Czy wszystkie rezerwaty przyrody są dostępne do zwiedzania?
Czy w rezerwatach można przemieszczać się każdą ścieżką?
Czy można do rezerwatu przyjść z psem? A jeżeli pies będzie na smyczy, to można?
Czy można przepłynąć kajakiem przez rezerwat?
Czy w jeziorach objętych ochroną rezerwatową można się kąpać?
To są częste pytania, które Państwo do nas kierują. Postanowiliśmy więc jeszcze raz przypomnieć,
jak to jest z udostepnieniem rezerwatów przyrody.
Przepisy prawa (ustawy o ochronie przyrody) mówią, że rezerwaty przyrody nie są dostępne dla
zwiedzających, chyba że regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczy w nich szlaki, wskaże
udostępnione miejsca lub przebiegają przez nie drogi publiczne.
Szlaki są wyznaczane w rezerwatach, w których obecność ludzi nie będzie zagrażała zwierzętom,
roślinom lub innym elementom chronionych tam ekosystemów, oczywiście pod warunkiem, że ludzie będą
przemieszczać się tylko wskazanymi drogami. Są też obiekty tak wrażliwe, że nie są udostępnione; w nich
każda obecność człowieka może zaburzyć naturalne procesy, które decydują o zachowaniu cennych, czy
wręcz unikatowych wartości przyrodniczych. Zdarza się również tak, że rezerwat nie jest udostępniony,
ponieważ przemieszczanie się w nim może stanowić zagrożenie dla zwiedzających; są to np. lasy ze
starodrzewem i zamierającymi drzewami lub torfowiska.
Skąd można wiedzieć, które rezerwaty są udostępnione i którymi drogami można się
przemieszczać? Wykaz rezerwatów (razem z mapami wskazującymi przebieg szlaków) jest dostępny na
stronie RDOŚ w Gdańsku pod adresem: http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody
Rozpoczęliśmy również oznaczanie wyznaczonych szlaków symbolami, które są charakterystyczne
wyłącznie dla rezerwatów województwa pomorskiego. Docelowo chcielibyśmy oznaczyć tymi symbolami
wszystkie udostępnione szlaki w rezerwatach. Czerwony kwadrat wyznacza przebieg szlaku udostępnionego
dla ruchu pieszego.
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Szlaki udostępnione dla ruchu rowerowego będą oznaczane kwadratami o żółtej barwie.

W rezerwatach, w których dopuszcza się jazdę konną wierzchem przebieg szlaku będzie
oznaczony kwadratami o barwie niebieskiej.
Do rezerwatów nie można wprowadzać psów, nawet na smyczy. Psy wolno biegające po
rezerwacie nie tylko płoszą dzikie zwierzęta, ale niekiedy również na nie polują i zabijają. Niektóre
zwierzęta płoszy nawet zapach psa, który przechodzi ścieżką. W każdym wypadku, odpowiedzialność za
taką sytuację ponosi właściciel, gdyż to jego obowiązkiem jest dopilnowanie pupila i nie wchodzenie z nim
do rezerwatu przyrody (zakaz nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym). Szczególnie
zwracamy uwagę na rezerwaty „ptasie”, które zostały utworzone dla ochrony ptaków i ich siedlisk.
W województwie pomorskim, w pasie nadmorskim, w rezerwatach tych często chronimy gatunki niezwykle
rzadkie w naszym kraju, które mają po kilka stanowisk lęgowych na całym polskim wybrzeżu. W takich
rezerwatach ludzie mogą przemieszczać się tylko po wyznaczonych szlakach i niedopuszczalne jest
zabieranie ze sobą na spacer psa. Płoszenie ptaków w okresie lęgowym często doprowadza do utraty
lęgów: pozbawione opieki jaja są nadmiernie schładzane lub przegrzewane, jaja i pisklęta padają ofiarą
drapieżników. Nieudane lęgi powodują, że ptaki nie wracają w miejsca, w których nie mogą w spokoju
wychować młodych. Należy więc pamiętać, że nawet spacer w rezerwacie może nieść konsekwencje, które
decydują o obecności cennych gatunków zwierząt w naszym kraju.
Wiele rezerwatów przyrody ma na celu ochronę ekosystemów wodnych: jezior, rzek, a ostatnio
również terenów morskich (rezerwat „Beka”). Często są to tereny niezwykle wrażliwe na antropopresję:
wydeptywanie brzegu, mącenie wody, zanieczyszczanie wody, zaśmiecanie, wprowadzanie gatunków
obcych dla flory lub fauny. Dlatego też rzadko bywają udostępnione. Wykaz rezerwatów, w których
wyznaczone są szlaki kajakowe jest dostępny na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku
(http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody). W żadnym jeziorze objętym ochroną
rezerwatową nie można się kąpać.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zasad, które obowiązują w rezerwatach
przyrody. Mają one na celu umożliwienie zachowania tego, co w naszej przyrodzie jest
najcenniejsze, najwrażliwsze, a co może przetrwać wyłącznie przy wspólnej trosce
i odpowiedzialności.

