REZERWATY
Lp.

rezerwat

n-ctwo

data powoł.

pow.wg aktu
powoł.

podstawa prawna
rok / nr / poz

wg głównego
przedmiotu

1

Na Torfach

Celestynów

04.04.77

20,97

MP 77/10/64

faunist.ptak.

2

Bocianowskie Bagno

Celestynów

12.10.82

68,98

MP 82/25/234

biocenot. i
fizjocenot.biocen.
natural.

3

Czarci Dół

Celestynów

24.11.83

8,75

MP 83/39/230

fitocenot.zbiorowisk.
leśnych

zachowanie torfowisk z florą i fauną

4

Rogalec

Celestynów

04.07.84

33,19

MP 84/17/125

fitocenot.zbiorowisk
lesnych

lasy olchowe i łęgowe z bogatym runem

5

Szerokie Bagno

Celestynów

04.07.84

76,73

MP 84/17/125

biocenot.i fizjocenot.

zachowanie torfowiska z florą i fauną

6

Grądy Celestynowskie

Celestynów

07.04.87

8,35

MP 87/7/55

fitocenot.zbiorowisk
leśny

grądy z turzycą drążyczkowatą

7

Wymięklizna

Celestynów

14.06.96

62,37

MP 96/44/415

biocenot.i fizjocenot.

zachow. wielogat.d-stanów liść. igl.i miesz.o znacznym stopniu
naturalności, a także bogatych zgrupawań ptaków lęgowych

Celestynów

16.01.78

2,94

MP 78/4/20

krajobrazowy

8

Świder

Cel ochrony
zachowanie jeziora i lasu z gatunkami zwierząt chronionych
zachow.licznych zbiorowisk, gł.leśnych, występuj. na terenach zajętych
przez wydmy i torfowiska oraz drzew pomnikowych i stanowisk rośl.
chronion.

zachowanie naturalnego charakteru rzek Świdra i Mieni tworzących
liczne przełomy, zakola i wodospady oraz nadbrzeżnej roślinności i
bogatej fauny wodnej i nawodnej
zachowanie stanowiska wiciokrzewu pomorskiego oraz fragmentu
naturalnego lasu łęgowego

9

Biele Chojnowskie

Chojnów

19.04.79

14,04

MP 79/13/77

floryst. krzewów i
drzew

10

Chojnów

Chojnów

16.10.79

11,84

MP 79/26/141

fitocenotyczny

11

Obory

Chojnów

16.10.79

41,25

MP 79/26/141

fitocen.zbioro
wisk lesnych

12

Skarpa Oborska

Chojnów

03.12.81

2,32

MP 81/29/271

leśny

13

Młochowski Grąd

Chojnów

24.11.83

27,00

MP 83/39/230

ficotenot.zbioro wisk
lenychj.

zachowanie fragmentów naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami
grądu wysokiego i boru mieszanego

14

Młochowski Łęg

Chojnów

04.07.84

12,04

MP 84/17/125

ficotenot.zbioro wisk
lenychj.

zachowanie lasu łęgowego jesionowo-olszowego oraz
fragmentów lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty

15

Zaborów im.W.Tyrakowskiego

Chojnów

04.07.84

10,26

MP 84/17/125

faunusty.ptsków

zachow. resztki naturalnego lasu grądowego z pomnikowymi drzewami

16

Pilawski Grąd

Chojnów

04.07.84

4,04

MP 84/17/125

ficonotyczny
zbiorow.leśnych

zachowanie fragmentu lasu grądowego z pomnikowymi drzewami

17

Wolica

Chojnów

04.07.84

50,39

MP 84/17/125

ficonotyczny
zbiorow.leśnych

zachow. łęgu jesion.-wiązowego i fragmentu grądu niskiego

zachow. fragmentu lasu miesz. z przeważającym udz. db szyp. pochodz.
naturalnego

zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze
naturalnym, z bogatym runem
zachowanie bogato urzeźbionej skarpy wiślanej oraz mało
zniekształconych zbiorowisk leśnych

18

Las Pęcherski

Chojnów

11.05.89

14,99

MP 89/17/120

ficonotyczny
zbiorow.leśnych

zachowanie zbiorowiska o charakterze grądu z drzewostanem
mieszanym dębowo-grabowo-sosnowym pochodzenia naturalnego

