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ROZMIESZCZENIE
ŁÓDZKICH REZERWATÓW
•Według stanu na 01.01.2016 w
województwie Łódzkim było 87
rezerwatów przyrody, o łącznej
powierzchni 7418,8 ha (GUS 2015).
Stanowi to 0,4% powierzchni
województwa.
•W łódzkim nie ma parków
narodowych (poza filią
Kampinoskiego PN w
Smardzewicach – Ośrodek
Hodowli Żubrów o pow. 72 ha).
•Najstarsze rezerwaty zostały
utworzone w 1954 r. (Polesie
Konstantynowskie ponownie,
Zimna Woda). Najmłodszy w 2006
roku (Gać Spalska) – 10 lat temu!

POWIERZCHNIA ŁÓDZKICH REZERWATÓW
• Najmniejszy rezerwat: Winnica
(1,54 ha),
• Powierzchnia 17 rez. jest mniejsza
niż 10 ha,
• 20 kolejnych zawiera się w
przedziale 10-30 ha,
• 39 w przedziale 30 -100 ha,
• 8 w przedziale 100 -200 ha,
• 5 ma powierzchnie > 200 ha.
• Największe: Jeziorsko (2350,6 ha),
Rawka (487 ha), Piskorzeniec (431,96
ha), Lubiaszów (202,49 ha),
Żądłowice (241,19 ha).

CO CHRONIĄ ŁÓDZKIE REZERWATY?
•

•

•
•
•
•
•

Dominują rezerwaty leśne (66). Chronią
głównie drzewostany z udziałem drzew
na granicy zasięgu (m.in. jodły, buka).
Następnie florystyczne (9). Chronią m.in.
stanowiska długosza królewskiego, zimoziołu
północnego, cisa pospolitego, żywca
dziewięciolistnego.
Torfowiskowe (5)
Krajobrazowe (3) oraz 1 wodno-krajobrazowy
(Rzeki Rawki)
Stepowe (1, Winnica)
Faunistyczne (1), ale największy
ze wszystkich (Jeziorsko).
Przyrody nieożywionej (1). Rezerwat
Węże chroni wapienne wzgórze
z systemem jaskiń.
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Ryc. Powierzchnia różnych typów łódzkich rezerwatów

Główny przedmiot ochrony

Liczba
Rodzaj
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Drzewostany jodłowe oraz mieszane z udziałem jodły na
granicy zasięgu
Lasy grądowe
Ekosystemy lasów wilgotnych
Las mieszany z udziałem buka
Dąbrowa świetlista z cenną florą
Starodrzew dębowy, sosnowo-dębowy
Las mieszany z udziałem lipy
Bory świeże, mieszane
Las sosnowo-dębowy z udziałem modrzewia polskiego
Naturalne skupisko jałowców
Stanowisko cisa pospolitego
Stanowisko długosza królewskiego
Stanowisko różanecznika żółtego
Stanowisko zimoziołu północnego
Stanowisko żywca dziewięciolistnego
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Populacja dzikich gatunków drzew i krzewów owocowych
Śródleśne polany ze zbiorowiskami łąkowymi
Murawy stepowe i zarośla kserotermiczne
Torfowiska przejściowe i niskie
Torfowisko wysokie
Źródliska oraz rzeki i ich doliny
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Wzgórze porośnięte lasem z wychodniami skał piaskowych
Wapienne wzgórze z systemem jaskiń
Ostoja ptactwa wodno-błotnego
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Legenda:
L- leśny
FL – florystyczny
ST – stepowy
TF – torfowiskowy
KR – krajobrazowy
WK – wodnokrajobrazowy
PN – przyrody
nieożywionej
FA - faunistyczny

CZEGO NIE CHRONIĄ ŁÓDZKIE REZERWATY?
• Spośród siedlisk leśnych i borowych
nieduże powierzchnie w rezerwatach
zajmują różne typy borów od suchych po
wilgotne oraz bagienne. Słabo chronione
są lasy łęgowe nad większymi rzekami,
Wartą i Pilicą.
• Tylko 5 rez. chroni torfowiska. Dwa
torfowiska wysokie (Czarny Ług, Rąbień),
pozostałe przejściowe i niskie.
• Niewielki udział w rezerwatach mają
siedliska nieleśne półnaturalne: łąki,
murawy kserotermiczne, wydmy.
• Siedliska wodne reprezentowane są
głównie przez nieduże rzeki i zbiornik
zaporowy Jeziorsko. W rezerwatach nie
występują starorzecza rzeki Pilicy i Warty.
• Źródliska tylko w kilku rezerwatach,
rzadko jako główny przedmiot ochrony.
• Tylko jeden rezerwat faunistyczny…

