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CELE OBSZAROWEJ OCHRONY PRZYRODY
W PUSZCZY BUKOWEJ KOŁO SZCZECINA
I MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI
W UJĘCIU HISTORYCZNYM
The objectives of area conservation in Bukowa Forest
near Szczecin and opportunities for their accomplishment
in historical perspective

ABSTRAKT: Wzgórza Bukowe są obszarem o bardzo wysokich wartościach przyrodniczych, do ochrony
których zastosowano 6 form ochrony przyrody. Formy te, różnią się rygorem ochronnym i dla każdej z nich
wyznaczone zostały odmienne cele ochrony. W artykule przedstawiono historię wyznaczania trzech wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody (rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000)
oraz kształtowania celów ochrony, a także podjęto próbę oceny możliwości realizacji wyznaczonych celów.
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na poważne ryzyko nie osiągnięcia tych celów (zwłaszcza w Szczecińskim Parku Krajobrazowym „Puszcza Bukowa” i obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH 320020), o ile
nie zostaną wprowadzone istotne zmiany w sposobie gospodarowania zasobami przyrodniczymi i w sposobie
nadzoru nad tym gospodarowaniem.
SŁOWA KLUCZOWE: cel ochrony, Wzgórza Bukowe, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, Natura
2000, siedlisko przyrodnicze.

ABSTRACT: The Bukowe Hills are an area of extremely high natural values for which 6 forms of nature
conservation have been applied. These forms differ in conservation discipline and for each of them different
conservation objectives have been assigned. The article presents the history of mapping out three large-area
conservation forms (nature reserves, landscape park and Natura 2000 site) and of shaping conservation objectives, followed by a tentative assessment of accomplishment of those objectives. The results of analyses
conducted point out to a serious risk of not accomplishing the objectives (especially in the Szczecin Landscape
Park “Bukowa Forest” and Natura 2000 site Wzgórza Bukowe PLH 320020), unless significant changes are
introduced in the way the nature resources are managed and the way this management is supervised.
KEY WORDS: conservation objective, Bukowe Hills, nature reserve, landscape park, Natura 2000,
natural habitat.

Mianem Wzgórza Bukowe określany jest
mezoregion w północno-zachodniej Polsce,
obejmujący polodowcowe pasmo wzniesień
o długości około 15 km i szerokości około
7-8 km, porośnięty lasami Puszczy Buko84

wej. Ten obszar wzgórz wypiętrzających się
do wysokości blisko 150 m n.p.m., dominuje nad nizinnym krajobrazem Doliny Dolnej
Odry na zachodzie oraz Równin: Goleniowskiej na północy, Pyrzyckiej na wschodzie

