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Nature reserves in Southern Poland were investigated in order to assess the efficiency of this form of nature conservation in view of diverse threats arising to their
natural values. The nonforest nature reserves appear to be most vulnerable to the threats, and the major threat to their natural values is natural process of plant cuccession.
The latter form of nature conservation in that case proved to be non-sufficient due to
lack of active nature protection, moreover, many of the non-forest nature reserves turned out to be too small to effectively perform their conservation funcktions.
Prezentowane opracowanie jest podsumowaniem spostrzeøeÒ dotyczπcych rezerwatowej ochrony przyrody w Polsce Po≥udniowej, pod kπtem skutecznoúci tych form
ochrony wobec rÛønorodnych zagroøeÒ ich walorÛw przyrodniczych. Najbardziej naraøonymi na zagroøenia okaza≥y siÍ byÊ rezerwaty nieleúne, najwaøniejszym zaú z czynnikÛw zagraøajπcych ich walorom okaza≥y siÍ naturalne procesy sukcesji roúlinnej. Brak
skutecznoúci ochrony rezerwatowej by≥ w tym wypadku spowodowany przede wszystkim niestosowaniem aktywnych zabiegÛw ochrony czynnej oraz zbyt ma≥π powierzchniπ obiektÛw chronionych.
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1. WST P
Opracowanie powsta≥o niejako Ñprzy okazjiî zbierania materia≥Ûw do monografii Rezerwaty Przyrody w Polsce Po≥udniowej, przygotowywanej do druku
w Instytucie Ochrony årodowiska (planowane wydanie ñ rok 2007).
Zbieranie materia≥Ûw do wykonania przyrodniczych opisÛw rezerwatÛw
wymaga≥o objazdÛw terenowych i dotarcia do wszystkich opisywanych obiektÛw. Podczas tych objazdÛw wykonywanych w latach 2005ñ2006 odwiedzano
niemal wszystkie rezerwaty po≥oøone w piÍciu wojewÛdztwach Polski Po≥udniowej: dolnoúlπskim, opolskim, úlπskim, ma≥opolskim i podkarpackim. Pozwoli≥o
to na wykonanie na terenach tych rezerwatÛw obserwacji przyrodniczych oraz
na sporzπdzenie dokumentacji fotograficznej, ktÛra zostanie wykorzystana
w przygotowywanej monografii.
Dodatkowe informacje na temat rezerwatÛw w Polsce Po≥udniowej (w tym
dotyczπce tych nielicznych obiektÛw, do ktÛrych dotarcie podczas objazdÛw
okaza≥o siÍ niemoøliwe), uzyskano korzystajπc z ogÛlnie dostÍpnych publikacji
i informacji zdobytych w Internecie oraz w wyniku wspÛ≥pracy z lokalnymi s≥uøbami ochrony przyrody i nadleúnictwami.

2. WST PNA ANALIZA INFORMACJI
O REZERWATACH PRZYRODY W POLSCE PO£UDNIOWEJ
W analizie uwzglÍdniono wszystkie rezerwaty przyrody (utworzone do koÒca 2005 r.) znajdujπce siÍ na terenie piÍciu wojewÛdztw Polski Po≥udniowej.
Jest ich ≥πcznie 337, w tym:
65 w woj. dolnoúlπskim,
34 w woj. opolskim,
62 w woj. úlπskim (w tym rez. ÑMadohoraî, ktÛrego czÍúÊ leøy rÛwnieø w woj.
ma≥opolskim),
84 w woj. ma≥opolskim (w tym rez. ÑMadohoraî, ktÛrego czÍúÊ leøy rÛwnieø w woj. úlπskim),
93 w woj. podkarpackim.
Podczas wstÍpnej analizy informacji o rezerwatach wziÍto pod uwagÍ nastÍpujπce dane: rodzaj rezerwatu (g≥Ûwny przedmiot ochrony), jego powierzchniÍ
oraz rok utworzenia. Ze wzglÍdu na rodzaj rezerwatu wúrÛd 337 obiektÛw
wyodrÍbniono:
184 rezerwaty leúne,
47 rezerwatÛw florystycznych,
42 rezerwaty krajobrazowe,
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21 rezerwatÛw geologicznych,
15 rezerwatÛw torfowiskowych,
8 rezerwatÛw stepowych,
8 rezerwatÛw faunistycznych,
4 rezerwaty leúno-krajobrazowe,
3 rezerwaty leúno-florystyczne,
2 rezerwaty wodne,
po 1 rezerwacie leúno-faunistycznym, wodno-faunistycznym i torfowiskowo-leúnym.
WielkoúÊ rezerwatÛw przyrody w Polsce Po≥udniowej jest bardzo zrÛønicowana. Kilka obiektÛw ma powierzchniÍ poniøej 1 ha, najwiÍksze zaú majπ
ponad 1000 ha. Jest wúrÛd nich jeden z najwiÍkszych rezerwatÛw w kraju
ñ rezerwat ÑStawy Milickieî, o powierzchni 5324 ha. Liczba rezerwatÛw w poszczegÛlnych klasach wielkoúci przedstawiajπ siÍ nastÍpujπco:
5 rezerwatÛw o powierzchni poniøej 1 ha,
14 rezerwatÛw o powierzchni 1ñ2 ha,
76 rezerwatÛw o powierzchni 2ñ10 ha,
182 rezerwaty o powierzchni 10ñ100 ha,
52 rezerwaty o powierzchni 100ñ500 ha
5 rezerwatÛw o powierzchni 500ñ1000 ha
3 rezerwaty o powierzchni powyøej 1000 ha.
