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Piękno pomorskiej przyrody 
Środowisko przyrodnicze województwa pomorskiego wyróżnia się na tle 

innych regionów wyjątkowym bogactwem i bioróżnorodnością. Walory te pod-
kreślają, a jednocześnie chronią pomorskie rezerwaty przyrody. Obejmują one 
m.in. tak różne ekosystemy, jak wydmy paraboliczne („Babnica”), torfowiska 
(„Bagna Izbickie”), starodrzewia różnych gatunków („Cisy nad Czerską Strugą”), 
doliny i przełomy rzeczne („Dolina Gwdy”, „Jar Rzeki Raduni”), jeziora lobelio-
we („Jezioro Bardzo Małe”), klify („Kępa Redłowska”) i wysoczyzny moreno-
we („Gołębia Góra”). Pomorskie rezerwaty chronią również takie gatunki flory
i fauny, jak wiciokrzew pomorskim („Zielone”), czapla siwa („Czapli Wierch”), 
kormoran („Kąty Rybackie”) i głuszec („Kurze Grzędy”). Korzystamy z do�nansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czapli Wierch, Leśne Oczko, Mechowisko Radość, Ptasi Raj, Słone Łąki, Wąwóz 
Huzarów, Żurawie Chrusty – pod tymi intrygującymi nazwami kryją się pomor-
skie rezerwaty przyrody. Jest ich aż 133. To jedna z najbardziej popularnych, ale 
też najskuteczniejszych form ochrony przyrody. I, co także ważne, do wielu z 
nich można wybrać się na edukacyjną wycieczkę. Podpowiadamy, jak zrobić to 
zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska.

danych rezerwacie, a także zatwierdza 
plan ochronny dla każdego rezerwatu, 
który ustanawia wojewoda w drodze roz-
porządzenia. Taki plan obejmuje działania 
długofalowe i obejmuje okres 20 lat.

Ważną rolę w procesie ochrony przy-
rody w formie rezerwatów odgrywają 
również wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, w tym w 
województwie pomorskim WFOŚiGW w 
Gdańsku. Przykładowo w 2016 r. instytucja 
ta wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku rozpoczęła 
realizację projektu „Ochrona bioróżnorod-
ności rezerwatów przyrody Pomorza”, w 
ramach którego zaplanowano działania 
ochronne w 18 rezerwatach województwa 
pomorskiego. Projekt na kwotę 3 milio-
nów złotych ma być realizowany do 2020 
roku i pomóc w ochronie unikatowych w 
skali Pomorza i Polski gatunków i ekosys-
temów. Ponadto WFOŚiGW w ramach do-
tacji wspomaga działania innych instytucji 
prowadzących działania ochronne w po-
morskich rezerwatach przyrody. Dzięki tej 
współpracy udało się m.in. zrealizować: re-
witalizację torfowiska w rezerwacie Czarne 
Bagno, remont infrastruktury turystycznej 
w rezerwatach Bagna Izbickie i Torfowi-
sko Pobłockie, zabiegi ochrony czynnej w 
rezerwatach Mewia Łacha i Ptasi Raj, bu-
dowę ścieżki i platformy obserwacyjnej w 
rezerwacie Bielawa.

Ochronić i otulić
Cały obszar danego rezerwatu lub 

jego część pozostają objęte różnymi for-
mami ochrony przyrody: ochrony ścisłej, 
ochrony czynnej lub ochrony krajobrazo-
wej. Ochrona ścisła polega na całkowitej i 
trwałej nieingerencji w naturalne procesy. 
Ochrona czynna dopuszcza wykonywa-
nie pewnych zabiegów ochronnych (np. 
usunięcia drzew zacieniających stanowi-
sko cennego gatunku rośliny, regulację 
poziomu wody na torfowiskach, wypas 
zwierząt na pastwiskach i murawach). 
Ochrona krajobrazowa natomiast polega 
na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej 

Rezerwaty przyrody mają na celu 
przede wszystkim ochronę unikato-
wych wartości krajobrazowych oraz 

przyrodniczych (fauny i flory). Zgodnie
z Ustawą o ochronie przyrody stanowią 
jedną z obszarowych form ochrony przy-
rody, obejmując „obszary zachowane w 
stanie naturalnym lub mało zmienionym, 
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodni-
cze, a także siedliska roślin, siedliska zwie-
rząt i siedliska grzybów oraz twory i skład-
niki przyrody nieożywionej, wyróżniające 
się szczególnymi wartościami przyrodni-
czymi, naukowymi, kulturowymi lub wa-
lorami krajobrazowymi”. Już ta definicja
wskazuje nam, jak duża bioróżnorodność 
występuje w poszczególnych rezerwatach 
oraz jak kompleksowy wymiar posiada ta 
forma ochrony przyrody.

