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Rezerwat jako forma  
ochrony przyrody 
 

Rezerwat jest jedną z form ochrony przyrody. W brzmieniu Ustawy 
o ochronie przyrody z 2004 roku: „Rezerwat przyrody obejmuje obsza-
ry zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosyste-
my, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska 
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieoży-
wionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, kulturowymi i walorami krajobrazowymi. Rezerwat 
tworzy wojewoda w drodze rozporządzenia”. W rezerwacie może być 
prowadzona czynna ochrona przyrody. Jest to sposób ochrony przyro-
dy polegający na ingerowaniu w naturalne procesy poprzez podejmo-
wanie działań w zakresie zabiegów ochronnych. Przykładowe działa-
nia w zakresie ochrony czynnej: 

 ● wieszanie budek dla ptaków lub nietoperzy,
 ● koszenie łąk w celu ich utrzymania w niezmienionym stanie  

(niedopuszczenie do zarastania),
 ● prowadzenie wypasu krów i owiec na terenach bezleśnych,
 ● stawianie płotków ochronnych wzdłuż dróg zapobiegających 

rozjeżdżaniu płazów. 
 
Inną formą ochrony jest bierna ochrona przyrody, która polega 
na zabezpieczaniu obiektów lub obszarów od wpływów zewnętrz-
nych i wstrzymaniu się od ingerencji w stan ekosystemów, tworów 
i składników przyrody. Działalność człowieka sprowadza się do reje-
strowania zmian zachodzących w wyniku naturalnej sukcesji.  Żaba trawna Rana te

mpor
ar

ia

      ...dochował się  

szcząte  pierwotnego l u 

mieszanego, z ługujący  

  ze wszech miar na ochronę   

   jako zabyte  przyrody...
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Żaba trawna Rana te
mpor

ar
ia

Przykładowe działania w zakresie ochrony biernej:
 ● tworzenie stref ochronnych wokół gniazd rzadkich ptaków,
 ● tworzenie stref ochronnych wokół zimowisk nietoperzy,
 ● tworzenie stref ścisłej ochrony w rezerwatach przyrody  

i parkach narodowych (strefy wyłączone z działalności człowieka).
 
Ze względu na przedmiot ochrony możemy wyróżnić rezerwaty:

 ● faunistyczne np. ichtiofaunistyczne, ornitologiczne, 
 ● florystyczne, 
 ● leśne, biocenotyczne,
 ● krajobrazowe, 

 ● torfowiskowe,  
 ● słonoroślowe, 
 ● stepowe, 
 ● wodne. 

Las Piwnicki to rezerwat leśny, biocenotyczny. 
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Historia ochrony  
terenu Las Piwnicki 
 

Rezerwat „Las Piwnicki” położony jest na górnych terasach Wisły 
w pobliżu wsi Piwnice i Różankowo. Wieś Piwnice została wymienio-
na w 1346 roku jako dobra rodziny Ritterów. W 1520 roku Król Zyg-
munt Stary nadał czynsz z wsi miastu Toruniowi. 

Historia ochrony tego terenu sięga roku 1912, kiedy ówczesny właś-
ciciel Meister oficjalnie zabronił wszelkich form eksploatacji lasu. 
W 1924 roku, na wniosek St. Maliszewskiego zajmującego się pomia-
rami drzewostanu w majątku państwowym Piwnice w powiecie 
toruńskim, Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie zabraniające 
usuwania drzew z Lasu Piwnickiego. Rezerwat Las Piwnicki utwo-
rzono 25 sierpnia 1956 r.  na powierzchni 25,83 ha rozporządzeniem 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1981 roku obszar 
rezerwatu powiększono do 37,20 ha. Organem zarządzającym jest 
Nadleśnictwo Toruń. Pierwszym motywem objęcia ochroną Lasu 
Piwnickiego było niespotykane w regionie nagromadzenie pomni-
kowych okazów dębu (ponad 350 lat) i sosny (ponad 160 lat). Sosna 
w rezerwacie pochodzi z nasadzeń. Pierwsze drzewostany sosnowe 
zostały wprowadzone sztucznie pod koniec XVIII w. W latach 70-tych  
XX w. starsze okazy sosen zaczęły obumierać, także dęby wykazu-
ją objawy starzenia się i stopniowo giną z drzewostanu. W lukach 
po obumarłych drzewach pojawia się podrost graba i osiki. Wraz 
z kruszyną, bzem czarnym, leszczyną i dereniem tworzą trudne do 
przebycia zakrzaczenia. 

