Przegląd Przyrodniczy
XXVII, 4 (2016): 133-146

Adam Snopek

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA REZERWATU
PRZYRODY NA KAMPUSIE AKADEMICKIM:
PRZYKŁAD REZERWATU SKARPA URSYNOWSKA
(WARSZAWA) I FORÊT DE DORIGNY (ÉCUBLENS, SZWAJCARIA)
The problems of nature reserve on academic campus: Skarpa
Ursynowska (Warsaw, Poland) and Forêt de Dorigny
(Écublens, Switzerland) case studies

ABSTRAKT: Teren rezerwatu krajobrazowego Skarpa Ursynowska, interesujący ze względu na jego
zróżnicowane walory przyrodnicze oraz znaczenie krajoznawcze, podlega silnej antropopresji związanej zarówno z urbanizacją, jak też z bezpośrednim sąsiedztwem zabytkowej części kampusu akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wyniki prowadzonych od ponad dwudziestu
lat obserwacji szaty roślinnej i fauny rezerwatu świadczą o negatywnym wpływie zagospodarowania
terenu samego rezerwatu i terenów przyległych oraz niewystarczającej ochronie, ponad której potrzeby
przedkładana jest troska o walory historyczne dawnego zespołu pałacowo-parkowego. Przykład zagospodarowania podobnego pod wieloma względami terenu na kampusie Uniwersytetu Lozańskiego
dostarcza cennych wskazówek do rozważań nad przyszłością warszawskiego rezerwatu.
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ABSTRACT: The area of the “Skarpa Ursynowska” landscape reserve, interesting for its biodiversity and
landscape values, is under significant human pressure associated with urbanisation and the immediate
proximity of the historic part of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) campus. The results
of observations of vegetation and fauna, conducted for over twenty years, indicate the negative impact
of land use within the reserve and on adjacent areas. The protection of the reserve is insufficient, as
the conservation of historic values in the park-and-palace complex is deemed more important. The
example of land use in the University of Lausanne campus, similar in many respects, provides valuable
clues, which could be considered while planning the future of the reserve in Warsaw.
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Wstęp
W planowaniu zagospodarowania i
ochrony rezerwatu Skarpa Ursynowska w
Warszawie koncentrowano się dotychczas

na jego położeniu na obszarze zurbanizowanym jako takim, szukając analogii w obrębie
zespołów miejskich Londynu, Kopenhagi i
Kapsztadu (Wasilewski 2010). Szczególnie
cenny wydaje się jednak nieuwzględniany
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