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OCHRONA REZERWATOWA W POLSCE
- CZY DOKĄDŚ ZMIERZAMY?
Nature protection in Polish reserves
– are we heading somewhere?

ABSTRAKT: W artykule przeprowadzono analizę stanu rezerwatowej ochrony przyrody w Polsce, dynamiki tworzenia rezerwatów oraz potrzeb w zakresie ochrony rezerwatowej. Przeprowadzona ocena
prowadzi do jednoznacznego wniosku, że w zakresie rozwoju sieci rezerwatów od wielu lat panuje w
Polsce kryzys. Warunkiem koniecznym poprawy stanu ochrony rezerwatowej są zmiany wykraczające
poza ochronę przyrody, odbudowa zaufania społecznego i mechanizmów współpracy różnych podmiotów i osób, różniących się poglądami, celami i sposobami ich realizacji. Wychodząc z założenia, że
jedyną drogą skutecznego pobudzenia aktywności w zakresie dalszego rozwoju ochrony rezerwatowej,
jest dziś zaangażowanie społeczne, Klub Przyrodników, przy współpracy szerokiego grona przyrodników rozpoczął tworzenie współczesnej koncepcji rozwoju ochrony rezerwatowej w Polsce. W latach
2016-2018 przeanalizowany zostanie aktualny stan sieci rezerwatów, zgromadzone zostaną informacje
o obiektach kwalifikujących się do ochrony i wypracowana społeczna koncepcja stopniowego uzupełniania sieci.
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ABSTRACT: The article presents the analysis of the present state of nature conservation in Polish nature reserves, the dynamics of establishing new objects and further needs in such form of nature protection. The analysis explicitly indicates that the development of nature reserves network in Poland
has been in crisis for many years. The necessary conditions for the improvement of the state of nature
conservation in reserves are beyond nature protection, as they require reconstruction of social trust
and mechanisms of cooperation between parties and persons of different views, goals and methods
to implement them. Assuming that the only way to effectively activate further development of nature
protection in the form of reserves is through social engagement, the Naturalists’ Club, in cooperation
with numerous naturalists, began the creation of the contemporary conception of the development of
nature reserves network in Poland. In 2016-2018 the present state of the network will be analysed, data
on the objects which qualify for protection will be gathered and the social conception of the gradual
supplementation of the network will be elaborated.
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