Rezerwaty, których w całej Polsce jest 
około półtora tysiąca, są także bardzo 
„precyzyjne”. Z reguły mają dużo mniej-
szą powierzchnię niż na przykład parki 
narodowej (od kilku do kilkunastu hek-
tarów) i mają za zadanie ochronić kon-
kretną ostoję lub siedlisko konkretnego 
gatunku flory lub fauny.

Ustanowienie rezerwatu na danym 
obszarze następuje w wyniku zarzą-
dzenia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska. Również ten organ wydaje 
zarządzania ws. zadań ochronnych oraz 
ustanowienia szlaków turystycznych w 

lub rybackiej w sposób uwzględniający 
potrzeby przedmiotu ochrony w danym 
rezerwacie. Ponadto na obszarach grani-
czących z rezerwatem może być wyzna-
czona tzw. otulina, zabezpieczająca przed 
zagrożeniami zewnętrznymi wynikający-
mi z działalności człowieka.

Edukacja
Rezerwaty przyrody spełniają także 

funkcję edukacyjną i uświadamiającą spo-
łeczeństwo, mimo że aktywność człowie-
ka jest w nich ograniczona aż 27 zakaza-
mi wymienionymi w Ustawie o ochronie 
przyrody (są one wskazane również na 
tablicach informacyjnych ustawionych na 
granicy każdego rezerwatu). Na terenie 
rezerwatu nie można m.in. stawiać bu-
dowli i urządzeń technicznych oraz po-
ruszać się poza drogami publicznymi. W 
wielu rezerwatach są ustanowione jednak 
szlaki i trasy turystyczne, które umożliwia-
ją bezpieczne dla człowieka i środowiska 
poznanie ich walorów przyrodniczych 
– pieszo, konno, rowerem, kajakiem lub 
na nartach. W ten sposób rezerwaty przy-
rody, które spotkać możemy nawet w 
miastach, wskazują nam, że wartościowe 
z przyrodniczego punktu widzenia mogą 
być tereny, które pozornie wydają nam 
się jednym ze zwykłych elementów po-
wszechnego krajobrazu. 

Na Pomorzu udostępnionych za po-
mocą różnej infrastruktury (ścieżki edu-
kacyjne, szlaki, kładki, miejsca postojowe, 
platformy obserwacyjne) jest 57 ze 133 
rezerwatów przyrody. Ich roli w systemie 
ochrony przyrody nie sposób przecenić, a 
piękno warto poznać bezpośrednio.

Adam Chmielecki

Przyślij 
zdjęcia  
z wakacji! 

Rozkręca się nasz konkurs eko-
logiczny, w którym można wygrać 
wartościowe nagrody ułatwiające 
kontakt z przyrodą – na przykład lor-
netkę lub aparat fotograficzny. Aby
wziąć udział w tej edukacyjnej zaba-
wie, trzeba przesłać do redakcji (na 
adres mailowy magazyn@solidar-
nosc.gda.pl lub za pośrednictwem 
profilu Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” w serwisie Facebook.pl) wyko-
nane przez siebie zdjęcie obrazujące 
jeden z dwóch tematów: „Ochrona 
środowiska naturalnego w Polsce 
(szczególnie w województwie po-
morskim)” lub „Gospodarka i przy-
roda w województwie pomorskim”. 
Czekamy na Państwa zdjęcia! Czas 
wakacyjnych wyjazdów i urlopów 
sprzyja odpoczynkowi na łonie na-
tury i utrwalaniu za pomocą aparatu 
fotograficznego nie tylko atmosfery
chwil wytchnienia, ale także piękna 
przyrody i potrzeby jej ochrony.

Tablice przy wejściach do rezerwatów przyrody informują nas, jak mamy się 
zachowywać w tych miejscach.
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