Rezerwaty w zaleønoúci od okresu ich utworzenia moøna podzieliÊ na nastÍpujπce grupy:
lata 1949ñ1959: 101 rezerwatÛw,
lata 1960ñ1969: 59 rezerwatÛw,
lata 1970ñ1979: 25 rezerwatÛw,
lata 1980ñ1989: 26 rezerwatÛw,
lata 1990ñ1999: 67 rezerwatÛw,
lata 2000ñ2005: 59 rezerwatÛw.
Podsumowujπc przedstawione dane, warto zauwaøyÊ, øe podobnie jak
w pozosta≥ej czÍúci kraju zdecydowana wiÍkszoúÊ rezerwatÛw w Polsce Po≥udniowej to rezerwaty leúne. O ile jednak w skali kraju stanowiπ one blisko 80%
wszystkich rezerwatÛw przyrody, o tyle tutaj jest ich zaledwie 55%. Zwraca
uwagÍ znaczna liczba rezerwatÛw florystycznych, krajobrazowych i geologicznych, co jest zwiπzane przede wszystkim z tym, øe ponad po≥owa obszaru Polski
Po≥udniowej to tereny gÛrskie, podgÛrskie i wyøynne, ktÛre wyrÛøniajπ zarÛwno niespotykane w innych czÍúciach kraju krajobrazy oraz formacje geologiczne, jak i specyficzna roúlinnoúÊ.
Zwraca uwagÍ takøe bardzo duøe zrÛønicowanie wielkoúci rezerwatÛw. NajwiÍcej jest oczywiúcie rezerwatÛw úredniej wielkoúci, o powierzchni
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od 10 do 100 ha, ale o ile w pozosta≥ej czÍúci kraju tej wielkoúci rezerwaty zdecydowanie dominujπ liczbowo, o tyle tu stanowiπ one tylko 54%. Stosunkowo
duøo jest natomiast w Polsce Po≥udniowej rezerwatÛw zarÛwno bardzo ma≥ych,
o powierzchni poniøej 10 ha (28%), jak i bardzo duøych ñ powyøej 100 ha (18%).
Jeúli chodzi o daty powstawania poszczegÛlnych rezerwatÛw wyraünie dajπ
siÍ tu wyrÛøniÊ trzy okresy. Pierwszy okres to lata 1949ñ1959, czyli poczπtki
tworzenia sytemu obszarÛw chronionych w Polsce. W tym dziesiÍcioleciu powsta≥o ponad 100 rezerwatÛw, czyli 30% obiektÛw na ca≥ym omawianym terenie. NastÍpne 30 lat, czyli okres od 1960 do 1989 r., to okres wyraünego zastoju,
jeúli chodzi o tworzenie rezerwatÛw, powsta≥o ich bowiem w tym czasie zaledwie 110 (32%), czyli niewiele wiÍcej niø w ciπgu poprzednich 10 lat, choÊ by≥ to
okres trzykrotnie krÛtszy. Wyraüny wzrost liczby utworzonych rezerwatÛw nastπpi≥ w latach 1990ñ2005, powsta≥o ich bowiem w tym czasie 126 (37%).
Warto przy tym zauwaøyÊ pewnπ prawid≥owoúÊ ñ wúrÛd rezerwatÛw starszych, tworzonych w latach 1949ñ1959, blisko po≥owa (46%) to rezerwaty
niewielkie, o powierzchni poniøej 10 ha, rezerwatÛw zaú o powierzchni ponad
100 ha powsta≥o w tym czasie zaledwie 7 (czyli 7%). WúrÛd rezerwatÛw powsta≥ych w latach 1960ñ1989 odpowiednie wskaüniki wynoszπ: 29% rezerwatÛw ma≥ych i 10% rezerwatÛw duøych. WúrÛd rezerwatÛw powsta≥ych w okresie 1990ñ2005 rezerwatÛw ma≥ych, o powierzchni poniøej 10 ha, jest zaledwie
17 (13%), rezerwatÛw duøych zaú, o powierzchni ponad 100 ha ñ 42, czyli 33%.
Wyraünie zaznacza siÍ wiÍc tendencja do wzrostu wielkoúci nowopowstajπcych
rezerwatÛw oraz do ograniczenia liczby tworzonych rezerwatÛw o niewielkiej
powierzchni.
Godny odnotowania jest rÛwnieø fakt, øe blisko po≥owa rezerwatÛw w Polsce Po≥udniowej znajduje siÍ na obszarze parkÛw krajobrazowych (153 rezerwaty) bπdü ich otulin (7 rezerwatÛw). £πcznie takich rezerwatÛw jest 160, czyli
47%, przy czym ponad po≥owa z nich powsta≥a juø po utworzeniu parkÛw krajobrazowych, w tym 36% rezerwatÛw powsta≥o w latach 1990ñ2005. Zdecydowanie przewaøajπ wúrÛd nich rezerwaty duøe i úrednie, obiektÛw o powierzchni
poniøej 10 ha jest wúrÛd rezerwatÛw po≥oøonych na terenie parkÛw krajobrazowych zaledwie kilka procent. Dane te úwiadczπ o to tym jak duøπ rolÍ w ochronie przyrody, w tym w ochronie rezerwatowej, odgrywajπ parki krajobrazowe.
