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Nature reserves in Lubuskie Voivodship
– history, present state and perspectives

ABSTRAKT: W pracy przeprowadzono krytyczny przegląd istniejącej sieci rezerwatów przyrody w
woj. lubuskim, przeanalizowano i zestawiono formułowane dotychczas propozycje jej poszerzenia oraz
sformułowano własne propozycje autorskie uwzględniające potrzebę ochrony najbardziej reprezentatywnych dla województwa i najsłabiej dotychczas chronionych typów ekosystemów. W efekcie otrzymano projekt sieci rezerwatów złożonej z 64 rezerwatów istniejących oraz 110 obiektów proponowanych, zabezpieczającej najsilniej zagrożone walory przyrodnicze województwa.
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ABSTRACT: The article presents a critical review of the existing network of nature reserves in Lubuskie
Voivodship, an analysis of the previous proposals for its development and the authors’ original postulates, taking into account the need for preserving the ecosystems which are the most representative of the
province and still inadequately protected. The analyses resulted in the projected network of 64 existing
reserves and 110 proposed objects, which would preserve the highly endangered natural values of the
region.
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Wstęp
Aktualnie w województwie lubuskim
istnieją 64 rezerwaty przyrody o łącznej
powierzchni 3907,7 ha zajmujące 0,28%
powierzchni województwa (GUS 2015). To
znacząco mniej niż wynosi średnia krajowa
(0,53%) i zdecydowanie za mało dla zabezpieczenia i skutecznej ochrony zróżnicowania przyrodniczego województwa, szczególnie wobec wysokich walorów przyrodniczych regionu (Król 1990, Najbar i Jerzak
1996, Jermaczek i Maciantowicz 2005, 2012,
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Jerzak 2008) oraz najwyższej w kraju lesistości, wynoszącej 49,2% (GUS 2015).
Celem opracowania jest krytyczny przegląd istniejącej sieci rezerwatów w woj. lubuskim, analiza formułowanych przy różnych
okazjach propozycji jej poszerzenia, wskazanie najcenniejszych obszarów przyrodniczych
wymagających ochrony rezerwatowej oraz
próba zaproponowania, w oparciu o współczesną wiedzę o przyrodzie regionu i zasadach delimitacji obszarów chronionych - sieci
docelowej, obejmującej ochroną najsilniej zagrożone walory przyrodnicze województwa.