19

Łoś

Chojnów

11.05.89

11,02

MP 89/17/120

ficonotyczny
zbiorow.leśnych

zachowanie naturalnego zbiorowiska leśnego - grądu niskiego z
wielogatunkowym, dorodnym drzewostanem i bogatym runem

20

Uroczysko Stephana

Chojnów

11.05.89

59,15

MP 89/17/120

ficonotyczny
zbiorow.leśnych

zachowanie dobrze wykształconych drzewostanów pochodzenia
naturalnego oraz swoistych cech krajobrazu

21

Skarpa Jeziorki

Chojnów

31.12.93

8,12

MP 94/5/42

krajobrazowy

22

Bolesł. Hryniewieckiego

Chojnów

21.07.77

24,02

MP 77/19/107

ficonotyczny
zbiorow.leśnych

23

Dębina

Drewnica

12.08.52

51,21

MP 52/A-74/1189

ficenotyczny
zbior.leśnych

zachowanie fragmentu liściastego lasu mieszanego o charakterze
zespołu naturalnego dębowo-grabowego z udziałem jesionu, wiązu i lipy

24

Grabicz

Drewnica

16.01.78

29,34

MP 78/04/20

ficenotyczny
zbior.leśnych

zachowanie jeziora stanowiącego ostoję wielu gatunków ptaków

25

Łęgi Czarnej Strugi

Drewnica

05.12.80

39,53

MP 80/30/171

ficenotyczny
zbior.leśnych

zachowanie fragmentu naturalnych lasów łęgowych charakterystycznych
dla Kotliny Warszawskiej

26

Bagno Jacka

Drewnica

21.09.81

19,45

MP 81/26/231

biocenotyczny

achowanie torfowiska przejściowego z charakterystyczną florą i fauną

27

Horowe Bagno

Drewnica

17.11.88

43,82

MP 88/32/292

biocenotyczno
fizjocenotyczny

28

Puszcza Słupecka

Drewnica

31.12.93

160,56

MP 94/05/41

biocenotyczno
fizjocenotyczny

29

Kawęczyn

Drewnica

21.12.98

69,54

MP 98/161/1091

floryst.roślin zielnych

30

Kopiec Kościuszki

Garwolin

08.12.89

6,07

MP 89/44/357

florysty.roślin ziel.i
krzewinek

31

Czerwony Krzyż

Garwolin

14.08.90

56,33

MP 90/31/248

florystycz.zbioro- wisk
leśnych

32

Torfy Orońskie

Garwolin

12.08.87

12,61

MP 87/28/222

biocenotyczny i
fizjocenot

zachowanie zbiorowisk grądowych z licznymi pomnikowymi drzewami
oraz skarpy doliny rzeki Jeziorki
zachow.starodrzewu dębowo-sosnowego ocechach zbiorowiska
naturalnego

zach.zróżnicowanego obsz.wilgotn.lasów torf. i wód ze stanowiskami
gat.roślin rzadkich i chron. będących ostoją i miejscem rozrodu licznych
gat .zwierząt
zachow. ze wzgl.dydakt.i nauk.zróżnicowanych zbiorowisk leśnych:
łęgów, grądów, borówz bogatymi stanowiskami roślin chronion.
zagrożonych wyginięciem.
zach.ze względ.nauk.i dydakt.ciepłolubnych gat.rośł.naczyniowych i ich
stanowisk
zachowanie stanowiska bodziszka żałobnego i innych rzadkich
gatunków roślin oraz dobrze zachowanych fragmentów zbiorowisk
leśnych: łęgu, grądu i boru mieszanego
zachowanie stanowiska storczyka - tajęży jednostronnej oraz innych
gatunków roślin chronionych i rzadkich, występujących w zbiorowiskach
o charakterze borowym
zachowania rzadkich i chronionych gatunków roślin, występujących w
naturalnych zbiorowiskach torfowiskowych i leśnych

33

Zegrze

Jabłonna

16.10.79

64,29

MP 79/26/141

ficenotyczny
zbior.leśnych

zach.fragmentu natural .lasów miesz.z udziałem dębu bezszypułkowego

34

Jabłonna

Jabłonna

15.12.80

21,66

MP 80/30/171

ficenotyczny
zbior.leśnych

zachowanie resztki naturalnych lasów o dużym zróżnicowaniu
typologicznym, z fragmentami świetlistej dąbrowy