ChoÊ reøim ochronny w parku krajobrazowym jest stosunkowo ≥agodny, to jednak samo powstanie parku, wraz z jego administracjπ i personelem naukowym,
umoøliwia dobre rozpoznanie przyrodnicze terenu, na ktÛrym utworzono park
oraz zlokalizowanie najcenniejszych pod wzglÍdem przyrodniczym obszarÛw
na jego terenie, a zarazem u≥atwia podjÍcie staraÒ o objÍcie ich ochronπ rezerwatowπ i formalne sfinalizowanie tego procesu. Ponadto park krajobrazowy,
ze swoimi ograniczeniami w odniesieniu do dzia≥alnoúci gospodarczej na jego
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terenie, zapewnia istnienie swego rodzaju strefy ochronnej w stosunku do znajdujπcych siÍ na jego terenie rezerwatÛw, co sprawia, øe ochrona przyrody w tych
rezerwatach jest bardziej skuteczna. S≥uøby ochrony przyrody w parkach krajobrazowych spe≥niajπ ponadto rolÍ dodatkowego czynnika monitorujπcego stan
przyrody w rezerwatach (oprÛcz formalnie zobowiπzanych do tego zarzπdcÛw
rezerwatÛw, ktÛrymi w naszym kraju sπ najczÍúciej nadleúnictwa), co pozwala
odpowiednio wczeúnie wychwytywaÊ rÛønego rodzaju zagroøenia walorÛw przyrodniczych rezerwatÛw i podejmowaÊ odpowiednie dzia≥ania zapobiegawcze.

3. ZAGROØENIA WALOR”W PRZYRODNICZYCH
W REZERWATACH POLSKI PO£UDNIOWEJ
Specyfika przyrodniczo-krajobrazowa wojewÛdztw Polski Po≥udniowej sprawia, øe specyficzne sπ takøe zagroøenia rezerwatowej ochrony przyrody na tym
obszarze. Oto najwaøniejsze czynniki warunkujπce tÍ specyfikÍ:
blisko po≥owÍ powierzchni wojewÛdztw Polski Po≥udniowej zajmujπ tereny
gÛrskie i podgÛrskie o szczegÛlnych warunkach przyrodniczych, decydujπcych o sposobach prowadzonej tu gospodarki i dostÍpnoúci terenu;
liczne z obszarÛw gÛrskich sπ popularnymi terenami turystycznymi, odwiedzanymi przez turystÛw zarÛwno sezonie letnim, jak i zimowym, przy czym
w niektÛrych rejonach, np. w Bieszczadach, Beskidzie Sπdeckim, Pieninach,
Beskidzie Øywieckim, Beskidzie ålπskim, masywie ånieønika czy masywie
ålÍøy, turystyka ta przybiera formy masowe;
poza terenami gÛrskimi w obrÍbie omawianego obszaru znajdujπ siÍ takøe
inne popularne regiony masowej turystyki, jak Jura Krakowsko-CzÍstochowska i Dolinki Podkrakowskie;
w obrÍbie wojewÛdztw Polski Po≥udniowej znajduje siÍ najbardziej uprzemys≥owiona czÍúÊ kraju, z takimi ogromnymi oúrodkami przemys≥owymi,
jak m.in.: GÛrnoúlπski OkrÍg Przemys≥owy lub Rybnicki OkrÍg WÍglowy,
oraz aglomeracje krakowska i wroc≥awska, ktÛre wywierajπ istotny wp≥yw
na stan úrodowiska przyrodniczego regionu;
wúrÛd rezerwatÛw w omawianym regionie znacznπ czÍúÊ ñ 28% ñ stanowiπ
rezerwaty ma≥e, o powierzchni poniøej 10 ha.
Oceniajπc zagroøenia walorÛw przyrodniczych w poszczegÛlnych rezerwatach Polski Po≥udniowej, stwierdzono, øe na 337 rezerwatÛw przyrody znajdujπcych siÍ na omawianym terenie 21 (6,2%) utraci≥o czÍúÊ lub wiÍkszoúÊ swych
walorÛw przyrodniczych, jakie by≥y w nich g≥Ûwnym przedmiotem ochrony.
Walory przyrodnicze 53 dalszych rezerwatÛw (15,7 %) uznano za zagroøone.
£πcznie wiÍc rezerwatÛw, ktÛrych walory zosta≥y czÍúciowo zniszczone lub sπ
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zagroøone, jest 74 (21,9%). Znajduje siÍ wúrÛd nich aø 40, czyli 54%, rezerwatÛw ma≥ych, o powierzchni poniøej 10 ha, gdy w ogÛlnej liczbie rezerwatÛw
stanowiπ one tylko 28%.
