 

przemyœlany i systematyczny, w oparciu o stale aktualizowan¹ informacjê o ju¿ 

istniej¹cych obiektach. Nale¿y bowiem d¹¿yæ do zabezpieczenia pe³nej 

reprezentacji polskiej ró¿norodnoœci biologicznej, a nie powielania pewnej w¹skiej 
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grupy wybranych przedmiotów ochrony. W obecnych czasach dysponujemy nieco 

wiêksz¹ wiedz¹ o polskiej przyrodzie (wskutek inwentaryzacji przyrodniczej               

w Lasach Pañstwowych i poza nimi), co powinno pomóc przy podejmowaniu 

decyzji w sprawie tworzenia kolejnych chronionych obiektów lub modyfikacji tych 

istniej¹cych.

Przedstawione powy¿ej aspekty planowania rozwoju sieci rezerwatów to tylko 

wybrane problemy, na które warto zwróciæ uwagê. Warto z tego wzglêdu,               

¿e ochrona wszystkich elementów i uk³adów przyrody zachodzi wówczas na 

zasadzie in situ, a wiêc w sposób najbardziej naturalny i dopasowany do lokalnych 

warunków.

Streszczenie

Planowanie rozwoju sieci rezerwatów przyrody w Lasach Pañstwowych jest 

wa¿nym zagadnieniem, gdy¿ dotyczy 85% wszystkich polskich rezerwatów. Wi¹¿e 

siê z koniecznoœci¹ przemyœlenia i rozwi¹zania wielu problemów, spoœród których 

w tym artykule poruszane s¹ trzy. Pierwszy z nich zwi¹zany jest okreœleniem 

kryterium wyboru nowych obiektów (jaki przedmiot ochrony? jaka jego 

reprezentacja?). Drugi - z kwesti¹ przestrzegania ich minimalnych powierzchni (jak 

to aktualnie wygl¹da? jakie s¹ potrzeby?), zaœ trzeci - z kwesti¹ doboru re¿imu 

ochronnoœci (jakie s¹ za³o¿enia? jaki jest aktualny stan i ewentualne potrzeby?). 

Rozwój sieci rezerwatów powinien zachodziæ dynamicznie, w oparciu o stale 

aktualizowan¹ informacjê o ju¿ istniej¹cych obiektach.
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