     Niespełna milę na północ  od Torunia, wśród obszernych      drzewostanów sosnowych...

D
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yśli

wski po remoncie z lat 2012/2013

4



Aktualnym celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych 
zbiorowisk leśnych o cechach  naturalnych, występujących na 
glebach wytworzonych z piasków terasowych i wydmowych. 
Obecnie rozwija się tam zespół łęgu olszowego (dominujący 
gatunek to olsza) i dwa podzespoły grądu niskiego i typowego 
(dominujący gatunek to grab). Niezwykłe wrażenie robią rów-
nież znacznych rozmiarów dęby Lasu Piwnickiego. 

Teren rezerwatu to nie tylko lasy, ale również ekosystemy 
wodne. Wzdłuż południowej granicy rezerwatu wije się Struga 
Łysomicka, która  wypływa z okolic Papowa Toruńskiego i ma 
ok. 23 km długości. W Lesie Piwnickim wcina się ona głęboko 
w dno, aż do licznych głazów morenowych (widocznych na dnie 
koryta), silnie meandruje tworząc malowniczy widok. Od zachodu 
do centralnej części rezerwatu rozciąga się polana z trzema płytkimi 
stawami. Wokół łąki rozwija się łęg olszowy – las rosnący na żyznych 
mułach, naniesionych przez ciek. Do lat 80-tych XX w. łąka była ko-
szona i wykorzystywana jako pastwisko.
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Badania naukowe UMK 
i edukacja 
 

Najnowsza historia rezerwatu związana jest z działalnością nauko-
wą i edukacyjną. Od początku utworzenia rezerwatu stanowił on 
doskonałą bazę badawczą dla utworzonego w Toruniu Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, zwłaszcza dla studentów studiów biologicznych. 
W 1962r. na terenie rezerwatu utworzono Stację Ekologiczną UMK w Toru-
niu. Na Stację zaadoptowano dworek myśliwski rodziny Meisterów zlokali-
zowany na terenie rezerwatu. 

Inicjatorami utworzenia terenowej stacji badawczej byli: prof. dr. Jan Walas z Katedry 
Systematyki i Geografii Roślin UMK oraz inż. Kazimierz Sulisławski, ówczesny Woje-
wódzki Konserwator Przyrody. Na terenie rezerwatu w latach 70-tych XX w. prowadzone 
były badania w ramach Międzynarodowego Programu Biologicznego mające na celu 
zbadanie zjawisk biologicznych związanych z przepływem energii i materii oraz funk-
cjonowaniem ekosystemu leśnego. Badania prowadził zespół naukowców pod kierun-
kiem prof. dr Melityny Gromadskiej. Po zawieszeniu prac badawczych w ramach Stacji 
Ekologicznej przez UMK w dworku myśliwskim, budynek został przekazany w formie 
dzierżawy przez właściciela, czyli Nadleśnictwo Toruń, Stowarzyszeniu „Tilia”. Przezna-
czony został na działalność edukacyjną i badawczą w zakresie przyrody i ekologii m.in. 
prowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej i studentów oraz badań naukowych. 

Staraniem Stowarzyszenie „Tilia” w 2012 budynek został wyremontowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
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Przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum
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Szczawik zajęczy Oxalis aceto
se