Analizujπc przyczyny utraty lub zagroøenia walorÛw poszczegÛlnych rezerwatÛw, wydzielono kilka najwaøniejszych grup zagroøeÒ. WúrÛd 21 rezerwatÛw, ktÛre utraci≥y czÍúÊ lub wiÍkszoúÊ swych walorÛw, wyodrÍbniono nastÍpujπce grupy:
Grupa I ñ 13 rezerwatÛw, ktÛre utraci≥y swe walory na skutek naturalnych
procesÛw sukcesji roúlinnej, co spowodowa≥o, øe siedliska, zbiorowiska roúlinne i gatunki, dla ktÛrych utworzono te rezerwaty, obecnie juø nie wystÍpujπ na tym terenie lub ich wystÍpowanie zosta≥o powaønie ograniczone.
W grupie tej znalaz≥o siÍ 8 rezerwatÛw stepowych (czyli wszystkie rezerwaty tego typu na omawianym terenie), 4 rezerwaty florystyczne i jeden rezerwat faunistyczny (owadÛw). Faktycznie jednak wszystkie rezerwaty z tej
grupy (poza rezerwatem torfowiskowym) utworzono w celu ochrony podobnych siedlisk: zbiorowisk muraw kserotermicznych i naskalnych oraz zwiπzanych z nimi gatunkÛw roúlin lub zwierzπt. Zdecydowana wiÍkszoúÊ tych
rezerwatÛw, bo aø 9, znajduje siÍ w woj. ma≥opolskim, w rejonie Wyøyny
Miechowskiej lub na wzgÛrzach i ska≥kach jurajskich w najbliøszej okolicy
Krakowa. Sπ to rezerwaty stepowe: ÑBia≥a GÛraî, ÑDπbieî, ÑOpalonkiî,
ÑSko≥czankaî, ÑSterczÛw åciankaî i ÑZ≥ota GÛraî oraz rezerwaty florystyczne: ÑBielaÒskie Ska≥kiî, ÑSka≥ki Przegorzalskieî i ÑWa≥yî. Dwa rezerwaty
stepowe z tej grupy, ÑGÛra Gipsowaî i ÑLigota Dolnaî, znajdujπ siÍ w woj.
opolskim, jeden ñ ÑWinna GÛraî (florystyczny) ñ znajduje siÍ w woj. podkarpackim i jeden ñ ÑSka≥ki Stoleckieî (faunistyczny) ñ utworzony w celu
ochrony ciep≥olubnych gatunkÛw owadÛw, znajduje siÍ w woj. dolnoúlπskim.
Grupa II ñ 4 rezerwaty, ktÛre utraci≥y czÍúÊ lub wiÍkszoúÊ swych walorÛw
w wyniku wp≥ywu przemys≥u lub rozwoju zwiπzanej z przemys≥em infrastruktury. W tej grupie znalaz≥ siÍ jeden rezerwat, ktÛry ca≥kowicie utraci≥
swe walory. Jest to rezerwat torfowiskowy ÑDolina Øabnikaî (woj. úlπskie),
utworzony w celu ochrony doliny strumienia i otaczajπcych jπ mokrade≥,
ktÛre ca≥kowicie wysch≥y, wraz ze strumieniem, w wyniku prowadzonej
w okolicy dzia≥alnoúci gÛrniczej. CzÍúÊ rezerwatu leúnego ÑØakiî (woj. ma≥opolskie) zosta≥a unicestwiona fizycznie w wyniku budowy szerokiego na
kilkadziesiπt metrÛw kana≥u do transportu kruszywa, ktÛry przeciπ≥ teren
rezerwatu. Dwa nastÍpne rezerwaty leúne: ÑPod Rysiankπî w Beskidzie Øywieckim (woj. úlπskie) i ÑPuszcza ånieønej Bia≥kiî w GÛrach Bialskich (woj.
dolnoúlπskie) ucierpia≥y wskutek emisji przemys≥owych.
Grupa III ñ 3 rezerwaty, ktÛre utraci≥y walory w wyniku katastrof naturalnych, w tym rezerwat ÑBÍbeÒskieî (woj. ma≥opolskie) utraci≥ swe walory
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ca≥kowicie, bowiem huragan w 2004 powali≥ ca≥y drzewostan w rezerwacie,
dwa rezerwaty zaú utraci≥y czÍúÊ swych walorÛw: ÑTurnicaî (woj. podkarpackie) ñ w wyniku powalenia czÍúci drzewostanu przez huragan i rezerwat
ÑZabÛrî (woj. dolnoúlπskie) ñ w wyniku uschniÍcie 30% drzewostanu w rezultacie powodzi w dolinie Odry w 1997 r.
Grupa IV ñ 1 rezerwat leúny ÑRezerwat w £osiach im. prof. M. Czaiî (woj.
ma≥opolskie), ktÛry utraci≥ swe walory w wyniku bliøej nieokreúlonych przyczyn. Obecnie jest to obszar poroúniÍty m≥odnikami, z pojedynczymi jedynie starym drzewami, niekwalifikujπcy siÍ do zachowania jego obecnego
statusu ochronnego.

