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Międzynarodowy Program "Człowiek i Biosfera" (Man and Biosphere – MAB) 

zapoczątkowany został przez UNESCO w 1971 roku. Jego celem jest kreowanie zrównoważonych 

relacji między ludźmi i biosferą, zaś metodą realizacji tego zamierzenia jest tworzenie 

międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery.  

Rezerwaty biosfery służą głównie ochronie różnorodności biologicznej oraz umożliwiają 

lepszą obserwację zmian ekologicznych w skali całej planety. Celem ich tworzenia jest także 

pobudzanie społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną 

i kulturową. Rezerwaty te cechuje wyraźna strefowość: chronioną strefę centralną (core zone) otaczają 

dwie kolejne strefy – buforowa (buffer zone) i przejściowa (transition zone), w których prowadzona 

jest działalność związana z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ten sposób rezerwaty biosfery 

włączają w proces ochrony tereny zagospodarowane i lokalne populacje ludzkie z ich aktywnością, 

obyczajami i kulturą. 

Rezerwaty biosfery  pełnią trzy zasadnicze funkcje: 

1. ochronną, polegająca na przyczynianiu się do ochrony krajobrazów, ekosystemów, zróżnicowania 

gatunkowego i genetycznego; 

2. rozwojową poprzez sprzyjanie formom rozwoju gospodarczego i ludzkiego, które uznać można za 

społeczno-kulturowo i ekologicznie zrównoważone; 

3. wspierania logistycznego poprzez edukację ekologiczną, a także szkolenia, badania i monitoring 

w odniesieniu do lokalnych, regionalnych, narodowych i światowych zagadnień związanych 

z ochroną i zrównoważonym rozwojem. 

Status rezerwatu biosfery nadawany jest przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną MAB na 

wniosek komitetów narodowych poszczególnych państw członkowskich. Każdy rezerwat podlega 

prawodawstwu danego kraju, dotyczącego ustawowych form ochrony przyrody, na terenie którego się 

znajduje. Utworzenie rezerwatu biosfery nie narzuca zatem dodatkowych obostrzeń czy wymogów 

prawnych, czyli dodatkowej ochrony. 

Na świecie utworzonych zostało ponad 650 rezerwatów biosfery, z tego w Polsce tylko 10. 

Powiększenie  istniejącego obiektu stanowi międzynarodowy prestiż dla Regionu Warmii i Mazur oraz 

podkreśla jego walory przyrodnicze użytkowane wg zasady zrównoważonego rozwoju. 



 

 „Marka” rezerwatu biosfery będzie przynosić korzyści nie tylko firmom i mieszkańcom terenu 

objętego tym statusem, ale również terenów sąsiednich, mogących zaproponować przyjeżdżającym do 

rezerwatu turystom różne formy wypoczynku czy rekreacji. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie na zlecenie Ministra Środowiska 

realizuje zadanie polegające na opracowaniu formularza nominacyjnego dla Rezerwatu Biosfery 

Jeziora Mazurskie. Jego powołanie wynika z konieczności powiększenia obecnego Rezerwatu Biosfery 

Jezioro Łuknajno, który nie spełnia wymogów UNESCO stawianych obecnie rezerwatom, w tym 

nie pełni w wystarczającym stopniu opisanych powyżej funkcji. 

Więcej informacji o rezerwatach biosfery, mapa proponowanego rezerwatu biosfery Jeziora 

Mazurskie oraz wybrane elementy opracowanego formularza nominacyjnego dostępne są na stronie 

internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakładce „Aktualności”. 

Jednym z załączników formularza nominacyjnego są listy poparcia. Mogą być one 

wystawione przez jednostki administracji rządowej, samorządowej, Lasy Państwowe, uczelnie wyższe, 

organizacje ekologiczne, ale także jednostki i stowarzyszenia skupiające przedstawicieli rybaków, 

przetwórców, organizatorów wypoczynku (przewodnicy, właściciele hoteli, gospodarstw 

agroturystycznych, przystani), mieszkańców, miłośników regionu, i inne. List taki mogą złożyć 

wszyscy, którzy widzą w funkcjonowaniu rezerwatu biosfery szansę dalszego zrównoważonego 

rozwoju Regionu. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podpisanie załączonego listu poparcia dla 

powołania Rezerwatu Biosfery Jeziora Mazurskie (w wersji polsko- i angielskojęzycznej).  

Podpisany egzemplarz proszę odesłać do dnia 20 sierpnia br. listownie na adres Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie (ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn) lub po zeskanowaniu 

pocztą elektroniczną na adres malgorzata.krupa.olsztyn@rdos.gov.pl. 
 
 