PROPONOWANE REZERWATY W ŁÓDZKIM
w parkach krajobrazowych
•
•
•
•
•
•
•

Przedborski PK (Grądy Góry Kozłowej – około 150 ha, ponadto 8 obiektów na
terenie województwa świętokrzyskiego)
Sulejowski PK (5 obiektów: Prucheńsko, Kaleń, Bory nad Pilicą, Struga Młynki,
Łęgi nad Pilicą – razem ok. 140 ha)
Spalski PK (3 obiekty: Dolina Studzianki, Inowłódz, Dolina Ceteńki – razem ok.
230 ha)
Załęczański PK (w Łódzkim brak propozycji, ale Buczyna w Parzymiechach o
pow. 55 ha w śląskim)
Bolimowski PK (Dolina Grabinki - około 60 ha, jednocześnie w Łódzkim i
Mazowieckim)
PK Wzniesień Łódzkich (Torfowisko Żabieniec – brak proponowanej
powierzchni)
PK Miedzyrzecza Warty i Widawki (brak propozycji)

Źródła danych:
Kurowski J.K. (red.) 2002. Parki krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych.
Konferencja naukowa „Parki krajobrazowe w Polsce – 25 lat funkcjonowania”, Łódź – 26-28
czerwca.
Kurowski J.K. (red) 2009. Szata roślinna Polski środkowej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu.
Wydawnictwo EKO-GRAF, Łódź.

PROPONOWANE REZERWATY W ŁÓDZKIM
(poza PK)
•
•
•

•
•

Źródła Ciosenki k. Zgierza
(najbardziej wydajne źródło w województwie)
Źródliska Borowiny k. Bełchatowa (kompleks wydajnych źródlisk z ciekawą
florą i fauną źródliskową, fot.)
Struga Młynki k. Ręczna
(fragment doliny rzecznej)
Dobroń k. Pabianic
(torfowiskowy)
Kluki (leśny)

Źródło danych:
Kurowski J.K. (red.) 2009. Szata roślinna Polski środkowej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu.
Wydawnictwo EKO-GRAF, Łódź.

Co chroniłyby Łódzkie rezerwaty?
•

•

•

Powierzchnia proponowanych i
projektowanych rezerwatów łącznie
to wstępnie około 1000 ha. Wraz z
istniejącymi rezerwatami dałoby to
łącznie 0,45 % powierzchni regionu
pod ochroną rezerwatową. Łączna
liczba rezerwatów wynosiłaby wtedy
103 (wstępnie 16 proponowanych
obiektów).
Proponowane obiekty uzupełniają
sieć rezerwatów uznanych dotychczas
w województwie – obejmując takie
składniki przyrody jak m.in.:
torfowiska (2), źródliska (4), łąki(1),
murawy (1) lasy grądowe (5),
dąbrowa świetlista (1), bory (1), łęgi
(6).
Powierzchnia tych obiektów wraz z
istniejącymi rezerwatami nadal jest
jednak niewystarczająca…

Najpilniejsze zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzupełnienie listy proponowanych obiektów o nowe propozycje na
podstawie analizy dostępnej literatury oraz na podstawie kart
informacyjnych (mobilizacja osób zainteresowanych tematem).
Weryfikacja terenowa obiektów, o których wiedza jest niewystarczająca
i/lub nieaktualna, uzupełnianie kart informacyjnych.
Wskazanie obiektów najpilniejszych do ochrony, opracowanie ich
dokumentacji oraz złożenie wniosków o ustanowienie tych rezerwatów.
Upowszechnienie informacji o stanie i potrzebach ochrony rezerwatowej
w woj. Łódzkim, budowanie grupy osób i instytucji wspierających rozwój
sieci rezerwatów.
Realizacja założeń koncepcji ochrony rezerwatowej w Łódzkiem,
opracowywanie dokumentacji projektowych, lobbowanie za ich
ustanowieniem.
Budowanie pozytywnego wizerunku ochrony rezerwatowej.