SpoúrÛd 53 rezerwatÛw, ktÛrych walory sπ zagroøone, wyodrÍbniono nastÍpujπce grupy:
Grupa I ñ 22 rezerwaty zagroøone ze wzglÍdu na intensywny ruch turystyczny. Sπ to przede wszystkim rezerwaty po≥oøone w najczÍúciej odwiedzanych
przez turystÛw rejonach gÛr, np. Ñånieønik K≥odzkiî, ÑGÛra ålÍøaî, ÑPilskoî czy ÑWπwÛz Homoleî, pogÛrza, np. ÑSkamienia≥e Miastoî w CiÍøkowicach i ÑPrzπdkiî pod Krosnem oraz Jury Krakowsko-CzÍstochowskiej jak
ÑDolina Mnikowskaî, ÑWπwÛz Bolechowickiî, ÑGÛra ZborÛwî, ÑGÛry Sokoleî, ÑSmoleÒî czy ÑSzachownicaî, bπdü teø stanowiπcych samoistne atrakcje turystyczne, jak ÑGroty Kryszta≥oweî w Wieliczce, ÑJaskinia Niedüwiedziaî w Kletnie czy ÑWodospad Wilczkiî w MiÍdzygÛrzu.
Grupa II ñ 14 rezerwatÛw, ktÛre uznano za zagroøone w zwiπzku ze wzmoøonπ antropopresjπ, zwiπzanπ z ich po≥oøeniem w obrÍbie lub w pobliøu miast.
Do grupy tej naleøπ rezerwaty: ÑJamyî w Przemyúlu, ÑLisia GÛraî w Rzeszowie, ÑSzwajcaria Ropczyckaî w Ropczycach, ÑDebrzaî w Tarnowie,
ÑPanieÒskie Ska≥kiî w Krakowie, ÑGrapaî w Øywcu, ÑLasek miejski nad
Olzπî i ÑLasek miejski nad PuÒcowkπî w Cieszynie, rezerwaty ÑOchojecî,
ÑLas Murckowskiî i ÑSegietî w obrÍbie aglomeracji gÛrnoúlπskiej oraz rezerwat ÑZwierzyniecî w Jelczu-O≥awie. Do grupy tej zaliczono takøe rezerwaty ÑTorfowisko ko≥o Grabownaî oraz ÑTorfowisko Kunickieî, ktÛre co
prawda nie znajdujπ siÍ w granicach miast, jednak sπ po≥oøone przy trasach
komunikacyjnych, w sπsiedztwie osiedli ludzkich i w otoczeniu terenÛw intensywnie zagospodarowanych.
Grupa III ñ 9 rezerwatÛw, ktÛre uznano za zagroøone w zwiπzku z ich zbyt
ma≥π powierzchniπ oraz po≥oøeniem na skraju lasu lub w otoczeniu terenÛw
rolniczych i brakiem naturalnej otuliny przyrodniczej. Do grupy tej zaliczono wszystkie rezerwaty o powierzchni poniøej 1 ha, jak: ÑKo≥aczniaî w woj.
podkarpackim (0,10 ha), ÑSka≥ka Rogoünickaî (0,26 ha) w woj. ma≥opolskim) oraz rezerwaty Ñåmiechowiceî (0,50 ha) i ÑPrzy≥Íkî (0,80 ha) w woj.
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opolskim. Pozosta≥e rezerwaty z tej grupy, to rezerwaty leúne, o powierzchni
nieprzekraczajπcej 10 ha: ÑCisy w MalinÛwceî, ÑCisy w Nowej Wsiî i ÑZmys≥Ûwkaî w woj. podkarpackim oraz ÑZamczyskoî i ÑZadni Gajî w woj.
úlπskim. Do grupy tej nie zaliczono niewielkich rezerwatÛw leúnych znajdujπcych siÍ w g≥Íbi kompleksÛw leúnych, uznano bowiem, øe takøe lokalizacja zabezpiecza przed niepoøπdanym wp≥ywem czynnikÛw zewnÍtrznych.
Grupa IV ñ 4 rezerwaty, ktÛre uznano za zagroøone ze wzglÍdu na prowadzonπ w ich sπsiedztwie dzia≥alnoúÊ gospodarczπ, zwiπzanπ przede wszystkim z przemys≥em wydobywczym. Do grupy tej naleøπ rezerwaty ÑWilcza
GÛraî w woj. dolnoúlπskim, w bezpoúrednim pobliøu ktÛrego znajduje siÍ
czynny kamienio≥om, rezerwaty ÑKamieÒ ålπskiî i ÑLeúna Wodaî w woj.
opolskim, w pobliøu ktÛrych znajdujπ siÍ duøe kopalnie kruszywa, oraz rezerwat ÑTorfowisko w WÍgliÒcuî, zagroøony przez úcieki przemys≥owe.
Grupa V ñ 4 rezerwaty, ktÛre uznano za zagroøone, w zwiπzku z zachodzπcπ
na ich terenie naturalnπ sukcesjπ roúlinnoúci. Do grupy tej naleøy rezerwat
torfowiskowy ÑTorfowisko BorÛwkiî w woj. dolnoúlπskim, gdzie na skutek
ekspansji lasu na przesuszonym bagnie, zanikajπ siedliska torfowiskowe, oraz
trzy rezerwaty przyrody nieoøywionej: ÑGÛra åw. Annyî w woj. opolskim,
a takøe ÑKajasÛwkaî i ÑKornutyî w woj. ma≥opolskim, w ktÛrych na skutek
sukcesji lasu i zaroúli ich unikatowe walory geologiczne i geomorfologiczne
w znacznej mierze przesta≥y byÊ widoczne.

