
ROZPORZĄDZENIE Nr 85 / 06 
Wojewody Pomorskiego 

z dnia 19 września 2006 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Białogóra” 

 

 

Na podstawie art.13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 

Nr 92 poz.880 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rezerwat przyrody „Białogóra”, zwany dalej „rezerwatem” obejmuje obszar wydm i obniżeń 

międzywydmowych o powierzchni 211,56 ha, położony na terenie gminy Krokowa, w 

powiecie puckim, w województwie pomorskim. 

 

§ 2. 

1. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony na mapach planu urządzania lasu 

Nadleśnictwa Choczewo, Obrębu Choczewo, Leśnictwa Białogóra, wg stanu na dzień 

01.01.2004 r., jako: 10 c, d, g, h, i, j, k, m, 11 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 12 a, b, c, d, f, g, h, 

13 a, b, c, d, f, 14 a, c, g, h, j, 19 b, c, d, 20 a, b, c, d, f, g, h, 21 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 22 a, b, 

c, d, f, g, 23 a. 

2. Granice rezerwatu przedstawia mapa przeglądowa Nadleśnictwa Choczewo wg stanu na 

dzień 1 stycznia 2004 r., w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. 

1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie unikatowego na polskim wybrzeżu 

kompleksu przestrzennego wydm i obniżeń międzywydmowych wraz z charakterystycznymi 

dla nich biotopami, biocenozami i procesami. 

2. Określa się: 

1) rodzaj rezerwatu jako florystyczny; 

2) typ: biocenotyczny i fizjocenotyczny, podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych - ze 

względu na dominujący przedmiot ochrony;  

3) typ: wydmowy, podtyp: wydm nadmorskich - ze względu na główny typ ekosystemu. 

 

§ 4. 

Nadzór nad rezerwatem w imieniu Wojewody Pomorskiego sprawuje Wojewódzki 

Konserwator Przyrody. 

 

§ 5. 

Traci moc § 4 Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 

października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 53, poz. 283) 

 

§ 6. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Wojewoda Pomorski 

 

 

 



Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 

92poz. 880 z późn. zm.) Wojewoda, za zgodą Ministra Środowiska i po zasięgnięciu opinii 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody. 

Rezerwat Białogóra został uznany na mocy § 4 Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 

53 poz. 283) w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk 

roślinności atlantyckiej. 

Powierzchnia rezerwatu według ww. zarządzenia wynosi 55,27 ha. Rezerwat w planowanych, 

rozszerzonych granicach obejmie obszar o powierzchni 211, 56 ha, stanowiący własność 

Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Choczewo. 

Teren ten posiada wybitne walory przyrodnicze. Należą do nich: 

- populacje gatunków roślin i grzybów podlegających prawnej ochronie ścisłej (18 taksonów), 

gatunki podlegające ochronie częściowej, rzadkie i zagrożone w skali kraju i regionu, m. in. 

rosiczka pośrednia Drosera intermedia ,woskownica europejska Myrica gale, ponikło 

wielołodygowe Eleocharis multicaulis, przygiełka brunatna Rchynchospora fusca; 

- populacje gatunków zwierząt chronionych oraz zamieszczonych w krajowej czerwonej liście 

i Dyrektywy Ptasiej UE, np. żuraw Grus grus, lelek kozodój Caprimulgus europaeus, dzięcioł 

czarny Dryocopus martius; 

- fitocenozy nieleśne, w tym bardzo rzadkie w Polsce i w wysokim stopniu zagrożone 

zbiorowiska o atlantyckim typie zasięgu, takie jak mszarnik wrzoścowy Ericetum tetralicis, 

zarośla woskownicy europejskiej Myricetum gale, zbiorowisko z Rchynchospora fusca; 

- fitocenozy nadmorskiego boru bażynowego Empetro nigri-Pinetum w jego pełnym 

ekologicznym zróżnicowaniu; 

- zagrożone siedliska przyrodnicze, zwłaszcza wilgotne obniżenia międzywydmowe i 

wilgotne wrzosowiska; 

- duże walory krajobrazowe. 

Planowane powiększenie ma na celu jakościowe dopełnienie oraz powiększenie areału 

siedlisk i biocenoz już chronionych w rezerwacie Białogóra. Umożliwi ono objęcie ochroną 

pełnej gamy siedlisk i biocenoz występujących na całej szerokości strefy między pasem 

nieleśnych wydm od strony morza, a brzegiem pasa mierzejowego od strony głębi lądu, wraz 

ze strefą ekotonową między mierzeją a przylegającą do niej od południa niziną bagienną. 

Zapewni również prawną ochronę terenu niezwykle cennego przyrodniczo, lecz narażonego 

na presję, zwłaszcza ze strony bezpośrednio z nim sąsiadującej miejscowości Białogóra.  

Powiększenie rezerwatu jest wypełnieniem postulatów od dawna wyrażanych przez 

przyrodników i uwzględnionych w planach ochronnych Nadleśnictwa Choczewo. 

Treść rozporządzenia została uzgodniona z Ministrem Środowiska: pismo nr DLOPiKop/oc-

4120-134-7370/06/dp z dnia 4 sierpnia 2006 r. oraz zaopiniowana przez Wojewódzką Radę 

Ochrony Przyrody. 

 

 

Przygotowała Dorota Siemion 

starszy inspektor 

  

 