lla

Berberys pospolity Berberis vulgaris 
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Stowarzyszenie „Tilia” jest organizacją pozarządową powstałą w 1995 roku angażującą 
się w wielozadaniową działalność ekologiczną. Od 2004 r. posiada status pożytku pub-
licznego. Stowarzyszanie tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, 
konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując ochronę 
przyrody. Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez S. „Tilia” jest Szkoła Leś-
na na Barbarce, a głównym miejscem realizacji projektów jest Osada Leśna Barbarka. 
Zasadniczym celem działalności, zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenia, 
jest propagowanie idei ochrony środowiska i popularyzacja ekologicznego podejścia 
do życia. Ważną rolę pełni również promocja i organizowanie indywidualnej i zbio-
rowej turystyki. S. „Tilia” czyni również starania w kierunku integracji stowarzyszeń 
działających na rzecz ekologii i ochrony środowiska, prowadzi zajęcia edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania o tematyce przyrodniczej. 
Wszystkie te działania zmierzają do podniesienia świadomości ekologicznej i kształ-
towania właściwych postaw wśród społeczeństwa, co przeciwdziałać będzie ujemnym 
skutkom urbanizacji i degradacji środowiska. 

Dzięki popularyzowaniu edukacji ekologicznej zostaje przybliżona społeczeństwu isto-
ta i znaczenie problemów ekologicznych, co sprzyja poprawie komunikacji społecznej 
w zakresie zrozumienia celów i skutków zrównoważonego rozwoju. 

Szczawik zajęczy Oxalis aceto
se

lla

Berberys pospolity Berberis vulgaris 
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Wokół rezerwatu poprowadzone zostały dwa szlaki turystyczne:
 
Pieszy szlak turystyczny „Martyrologii narodu polskiego” 
Szlak turystyczny został wyznaczony przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu. 
Szlak ma długość 38 km, rozpoczyna się i kończy w Toruniu, wiedzie przez Piw-
nice i Zamek Bierzgłowski. Trasa szlaku została tak poprowadzona, aby przybli-
żyć turystom walory przyrodnicze i kulturowe okolic Torunia. 
 
Ścieżka dydaktyczna „Powrót do pierwotnego lasu” 
Ścieżka dydaktyczna została przygotowana przez Stowarzyszenie „Tilia”.  
Ścieżka ma długość ok. 10 km; rozpoczyna się i kończy na toruńskiej Bar-
barce. Na trasie wyznaczono 8 przystanków. Ścieżka dydaktyczna „Powrót 
do pierwotnego lasu” obejmuje interesujące pod względem przyrodni-
czym miejsca między Barbarką, Olkiem, a Rezerwatem Las Piwnicki. 
Ścieżka ma służyć poznaniu wielogatunkowego zbiorowiska leśnego 
o cechach naturalnych – Rezerwatu Las Piwnicki oraz obserwacji róż-
norodnych siedlisk przyrodniczych. Do ścieżki opracowano karty pra-
cy dla uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz szkół ponad-
podstawowych. Dodatkowo przygotowano tzw. rodzinne karty pracy, 
w których znajdują się zadania dydaktyczne dla dorosłych i dzieci. 
Karty można pobrać w Szkole Leśnej na Barbarce. Trasę można poko-
nać pieszo lub rowerem. 

Z Barbarki do Dworku Myśliwskiego w Rezerwacie poprowadzony zo-
stał dodatkowo krótki bezpośredni szlak oznaczony kolorem zielonym.  

Szlaki turystyczno-dydaktyczne
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Przyroda rezerwatu 
Las Piwnicki 
 

Na terenie rezerwatu występują wielogatunkowe zbiorowiska leśne: 
łęg olszowy z dominującym gatunkiem olszą czarną oraz grąd niski 
i typowy z dominującym gatunkiem grabem. Grądy wykształcają się 
na glebach żyznych o grubych poziomach próchnicznych. Ze względu 
na wysoką przydatność rolniczą gleb lasy grądowe w przeszłości były 
masowo wycinane. Lasy grądowe zachowały się jedynie w miejscach 
trudno dostępnych. Charakteryzują się one bogactwem roślin runa. 
W Lesie Piwnickim możemy zaobserwować gwiazdnicę wielkokwia-
tową Stellaria holostea, marzankę wonną Galium odoratum, konwalię 
majową Convallaria majalis i konwalijkę dwulistną Maianthemum 
biforium, czyściec leśny Stachys sylvatica, gajowiec żółty Galeobdolon 
luteum, zawilec gajowy Anemone nemorosa. Na wzniesieniach w pół-
nocnej części rezerwatu spotkać można gatunki roślin typowe dla 
borów tj. borówka czernica, orlica pospolita i śmiałek pogięty. Nad sta-
wem i strugą spotykamy zbiorowiska roślinności nadwodnej i wod-
nej w tym rośliny: trzciny, pałki, turzyce i sit, w strefie otwartej toni 
wodnej łatwo rozpoznamy rośliny o pędach zanurzonych np. rogatka 
sztywnego, moczarkę kanadyjską oraz rośliny o liściach pływających, 
np. rzęsę drobną. 