4. SKUTECZNOå∆ OCHRONY PRZYRODY W REZERWATACH
POLSKI PO£UDNIOWEJ ñ PODSUMOWANIE
Z podsumowania przedstawionych danych wynika, øe najwaøniejszym czynnikiem zagraøajπcym walorom przyrodniczym rezerwatÛw na omawianym terenie jest wbrew pozorom nie przemys≥ czy antropopresja, lecz naturalna sukcesja
roúlinna, ktÛra spowodowa≥a utratÍ czÍúci lub ca≥oúci walorÛw przyrodniczych
w 13 rezerwatach i zagroøenie tych walorÛw w 4 dalszych. Przyczynπ by≥o objÍcie tych rezerwatÛw ochronπ úcis≥π (w wiÍkszoúci wypadkÛw) i zaniechanie
jakichkolwiek zabiegÛw ochrony czynnej. Zdecydowana wiÍkszoúÊ tych rezerwatÛw zosta≥a utworzona w celu ochrony siedlisk muraw kserotermicznych i naskalnych oraz wystÍpujπcych tam gatunkÛw. Siedliska te w naszych warunkach
klimatycznych nie sπ siedliskami naturalnymi, lecz antropogenicznymi lub
pÛ≥naturalnymi, powsta≥ymi w duøej mierze na skutek uøytkowania rolniczego,
np. wypasu lub wykaszania, a w wypadku ska≥ek i ods≥oniÍÊ skalnych ñ w wyniku eksploatacji surowca skalnego. Zaprzestanie uøytkowania rolniczego
i gospodarczego sta≥o siÍ przyczynπ naturalnej sukcesji zaroúli i lasu na terenach
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objÍtych ochronπ, co spowodowa≥o zanik lub powaøne ograniczenie wystÍpowania siedlisk murawowych i zwiπzanych z nimi gatunkÛw bπdü czÍúciowe
lub ca≥kowite zas≥oniÍcie walorÛw krajobrazowych i geomorfologicznych tych
obiektÛw. Paradoksem jest, øe w wielu wypadkach siedliska i gatunki, w celu
ochrony ktÛrych tworzono rezerwaty, wciπø wystÍpujπ w najbliøszym sπsiedztwie niektÛrych z wymienionych rezerwatÛw, gdzie prowadzi siÍ normalnπ gospodarkÍ rolnπ, np. na pastwiskach i ≥πkach, a nawet na miedzach, w przydroønych rowach i na ugorach. W wielu wypadkach zagroøone walory rezerwatÛw
moøna jeszcze uratowaÊ bπdü je przywrÛciÊ w wyniku zabiegÛw ochrony czynnej: wyciÍcia bπdü znacznego przerzedzenia lasu i zaroúli na terenie rezerwatÛw, a nastÍpnie ich regularnego wykaszania bπdü np. prowadzenia wypasu.
Poøπdane jest takøe powiÍkszenie obszaru niektÛrych rezerwatÛw o obszary przyleg≥e, gdzie wciπø wystÍpujπ siedliska i gatunki bÍdπce pierwotnym przedmiotem ochrony.
Zagroøenie spowodowane intensywnym ruchem turystycznym wystÍpuje co
prawda aø w 22 rezerwatach, jednak ze wzglÍdu na to, øe ruch ten ma charakter
sezonowy, nie jest to zagroøenie bardzo powaøne, poniewaø przyroda w okresie
poza sezonem turystycznym ma szansÍ siÍ zregenerowaÊ. WiÍkszoúÊ rezerwatÛw z tej grupy to rezerwaty krajobrazowe i geomorfologiczne, a wiÍc wydeptywanie przez turystÛw nie zagraøa bezpoúrednio ich walorom. W niektÛrych wypadkach wskazana by≥aby jednak wzmoøona kontrola ruchu turystycznego na
terenie tych rezerwatÛw oraz precyzyjne wytyczenie i ograniczenie liczby szlakÛw, po ktÛrych dozwolone by≥oby poruszanie siÍ, aby uniknπÊ dewastacji rozleg≥ych obszarÛw. Powaøniejszy problem stanowiπ znajdujπce siÍ na terenie niektÛrych rezerwatÛw ogÛlnodostÍpne jaskinie, np. w rezerwatach ÑSzachownicaî i ÑGÛry Sokoleî na Jurze Krakowsko-CzÍstochowskiej, ulegajπce dewastacji przez kolekcjonerÛw Ñpamiπtekî w postaci ciekawych naciekÛw czy skamielin. W tym wypadku naleøa≥oby zamknπÊ wejúcia do najciekawszych z tych
jaskiÒ i dopuszczaÊ do ich zwiedzania jedynie z fachowym przewodnikiem.
