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Na terenie województwa małopolskiego powołano 85 rezerwatów przyrody o łącznej
powierzchni 3 362,99 ha (stan na 01.01.2017 r.), co stanowi 0,22% powierzchni województwa.
najmniejszy rezerwat → Skałka Rogoźnicka – 0,26 ha (powołany w 1961 r.)
największy rezerwat → Dolina Racławki – 473,92 ha (powołany w 1962 r.)
Powierzchnia rezerwatów:
< 1 ha – 1 rezerwat
1-5 ha – 14 rezerwatów
5-10 ha – 7 rezerwatów
10-40 ha – 39 rezerwatów
40-100 ha – 18 rezerwatów
100-200 ha – 4 rezerwaty
> 200 ha – 2 rezerwaty (282,46 ha – Las Gościbia, 473,92 ha Dolina Racławki).
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Struktura własności
prywatna
1 rezerwat
0,1% pow.

prywatna+ inne (2)
2 rezerwaty
0,5% pow.

inne (4)
2 rezerwaty
0,3% pow.

samorządowa
5 rezerwatów
1,4% pow.
Skarb Państwa + inne (3)
2 rezerwaty
0,1% pow.

SP - PGL LP + inne(1)
4 rezerwat
8,3% pow.

SP - PGL LP
69 rezerwatów
89,4 % powierzchni
wszystkich rezerwatów

Inne (1): prywatna, samorządowa, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych
Inne (2): Skarb Państwa, kościelna
Inne (3): Kopalnia Soli w Wieliczce
inne (4): Leśne Wspólnoty Urbarialne Białka i Krempachy, Skarb Państwa, Instytut Polonijny UJ

Na podstawie danych ze
strony RDOŚ Kraków
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Rodzaje rezerwatów
stepowy
(4 szt. - 0,6% pow.)

torfowiskowy
(1 szt. - 3,4% pow.)

przyrody nieożywionej
(10 szt. - 2,9% pow.)

wodny
(1szt. - 0,2% pow.

florystyczny (9 szt. 5,9% pow.)
faunistyczny
(2 szt. - 2,6% pow.)

leśny, przyrody
nieożywionej
(1 szt. - 5,6% pow.)
krajobrazowy
(15 szt. - 24,5% pow.)

krajobrazowy, leśny
(1 szt. - 0,3% pow.)
leśny
(41 szt. - 54% pow,)

Na podstawie danych ze strony RDOŚ Kraków

20.01.2017 r.

Główne typy siedlisk w rezerwatach

Dominującym ekosystemami w małopolskich rezerwatach są:
• Lasy wyżynne, nizinne, górskie i podgórskie – 67 rezerwatów
• Bory górskie i nizinne – 2 rezerwaty
• Murawy i zarośla kserotermiczne – 3 rezerwaty
• Skały osadowe i formy podziemne – 3 rezerwaty
• Rzeki i ich doliny, potoki i źródła – 1 rezerwat
• Torfowiska wysokie – 1 rezerwat
• Inne: mozaika różnych siedlisk – 8 rezerwatów
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Co chronią małopolskie rezerwaty

Rezerwaty leśne chronią m.in.: naturalne fragmenty buczyny karpackiej, naturalny
fragment lasu grądowego, naturalne drzewostany jodłowo - bukowy, murawy
kserotermiczne
Rezerwaty florystyczne chronią m.in.: stanowisko cieszynianki wiosennej, długosza
królewskiego, szafranu spiskiego; naturalne zbiorowiska leśne ze stanowiskami roślin z
rodziny storczykowatych, roślinność stepowa ze stanowiskiem dziewięćsiła
popłocholistnego,
Rezerwaty krajobrazowe i kulturowe chronią m.in.: naturalno-kulturowy krajobraz dolin,
wąwozów, szczytowe partie Wysokich Skałek, fragment lasu mieszanego z ruinami
średniowiecznego zamku itp.
Rezerwaty przyrody nieożywionej chronią m.in.: malownicze grupy skał z piaskowca
ciężkowickiego, osuwisko fliszowe z bogactwem form skalnych, naturalne pustki podziemne
o ścianach obrosłych kryształami halitu,
Rezerwaty stepowe chronią: roślinność kserotermiczna na zboczu wzgórza kredowego.
Rezerwat wodny chroni: fragment dawnego koryta Wisły z bogatymi zbiorowiskami
roślinnymi, miejsca lęgowe gatunków ptaków chronionych.
2017-01-20
Rezerwat
torfowiskowy chroni : torfowisko wysokie
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Rozmieszczenie rezerwatów na terenie
województwa małopolskiego
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Rozmieszczenie rezerwatów na terenie województwa
małopolskiego na tle obszarów Natura 2000
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Rozmieszczenie istniejących i projektowanych rezerwatów na terenie
województwa małopolskiego

Istniejące rezerwaty
Projektowane
rezerwaty
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Krótkie podsumowanie

1. Od roku 2000 utworzono 9 rezerwatów przyrody na terenie województwa małopolskiego ostatni rezerwat został utworzony w roku 2011 (Mogielica – grunty LP, rezerwat
faunistyczny),
2. Istnieją tylko dwa rezerwaty faunistyczne: Mogielica – ochrona rzadkich gatunków ptaków
oraz Skołczanka – ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków owadów, fauny środowisk
kserotermicznych,
3. Istnieją tylko dwa rezerwaty chroniące siedliska hydrogeniczne :
• Wiślisko Kobyle - fragment dawnego koryta Wisły z bogatymi zbiorowiskami roślinnymi,
miejsca lęgowe gatunków ptaków chronionych – 6,7 ha, utworzony w roku 1970
• Bór na Czerwonym - torfowisko wysokie z bagiennymi i wilgotnymi zbiorowiskami leśnymi
występującymi w jego otoczeniu (Sphagno-Piceetum, Calamagrostio villosae-Pinetum),
stanowisko sosny drzewokosej – 114,66 ha, utworzony w roku 1925.
4. Tylko 7 rezerwatów posiada plan ochrony (2011 – Groty Kryształowe, 2015 – Lipowiec,
2016 – Bór na Czerwonym, Luboń Wielki, Wysokie Skałki, Zaskalskie – Bodnarówka)
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Najpilniejsze zadania

1. Aktywizacja przyrodników w budowę/ rozszerzenie sieci rezerwatów przyrody.
2. Analiza opracowań ekofizjograficznych gmin, planów urządzania lasu, itp..
3. Uzupełnienie wiedzy/weryfikacja terenowa projektowanych rezerwatów (tam gdzie
jest to konieczne).
4. Weryfikacja stanu ochrony rzadkich i chronionych gatunków fauny i najcenniejszych
siedlisk, w tym szczególnie siedlisk hydrogenicznych w sieci rezerwatów/ uzupełnienie
sieci w tym zakresie.
5. Rozpowszechnienie wiedzy o ochronie rezerwatowej wśród właścicieli prywatnych,
zmiana postaw lokalnej społeczności.
6. Pozyskanie środków finansowych w celu wykonania inwentaryzacji przyrodniczych
cennych obszarów przyrodniczych.
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