35

Pomiechówek

Jabłonna

03.12.81

18,86

MP 81/29/271

ficenotyczny
zbior.leśnych

zach.fragm.lasu grądowego z licznymi drzewami pomnikow.oraz bogatą
fauną

36

Bukowiec Jabłonowski

Jabłonna

25.06.90

37,74

MP 90/31/248

ficenotyczny
zbior.leśnych

zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z fragmentami
drzewostanów bukowych i stanowiskami brzozy czarnej

zachow.krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Wkry oraz pozostałości
lasów łęgowych

37

Dolina Wkry

Jabłonna

08.07.91

17,35

DU 91/25/172

krajobrazów ekolog

38

Czaplowizna

Łochów

15.12.80

213,23

MP 80/30/171

biocenot i
fizjocenotyczny.

39

Śliże

Łochów

21.09.81

44,29

MP 81/26/231

biocenotyczny

zachowanie dwóch zarastających jezior dystroficznych, stanowiących
przykład wtórnego tworzenia się torfowiska wysokiego

40

Jegiel

Łochów

21.09.81

18,54

MP 81/26/231

ficonet.zbior.leśn

zachowanie rzadko spotykanego zbiorowiska leśnego - świerczyny na
torfie

41

Moczydło

Łochów

09.10.91

58,08

MP 91/38/273

faunist. ptaków

zachowanie stanowisk lęgowych rzadkich i zagrożonych gatunków
ptaków oraz bogatego pod względem liczby gatunków zespołu ptaków

42

Kantor Stary

Łochów

14.06.96

95,43

MP 96/42/408

ficonet.zbior.leśn

zachowanie wielogatunkowych drzewostanów liściastych z licznymi
drzewami pomnikowymi

43

Wilcze Błota

Łochów

14.06.96

89,26

MP96/42/413

biocen i fizjocenot

zachowanie zróżnicowanego pod względem florystycznym,
fitosocjologicznym i krajobrazowym torfowiska z przylegającymi do niego
olsami i borami

44

Mokry Jegiel

Łochów

24.07.02

116,13

DU WMaz02/62

45

Topór

Łuków

13.11.59 (33r)

58,2

MP 59/103/558

ficonet.zbior.leśn

46

Jata

Łuków

07.05.84

779,37

MP 84/15/107

ficonet.zbior.leśn

rezerwat ścisły

Łuków

4.08.52;4.08
.33

337,44

a)MP 84/15/107;

ficonet.zbior.leśn

48

Jedlina

Mińsk

16.08.52
10.04.78

70,45

MP 52/A74/1190 MP
78/15/53

ficenotyczny
zbior.leśnych

49

Rudka Sanatoryjna

Mińsk

25.08.64

128,62

MP 64/62/288

ficenot.zbior.leśn

zachowania fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły na północnowschodniej granicy naturalnego jej zasięgu

50

Wólczańska Góra

Mińsk

16.01.78

4,72

MP 78/04/20

geolog. i glebowe

zachowanie ozu - rzadko spotykanej formy morfologicznej

51

Florianów

Mińsk

08.07.91

405,63

MP 91/25/172

geolog. i glebowe

zachowanie interesujących i dobrze zachowanych form geomorfologicznych
pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, głównie: ozu, moreny czołowej
oraz wydmy parabolicznej

52

Bagno Pogorzel

Mińsk

11.12.95

48,6

MP 96/02/19

biocen.fizjocenot

zachowanie dużego, naturalnego zbiornika retencyjnego oraz
występujących w jego zasięgu stanowisk roślin chronionych

53

Przełom Witówki

Mińsk

11.12.95

92,55

MP 96/05/54

biocen.fizjocenot

zachowanie dobrze wykształconych zespołów roślinnych, zarówno
leśnych jak i nieleśnych, z występującymi tu gatunkami chronionymi

54

Rogoźnica

Mińsk

21.12.98

77,89

Dz.U. 98/161/1099

biocen.fizjocenot

zachowanie olsów o cechach naturalnych oraz bagna porośniętego
roślinnością torfowiskową, w tym rzadką i chronioną

55

Gołobórz

Siedlce

26.03.82

31,56

MP 84/10/1O7,
MP 82/10/74

biocenotyczny,
biocenioz natural

zachowanie różnorodnych zbiorowisk roślinnych z wieloma gatunkami
roślin rzadkich i chronionych