W grupie 14 rezerwatÛw naraøanych na antropopersjÍ zwiπzanπ z ich po≥oøeniem w granicach lub w bezpoúrednim sπsiedztwie miast zagroøenie to jest
niejako od poczπtku zwiπzane z lokalizacjπ rezerwatÛw w otoczeniu lub sπsiedztwie zabudowy miejskiej. Obiekty te sπ najczÍúciej wykorzystywane jako parki
miejskie. Zagroøenia zwiπzane z nadmiernπ penetracjπ ludzi oraz inwazjπ gatunkÛw segetalnych i ruderalnych sπ w tym wypadku nie do unikniÍcia. Poøπdane by≥oby jednak odpowiednie oznakowanie tych rezerwatÛw jako teranÛw podlegajπcych ochronie, obecnie bowiem w wielu wypadkach, brak takich oznaczeÒ i informacji, a takøe umieszczenie odpowiednich tablic z informacjami
o walorach przyrodniczych rezerwatÛw. Jedynie w jednym wypadku, w rezerwacie ÑLisia GÛraî w Rzeszowie, dosz≥o do niedopuszczalnego na terenie chro93
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nionym wytyczenia trasy wyúcigo-wej dla cyklistÛw, co by≥o zwiπzane z wykonaniem nasypÛw oraz wykopÛw, czego konsekwencjπ jest postÍpujπca dewastacja dna lasu w wyniku urzπdzanych tu wyúcigÛw. Tego rodzaju dzia≥alnoúÊ powinna zostaÊ natychmiast przerwana, a teren zrekultywowany.
W grupie 9 rezerwatÛw zagroøonych w zwiπzku z ich niewielkπ powierzchniπ oraz brzeønym po≥oøeniem na skraju kompleksÛw leúnych, zagroøenie moøna czÍúciowo wyeliminowaÊ, powiÍkszajπc powierzchniÍ rezerwatÛw lub tworzπc wokÛ≥ nich otuliny.
W grupie 8 rezerwatÛw, ktÛre utraci≥y swe walory lub ich czÍúÊ w wyniku
wp≥ywu przemys≥u lub sπ zagroøone takim wp≥ywem, znajdujπ siÍ obiekty o zrÛønicowanej sytuacji. W rezerwacie ÑDolina Øabnikaî nastπpi≥y zmiany nieodwracalne i obecnie moøna postulowaÊ jedynie likwidacjÍ tego rezerwatu. W rezerwacie ÑØakiî czÍúÊ obiektu uleg≥a zag≥adzie w wyniku budowy kana≥u, jednak pozosta≥a czÍúÊ obiektu jest w dobrym stanie i jest obecnie w≥aúciwie niezagroøona. Dwa leúne rezerwaty gÛrskie, ÑPod Rysiankπî i ÑPuszcza ånieønej
Bia≥kiî, utraci≥y czÍúÊ starodrzewu na skutek emisji przemys≥owych, ktÛre obecnie
uleg≥y ograniczeniu. Duøa czÍúÊ drzewostanÛw w obu rezerwatach jednak ocala≥a i w dalszym ciπgu majπ one wysokie walory przyrodnicze. Rezerwaty leúne
ÑLeúna Wodaî i ÑKamieÒ ålπskiî znajdujπ siÍ w pobliøu duøych kopalni piasku
i kruszywa, na ktÛrych likwidacjÍ raczej nie ma szans, tak wiÍc wciπø bÍdπ one
stanowi≥y potencjalne niebezpieczeÒstwo dla obu obiektÛw. Energiczne dzia≥ania sπ natomiast niezbÍdne w dwu pozosta≥ych zagroøonych obiektach. Unikatowy na skalÍ europejskπ rezerwat geologiczny ÑWilcza GÛraî, chroniπcy ods≥oniÍty wierzcho≥ek wygas≥ego wulkanu z niezwyk≥π tzw. rÛøπ bazaltowπ, jest
odleg≥y o zaledwie kilkadziesiπt metrÛw od wciπø czynnego kamienio≥omu, stanowiπcego dla niego bezpoúrednie zagroøenie. Naleøy w moøliwie krÛtkim czasie doprowadziÊ do zaprzestania eksploatacji kamienia w sπsiedztwie rezerwatu, a granicami rezerwatu (obecnie ma powierzchniÍ zaledwie 1,69 ha) objπÊ
ca≥y kamienio≥om, gdzie sπ liczne bardzo interesujπce odkrywki geologiczne.
Drugim rezerwatem, gdzie niezbÍdne sπ pilne dzia≥ania ochronne, jest rezerwat
ÑTorfowisko pod WÍgliÒcemî, chroniπcy jedyne w kraju niøowe stanowisko sosny
b≥otnej. Zagraøajπ mu úcieki przemys≥owe WÍgliÒca, ktÛre jak najszybciej naleøy poddaÊ procesowi w≥aúciwego oczyszczania przez budowÍ nowej oczyszczalni bπdü w ostatecznoúci odprowadzaÊ je w inne miejsce. W rezerwacie tym
naleøy prowadziÊ takøe zabiegi ochrony czynnej, w celu umoøliwienia odnawiania siÍ sosny b≥otnej, polegajπce na usuwaniu krzewÛw i krzewinek innych
gatunkÛw.
WúrÛd pozosta≥ych 4 rezerwatÛw, ktÛre utraci≥y czÍúÊ lub wiÍkszoúÊ walorÛw w wyniku katastrof naturalnych lub innych przyczyn, wzglÍdnie dobra sytuacja jest w rezerwatach ÑTurnicaî i ÑZabÛrî. W obu rezerwatach drzewostan
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czÍúciowo uszkodzony przez huragan (w rezerwacie ÑTurnicaî) i przez powÛdü
(w rezerwacie ÑZabÛrî) ulega naturalnej regeneracji, a oba rezerwaty zachowa≥y
znacznπ czÍúÊ swych walorÛw. Niestety w pozosta≥ych dwÛch rezerwatach: ÑBÍbeÒskieî i ÑRezerwat w £osiach im. prof. M. Czaiî, walory przyrodnicze uleg≥y
niemal ca≥kowitej zag≥adzie i obecnie moøna postulowaÊ likwidacjÍ tych rezerwatÛw bπdü pozostawienie ochrony rezerwatowej jedynie w celu úledzenia procesÛw sukcesji.
