Rezerwaty przyrody – czas na comeback!
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Lubelszczyzna to teren
bardzo różnorodny pod
względem budowy
geologicznej, rzeźby terenu,
typów gleb, a co za tym idzie
flory i roślinności.

Zgodnie z podziałem
Kondrackiego (1998)
obejmuje on
fragmenty trzech
megaregionów
fizycznogeograficznych

oraz w zależności od ujęcia dwa (Szafer, Zarzycki 1977)
lub trzy (Matuszkiewicz 1993) działy geobotaniczne.

Oman wąskolistny

Len złocisty

Subpannońskie
zarośla wisienki
stepowej

„Buczyna zamojska”

grąd

Wyżynny jodłowy bór mieszany

Ochrona rezerwatowa w województwie lubelskim
Według stanu na 01.01.2017 r. w województwie lubelskim było 87 rezerwatów
przyrody, o łącznej powierzchni 11 904,71 ha. Stanowi to 0,47% powierzchni
województwa. Ponadto na terenie województwa znajdują się dwa parki
narodowe: Poleski (9 764 ha) i Roztoczański (8 483 ha), które łącznie
z rezerwatami zajmują niespełna 1,2% powierzchni województwa.
Najmniejszy rezerwat, Rogów, ma powierzchnię poniżej hektara (0,95 ha),
dwa rezerwaty: Jata (1 116,94 ha) i Lasy Janowskie (2 676,87 ha) mają
powierzchnię powyżej 1 000 hektarów.
Najwięcej rezerwatów utworzono w latach 80-tych i 90-tych.

Liczba rezerwatów
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Ochrona rezerwatowa w woj. lubelskim
typ rezerwatu

liczba

leśny
torfowiskowy
faunistyczny
krajobrazowy
biocenotyczny
florystyczny
stepowy
przyrody nieożywionej
łącznie

34
15
14
7
1
8
6
2
87

powierzchnia
w ha
5937,09
3191,47
1416,69
840,29
203,02
157,48
149,43
9,24
11904,71

Rezerwat faunistyczny Gliniska

Co chronią lubelskie rezerwaty?
Na terenie województwa najwięcej jest
rezerwatów leśnych, one także zajmują
największą powierzchnię. Najczęściej
ochroną obejmowano krańcowe
stanowiska jodły i buka oraz grądy
i dąbrowy. Ekosystemy leśne podlegają
także ochronie w 6 z 7 rezerwatów
krajobrazowych oraz w 2 rezerwatach
florystycznych.
Rezerwat leśny Chmiel

Rezerwat krajobrazowy Nad Tanwią

Rezerwat krajobrazowy Głęboka Dolina

Co chronią lubelskie rezerwaty?
Torfowiska chronione są
w 17 rezerwatach (15 torfowiskowych
i 2 florystycznych).
Murawy kserotermiczne chronione są
w 6 rezerwatach stepowych (w jednym
brak przedmiotu ochrony) oraz
w 2 florystycznych, 1 krajobrazowym
i 3 torfowiskowych (grądziki na
torfowiskach węglanowych).

Rezerwat stepowy Skarpa Dobużańska

Rezerwat torfowiskowy Torfowisko Sobowice

Rezerwat stepowy Podzamcze

Co chronią lubelskie rezerwaty?
W 14 rezerwatach faunistycznych ochronie
podlegają:
• suseł perełkowany (5 rez.)
• ostoje lęgowe czapli siwej (4 rez.)
• żółw błotny (1 rez.)
• orlik krzykliwy (1 rez.)
• ostoje lęgowe i żerowiska ptaków (2 rez.)
W jednym rezerwacie biocenotycznym
ochronie podlega zespół ekosystemów
wodnych, bagiennych i leśnych o dużej
różnorodności biologicznej

Suseł perełkowany w rezerwacie Gliniska

W dwóch rezerwatach przyrody nieożywionej
ochronie podlegają:
• skupienie głazów narzutowych,
przyniesionych przez lodowiec, o wyjątkowo
dużych rozmiarach
• złoża iłów jurajskich z licznymi
skamieniałościami, głównie amonitów.
Rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko

Zadania
Potrzebna jest weryfikacja obecności
i stanu zachowania przedmiotów
ochrony w wielu rezerwatach, np.:
Łabunie – brak muraw
kserotermicznych, zachowane liczne
rzadkie gatunki, z rezerwatu
stepowego przekształcić w rezerwat
florystyczny
Czapli Stóg – brak przedmiotu
ochrony, przekształcić w leśny.
Ze względu na zanik lub degradację
przedmiotu ochrony dyskusyjna jest
zasadność utrzymywania
rezerwatów min:
Las Wagramski, Czapliniec koło
Gołębia, Czapliniec
w Uroczysku Feliksówka

Rezerwat stepowy Łabunie

Ochroną rezerwatową należałoby ponadto objąć
m.in.: bory chrobotkowe, łąki świeże i trzęślicowe,
subpannońskie zarośla wisienki stepowej oraz
stanowiska rzadkich bezkręgowców.

Zadania
Na terenie województwa
projektowanych (z przygotowaną
dokumentacją) jest 37 rezerwatów.
Ponadto wskazano blisko 200
miejsc proponowanych do objęcia
ochroną rezerwatową.

Zarówno projektowane,
proponowane, jak i istniejące
rezerwaty wymagają weryfikacji
stanu zachowania przedmiotów
ochrony.

W prezentacji wykorzystano informacje uzyskane
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
Dziękujemy!