47

Jata

zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, stanowisk roślin
chronionych oraz bogatej ornitofauny.

zachowanie siedlisk przyrodniczych o charakterze zbiorowisk borowych, olsowych
i łęgowych oraz wilgotnych łąk, będących miejscem występowania oraz
gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków

zachowanie lasu mieszanego z udziałem jodły występującej na granicy
jej zasięgu na Wyżynie Lubelskiej
zachowania zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z dużym
udziałem jodły występującej tutaj na północno-wschodniej granicy swego
zasięgu
zachowania zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z dużym
udziałem jodły występującej tutaj na północno-wschodniej granicy swego
zasięgu
zachowania lasu wielogatunkowego z udziałem jodły, występującej tu na
północno-wschodniej granicy swego zasięgu

56

Stawy Broszkowskie

Siedlce

04.07.84

266,37

MP 84/17/125

faunist. ptaków

zachow. miejsc lęgowych wielu gat. ptaków oraz ostoi ptaków
przelotnych

57

Kulak

Siedlce

24.11.83

47,16

MP 83/39/230

biocenotyczny

zachowanie różnorodnych zbiorowisk roślinnych ze stanowiskami wielu
gatunków i roślin chronionych i rzadkich, a w szczególności stanowiska
rosiczki długolistnej.

58

Dąbrowy Seroczyńskie

Siedlce

29.12.87

550,15

MP 88/05/47

florys.krzew i drz

zachowanie unikalnego kompleksu leśnego z udziałem drzewostanów z panującym dębem
bezszypułkowym i różnogatunkową roślinnością zielną z rzadkimi i chronionymi gatunkami,
wyróżniającego się wartościami faunistycznymi i geomorfologicznymi

59

Sterdyń

Sokołów

19.04.79

12,74

MP 79/13/77

ficenot.zbiorowi.
leśnych

zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu mieszanego z rzadkimi
gatunkami roślin runa

60

Śnieżyczki

Sokołów

15.12.80

25,16

MP 80/30/171

florystyczny, roślin
zielnych i krzewinek

zachowanie stanowiska śnieżyczki przebiśniegu

61

Biele

Sokołów

08.12.89

27,9

MP 89/44/357

florystyczny, roślin
zielnych i krzewinek

zachowanie najbogatszego na Nizinie Południowo-Podlaskiej stanowiska
pełnika europejskiego oraz innych chronionych i rzadkich gatunków
roślin

62

Podjabłońskie

Sokołów

29.07.05

38,48

Dz.Urz.Woj.Maz.nr
191/05, Rozp.nr 75

florystyczny, roślin
zielnych i krzewinek

zachowanie siedlisk przyrodniczych roślin charakterystycznych dla
zbiorowisk dąbrowy świetlistej (Potentillo albae - Quercetum)

63

Dziektarzewo

Płońsk

25.08.64

5,39

MP 64/62/290

krajobr.ekolog,
biokompl. natural

zachowanie fragmentu lasu pochodzenia naturalnego o wybitnych
walorach krajobrazowych, położonego na skarpie rzeki Wkry

64

Noskowo

Płońsk

04.04.77

75,79

MP 77/10/64

ficen.zb.leśnych

zachowanie fragmentu wielogatunkowego starodrzewu o charakterze
naturalnym, z licznymi pomnikowymi drzewami.

65

Bartnia

Pułtusk

04.04.77

14,85

MP 77/10/64

ficen.zb.leśnych

zachowanie fragmentu naturalnego drzewostanu sosnowego,
stanowiącego miejsce lęgowe czapli siwej

66

Popławy

Pułtusk

04.04.77

6,63

MP 77/10/64

ficen.zb.leśnych

zachowanie starodrzewu sosnowego z bogatym runem

67

Stawinoga

Pułtusk

03.12.81

31,24

MP 81/29/271

faunist. ptaków

zachowanie miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków związanych ze
środowiskiem wodno-bagiennym i leśnym oraz miejsc odpoczynku i
żerowisk ptaków przelotnych

68

Wielgolas

Pułtusk

03.12.81

6,73

MP 81/29/271

ficen.zb.leśnych

zachowanie fragmentu starodrzewu o cechach zespołu naturalnego