Naleøy podkreúliÊ, øe istotnym czynnikiem zwiÍkszajπcym podatnoúÊ na
zagroøenia rezerwatÛw w Polsce Po≥udniowej jest duøa liczba rezerwatÛw ma≥ych, o powierzchni poniøej 10 ha. WúrÛd 74 rezerwatÛw, ktÛre utraci≥y czÍúÊ
lub wiÍkszoúÊ swoich walorÛw lub ktÛrych walory sπ zagroøone, jest aø 40, czyli 54% rezerwatÛw ma≥ych, gdy tymczasem rezerwatÛw duøych, o powierzchni
powyøej 100 ha, jest w tej grupie zaledwie 6, czyli 8%.
Jednym z czynnikÛw zwiÍkszajπcych zagroøenia rezerwatÛw przyrody jest
takøe ich niedostateczne oznakowanie w terenie. Dotyczy to zw≥aszcza obiektÛw po≥oøonych na obszarach miast i w pobliøu wsi, wiele bowiem z nich ma
oznakowania zniszczone albo nieczytelne bπdü jest zupe≥nie nieoznakowana,
co sprawia, øe nawet mieszkaÒcy najbliøszych okolic nie wiedzπ o istnieniu
tych rezerwatÛw lub nie znajπ ich dok≥adnej lokalizacji, a co za tym idzie, nie
zdajπ sobie sprawy z tego, øe na terenach tych obowiπzujπ zaostrzone rygory
ochronne.
Warto jeszcze zwrÛciÊ uwagÍ na pewien paradoks. Kilka utworzonych
w ostatnim okresie gÛrskich rezerwatÛw przyrody graniczy z chroniπcymi
podobne siedliska starszymi rezerwatami. Istnienie obok siebie dwu odrÍbnych
rezerwatÛw chroniπcych to samo, jest absurdem i rezerwaty te powinny jak
najszybciej zostaÊ po≥πczone. Dotyczy to nastÍpujπcych par rezerwatÛw:
ÑNa Policyî i ÑRezerwat na Policy im. prof. Z. Klemensiewiczaî w Paúmie
BabiogÛrskim, ÑPilskoî i ÑPiÍÊ KopcÛwî w masywie Pilska w Beskidzie
Øywieckim oraz ÑTorfowiska w dolinie Izeryî i ÑTorfowisko Izerskieî w GÛrach Izerskich.

5. POSTULOWANE ZADANIA OCHRONNE
Wed≥ug obowiπzujπcej obecnie ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. ca≥oúÊ
problemÛw zwiπzanych z ochronπ przyrody na terenie rezerwatÛw majπ uregulowaÊ plany ochrony, obowiπzkowo sporzπdzane dla kaødego rezerwatu na okres
20 lat. Poniewaø jednak proces opracowywania tych planÛw idzie doúÊ wolno
i dla wielu obiektÛw istniejπcych na omawianym terenie jeszcze ich nie opracowano, naleøy juø teraz okreúliÊ najwaøniejsze i najpilniejsze zadania, ktÛre po95
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prawiπ i zracjonalizujπ stan ochrony przyrody w rezerwatach Polski Po≥udniowej, a takøe pozwolπ zapobiec najwaøniejszym zagroøeniom walorÛw przyrodniczych tych rezerwatÛw. Do zadaÒ tych naleøπ:
1) dok≥adne oznakowanie rezerwatÛw i ich granic w terenie;
2) podjÍcie staraÒ w zmierzajπcych w kierunku powiÍkszenia wszystkich rezerwatÛw o powierzchni poniøej 2 ha, a takøe niektÛrych innych o powierzchni
poniøej 10 ha, lub utworzenie wokÛ≥ nich otulin;
3) ograniczenie obszarÛw ochrony úcis≥ej na terenie rezerwatÛw nieleúnych do
niezbÍdnego minimum oraz prowadzenie zabiegÛw ochrony czynnej we
wszystkich rezerwatach chroniπcych siedliska naraøone na sukcesjÍ, w tym
w szczegÛlnoúci w rezerwatach stepowych, florystycznych i torfowiskowych;
4) powiÍkszenie niektÛrych z rezerwatÛw, o szacie roúlinnej szczegÛlnie zmienionej w wyniku sukcesji (chodzi tu zw≥aszcza o rezerwaty stepowe i florystyczne, chroniπce murawy i gatunki kserotermiczne) o sπsiednie tereny, na
ktÛrych wystÍpujπ siedliska i gatunki, ktÛrych ochrona by≥a podstawπ utworzenia tych obiektÛw, a ktÛre nie wystÍpujπ juø w obecnych granicach rezerwatÛw;
5) po≥πczenie rezerwatÛw graniczπcych bezpoúrednio ze sobπ .
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