Wokół stawów możemy zaobserwować wiele gatunków zwierząt 
od owadów po przedstawicieli ssaków kopytnych. Zbiornik wodny 
sprzyja występowaniu płazów m.in. można odnotować żabę wodną 
Rana esculenta i żabę trawną Rana temporaria. Na uwagę zasługuje 

Tworzy go [starodrzew] sosna z dębem, 

przyczem dąb występuje pojedynczo 

i grupami. Pojedynczo rozrzucone występują 

nadto graby.(...) W podszyciu dąb 

z grabem, rzadko olcha i brzoza…

Konwalia
 m

ajowa Convallaria majalis
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Pustu
łka pęcherzykowata Hypogymnia physodes

Rus
ał

ka kratnik Arashnia levana

 Mrówka rudnica Formica rufa
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Kubek prążkowany Cyathus striatus

Łuskwiak złotawy Pholiota auriv
ella
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obecność bobra europejskiego Castor fiber, którego ślady bytowania 
można zaobserwować na pniach m.in. olszy. Na Strudze Łysomickiej 
bobry zbudowały tamę, w wyniku czego doszło do utworzenia zbior-
nika wodnego, który podtopił fragment olsu. W rezerwacie natknąć 
się można także na sarnę Capreolus capreolus, lisa Vulpes vulpes lub 
dzika Sus scrofa. 

Rezerwat Las Piwnicki charakteryzuje się występowaniem wieko-
wych dębów i sosen. W chwili obecnej następuje obumieranie sosen, 
które osiągnęły swój wiek dojrzałości. Stare powalone drzewa w rezer-
wacie zastępują młode graby Carpinus betulus, które w okresie począt-
kowego wzrostu potrzebują dużo światła. Zwalone drzewa ulegają 
stopniowemu rozkładowi, do czego przyczyniają się grzyby, chrząsz-
cze i inne organizmy zwane saproksylicznymi, czyli odżywiającymi 
się drewnem. Powstająca próchnica wzbogaca podłoże dla nowo 
wyrastających drzew i roślin zielnych. Gnijące i próchniejące martwe 
drzewa stanowią doskonałe miejsce do rozwoju grzybów zwanych 
hubami. Ze względu na bogactwo pożywienia, jak i bezpieczne schro-
nienie, przyciągają leśne ssaki i ptaki, takie jak: dzięcioł duży Den-
drocopos major, dzięcioł średni Dendrocopos medius, dzięcioł zielony 
Picus viridis, dzięcioł czarny Dryocopus martusi, muchołówka mała 
i szara oraz dudek Upupa epops czy puszczyk Strix aluco. Z gatunków 
pospolitych licznie występują sikory, zięba, sójka, kowalik, strzyżyk, 
świstunka. W okresie migracji ptaków nad stawami obserwowano 
grupy żurawi. Liczne dziuple w okresie wiosenno-letnim chętnie zaj-
mowane są nie tylko przez ptaki, ale również przez nietoperze m.in. 
borowca wielkiego i karlika malutkiego. 

Gwiazdosz Geastrum sp.
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idlak błyszczący Coprinus micaceus

Łuskwiak złotawy Pholiota auriv
ella
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Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja.  
Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu 
finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.

WYDAWCA:

Cytowania w broszurze pochodzą z opracowania Adama Wodziczki  
Ochrona pierwotnej szaty roślinnej na Pomorzu z 1924r. 

W publikacji wykorzystano zdjęcia autorstwa Michała Leszczyńskiego.

Szkoła Leśna na Barbarce
www.szkola-lesna.torun.pl

Stowarzyszenie ,,Tilia”
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
tel./fax: 56 657 60 85 
www.tilia.org.pl

Wydrukowano na papierze ekologicznym


