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6.3. Rezerwaty przyrody 

 

 Inną formą ochrony przyrody są rezerwaty przyrody. Zgodnie z art. 13 ustawy o 

ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 tj. z późn. zm.) rezerwat przyrody obejmuje obszary 

zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska 

przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt, grzybów oraz twory i składniki przyrody 

nieożywionej, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 

kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.  

 W Polsce obecnie jest 1480 rezerwatów przyrody, są to obszary mniejsze niż parki 

narodowe lecz równie ważne1. Wyróżnia się następujące typy rezerwatów: florystyczne, 

torfiskowe, krajobrazowe, leśne, wodne, stepowe, słonoroślowe, przyrody nieożywionej, 

faunistyczne2.  

 Rezerwat przyrody ma wyraźnie określony cel szczególny. Może nim być na przykład 

zachowanie rzadkiego gatunku roślinnego lub zwierzęcego bądź ukształtowania powierzchni. 

Zależnie od stopnia koniecznej ingerencji człowieka w życie przyrody pod ochroną można 

podzielić rezerwaty na ścisłe i częściowe. 

Ochrona częściowa ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego środowiska  

i zmierza do unaturalnienia biocenoz lub zachowania ich w określonym stanie. Ochrona 

częściowa może być związana z przebudową stanu gatunkowego, poprzez promowanie 

wybranych gatunków przy jednoczesnym eliminowaniu ich konkurentów.  

Ochrona częściowa w rezerwacie może mieć charakter zachowawczy (koncentracja działań na 

zapewnieniu przyrodzie zewnętrznego bezpieczeństwa), lub czynny (stabilizacja, 

renaturalizacja, przebudowa lub eksperyment wewnątrz rezerwatu). Natomiast ochrona 

ścisła polega na zaniechaniu całkowitej ingerencji człowieka.  

          Wielkość rezerwatów jest zróżnicowana, zależnie od specyfiki i celu dla którego 

rezerwat został utworzony. Największe powierzchnie zajmują rezerwaty leśne, krajobrazowe 

oraz faunistyczne m.in. rezerwat łosia „Czerwone Bagno” w województwie podlaskim zajmuje 

powierzchnię 2172 ha. Najmniejsze są rezerwaty stepowe np. „Przęślin” – 0,72 ha lub „Skotniki 

Górne” – 1,9 ha (województwo świętokrzyskie)3.  

                                                 
1 GUS, Ochrona środowiska 2014, s. 293, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, ISSN 0867-3217 

[dostęp 2016-09-07]. 
2
 K. Małachowski , Gospodarka a środowisko i ekologia, wydanie II, Wyd. Cedewu, Warszawa 2009, s. 194. 

3 Tamże, s. 195. 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2014,1,15.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/0867-3217
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6.3.1 Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 

 

10 czerwca 2010 roku dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”, 

Stowarzyszenia „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”, Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 

Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Zaborskiego Parku Krajobrazowego  a także Wdeckiego 

Parku Krajobrazowego utworzono przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną MaB w 

Paryżu Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”. Jest to dziesiąty w kolejności utworzenia i 

największy rezerwat biosfery w Polsce.  

Rezerwaty biosfery mają na celu ochronę różnorodności biologicznej jak również 

umożliwienie lepszej obserwacji zmian ekologicznych w skali całego świata. Rezerwat biosfery 

pełni trzy funkcje: 

• funkcja ochronna –  ochrona krajobrazu, ekosystemów, gatunków oraz odmian. 

• funkcja rozwojowa - stwarzanie możliwości ekonomicznego i społecznego rozwoju, 

zrównoważonego kulturowo i ekonomicznie.  

• wspierania logistycznego poprzez edukację ekologiczną, szkolenia, badania i 

monitoring w odniesieniu do zagadnień związanych z ochroną przyrody i 

zrównoważonym rozwojem.  

Na obszarze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie badania są prowadzone przez 

dziewięć stacji terenowych, które należą do pięciu uczelni wyższych z Bydgoszczy, Torunia, 

Łodzi oraz Gdańska.  

W Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie wyróżnia się trzy strefy: rdzenną, buforową 

oraz tranzytową. Ich łączna powierzchnia to 319 000 ha. Najcenniejsza z nich to strefa rdzenna, 

którą tworzy Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz 25 rezerwatów przyrody: Brzęki im. 

Zygmunta Czubińskiego, Bagna nad Stążką, Źródła Stążki, Cisy Staropolskie im. Leona 

Wyczółkowskiego, Cisy nad Czerską Strugą, Dolina Rzeki Brdy, Jezioro Piaseczno, Jezioro 

Laska, Mętne, Bór Chrobotkowy, Bagno Stawek, Jezioro Ciche, Jezioro Małe Łowne, Jezioro 

Zdręczno, Miedzno, Piecki, Kręgi Kamienne, Krwawe Doły, Jeziorka Kozie, Nawionek, 

Ustronie, Bagno Grzybna, Jelenia Góra i Martwe. Powierzchnia strefy rdzennej to 7 881 ha. Na 

obszarze tym występują najcenniejsze przyrodniczo obiekty całego regionu Borów 

Tucholskich.  

Strefę buforową tworzą cztery parki krajobrazowe: Wdzydzki Park Krajobrazowy, 

Zaborski Park Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobrazowy oraz Wdecki Park Krajobrazowy, 
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z wyłączeniem powierzchni występujących w nich rezerwatów przyrody. Powierzchnia strefy 

buforowej to 105 119 ha.  

 

Mapa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie  

Strefę tranzytową stanowią obszary 22 gmin: Bukowiec, Cekcyn, Drzycim, Gostycyn, 

Jeżewo, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice, Świekatowo, Tuchola i Warlubie (woj. 

kujawsko-pomorskie) oraz Brusy, Chojnice, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, 

Kościerzyna, Lipusz i Stara Kiszewa (woj. Pomorskie) oraz jednego miasta – Tucholi.  

Powierzchnia strefy tranzytowej wynosi 206 000 ha.  

 


