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Rezerwat Jezioro Rakutowskie 

 

OPIS OBIEKTU: 

Rezerwat faunistyczny, częściowy na całej powierzchni, utworzony w 1982 r. na mocy Zarządzenia Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Monitor Polski Nr 10, poz.74 z 1982 r.) obejmuje obszar jeziora                          

i przybrzeżnych łąk o łącznej powierzchni 414,07 ha 

Celem ochrony jest zachowanie jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami 
roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków. 
Unikatowa cechą Jeziora Rakutowskiego jest występowanie na prawie trzech czwartych jego dna ramienic Chara 
spp. Jest to jedno  z największych skupisk tej rośliny w kraju. 
Roślinność przybrzeżna zajmuje pas o szerokości 150 m w którym dominuje pałka wodna oraz oczeret bagienny  
i  trzcina pospolita. Szczególną uwagę zwraca koncentracja stanowiska kłoci wiechowatej bardzo rzadkiej w tej 
części Polski. 
Rezerwat jest ostoją ptactwa wodnego wpisaną do rejestru obszarów cennych dla ptaków w skali Polski                
i Europy. Wchodzi również w skład sieci Natura 2000. Stwierdzono tutaj ponad 120 gatunków lęgowych i ponad 
30 regularnie pojawiających się na przelotach. 
Teren rezerwatu jest miejscem lęgowym gęsi gęgawy, rycyków, batalionów, błotniaka łąkowego, kszyka, 
krwawodzioba, derkacza, sieweczkę rzeczną. 
Podczas przelotów (szczególnie jesiennych) spotkać tu można większość występujących w Polsce gatunków 
ptaków środowisk wodno - błotnych np.: sieweczki obrożne, brodźce: piskliwy, śniady, kwokacz,leśny, biegusy: 
zmienny, krzywodzioby, malutki, rdzawy, płaskodzioby, kamusznik, szlamik rdzawy, kulik mniejszy.  
Pas trzcinowisk i szuwarów zasiedla błotniak stawowy i liczne gatunki wróblowatych m.in. rokitniczka, brzęczka, 
podróżniczek. Jesienią na zlotowiskach pojawia się w pobliżu jeziora ok. 1500 żurawi. 

SPORZĄDZIŁ: 

Lesław Urbankiewicz 

 

 

LITERATURA: 

 Przystalski A., Załuski T., Niecka Kłócieńska, Kowal, b.r.w. 

DATA: 

12.12.2010 r. 

UWAGI:  

Rezerwat jest jednym z przystanków na ścieżce dydaktycznej „Niecka Kłócieńska” 

W pobliżu przystanku znajduje się platforma obserwacyjna 



Nr ewidencyjny 
fotografii: 

 
 

Tytuł: 
 
 

Autor:  
Lesław Urbankiewicz 

Data wykonania 
fotografii: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


