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Rezerwaty przyrody – czas na comeback! 
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Gdańsk, 13 grudnia 2016r. 



Około 1490 rezerwatów 
 

Powierzchnia około 167 tys. ha 
 

Średnia pow. 112 ha 
 

Pokrycie około 0,53 % 
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NIEMCY (POW. 357 TYS. KM2) 
Obecnie 8552 obiektów, 1.357.742 ha, 4.1% pow. kraju!  
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Faunistyczne; 144 

Krajobrazowe ; 110 

Leśne; 723 

Torfowiskowe; 184 

Florystyczne; 
164 

Wodne; 46 

Przyrody 
nieożywionej; 73 

Stepowe; 34 Słonoroślowe; 3 



Faunistyczne; 43262 

Krajobrazowe ; 
25254 Leśne; 66823 

Torfowiskowe; 18520 

Florystyczne; 
4799 

Wodne; 4572 Przyrody 
nieożywionej; 1936 

Stepowe; 545 Słonoroślowe; 30 
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Do dziś nie objęto ochroną rezerwatową wielu obszarów sztandarowych, 
kluczowych dla ochrony różnorodności przyrodniczej kraju,  
gdzie taka ochrona jest bezsporna, np. Doliny Rospudy. 

 

Fot.Źródło: 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Miodokwiat_krzy%C5%BCowy 



31 

10 3 

13 

1 

5 

13 

1 

1 

2 10 

2 

2 

0 

2 3 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvKr-sZ_LAhXiHJoKHV2TDm8QjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin&psig=AFQjCNHv4eb_hdNb5H-i9uWyw3pUvq7Wtg&ust=1456918334704451


Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej oraz Programu działań na lata 
2007-2013 

 
Zad. 30. …uznanie do 2013 r. ok. 200 nowych rezerwatów 

przyrody (20000 ha). 
 
(utworzono nie więcej niż 50 rezerwatów o łącznej powierzchni 

około 9000 ha) 
 
 
  



Zad. 13. Ocena potrzeb i uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody pod 
kątem ich ekologicznej reprezentatywności. 
 
W związku z pozyskaniem nowej wiedzy o przyrodniczych zasobach kraju, 
istnieją przesłanki, świadczące o tym, że sieć rezerwatów przyrody nie jest 
dostatecznie reprezentatywna względem zasięgów występowania 
przedmiotów ochrony i przyrodniczego zróżnicowania kraju. 
Należy wykonać ocenę stopnia reprezentatywności sieci rezerwatów 
przyrody i rozpocząć proces jej uzupełnienia zgodnie ze wskazaniami 
oceny. 

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na 
lata 2015–2020” 



WARUNKI SKUTECZNEGO POWROTU  
DO OCHRONY REZERWATOWEJ 

 
 
1. Odbudowa zaufania społecznego,  
 
2. Współpraca różnych podmiotów i instytucji,  
 
3. Demitologizacja ochrony rezerwatowej, 
 
4. Wypracowanie mechanizmów współpracy z własnościa 

prywatną, 
 
5. Stworzenie krajowej i regionalnej strategii ochrony 

rezerwatowej i ich realizacja 
 

 
 
 



    REZERWATY PRZYRODY TO JEDNA Z NIELICZNYCH 
SKUTECZNYCH FORM OCHRONY PRZYRODY, NIE 

ZASTĄPIĄ JEJ NATURA 2000, POWIERZCHNIE 
REFERENCYJNE czy OSTOJE KSYLOBIONTÓW. 

 
OBIEKTY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA DEFINICJI 

REZERWATÓW MUSZĄ STAĆ SIĘ REZERWATAMI, 
TYLKO WTEDY ICH OCHRONA BĘDZIE TRWAŁA!   



Ogólnopolska akcja  

     „Rezerwaty przyrody – czas na comeback” 

 

Organizator i koordynator akcji 

Klub Przyrodników 

 
Szczegółowa informacja 

http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1111&Itemid=618 

 

http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1111&Itemid=618
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Udostępnianie rezerwatów przyrody 



  Rezerwaty  przyrody   nie   są   udostępnione   do   zwiedzania!   
       

      Zakaz   ten   wynika z przepisów wskazanych art. 15 ust. 1 ustawy o 
ochronie przyrody (ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody; Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) i dotyczy całości rezerwatów, 
tj. zarówno terenów lądowych, w tym dróg (poza drogami publicznymi), 
jak też rzek, jezior i innych zbiorników. Zakazy zostały wprowadzone w 
celu ograniczenia skutków nieukierunkowanego i nadmiernego 
przemieszczania się ludzi w rezerwacie, bez uwzględnienia jego obszarów 
szczególnie wrażliwych, w których obecność człowieka mogłaby 
spowodować zagrożenie dla przedmiotów ochrony rezerwatu. 



      Ustawodawca dopuścił możliwość udostępnienia w 
rezerwatach wskazanych obszarów i miejsc oraz wyznaczenia 

szlaków, którymi można się przemieszczać, ale nie może to 
spowodować zagrożenia dla rezerwatu, ani zagrożenia dla 

osób odwiedzających rezerwat.  



W województwie pomorskim utworzono do tej pory  
133 rezerwaty przyrody, z czego udostępniono wstęp  

                           do 38 obiektów. 

 

udostępnione dla ruchu pojazdów

udostępnione dla ruchu pieszego, rowerowego i konnego



Ważne informacje! 

 

http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody 

 

http://gdansk.rdos.gov.pl/szlaki-udostepnione-mapy 
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   Dlaczego niektórych rezerwatów  w ogóle nie udostępnia się 

Nie wszystkie dzieła natury są zawsze  
i dla wszystkich dostępne. 

  



Przedmiot ochrony jest „bardzo wrażliwy”! 
  



       Wrażliwe siedlisko – np. torfowisko alkaliczne  

       Niekorzystne dla potencjalnego turysty warunki  
   – mocne uwodnienie podłoża 

       Konieczność wybudowania niezbędnej infrastruktury, co  

       spowodowałoby utratę fragmentu cennego siedliska 

       Niedostępny teren  
 

  



 

  



     Atrakcyjność gatunków stanowiących przedmiot ochrony  



      Bardzo mała powierzchnia rezerwatu 

      Wstęp człowieka mógłby zakłócić naturalne procesy    

      zachodzące w przyrodzie 



Dziękuje za uwagę! 


