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FINANSOWANIE OBSZARÓW CHRONIONYCH
W FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Streszczenie: Federacja Rosyjska (Rosja) jest największym obszarowo państwem na świecie,
w którym obszary chronione zajmują 3% powierzchni. W okresie 1992-2011 w Rosji utworzono 42 parki narodowe i rezerwaty przyrody (PR), tym samym zajmowana powierzchnia
zwiększyła się o 73%, obejmując 43 mln ha. Mimo że nakłady na ochronę środowiska zmniejszyły się z 1,1% PKB w 2005 r. do 0,8% PKB w 2011 r., to łączne wydatki na PR (wyrażone
w cenach 2011 r.) wzrosły o 90%. Udział nakładów na PR kształtował się od 0,032% w 2005 r.
do 0,04% wydatków budżetu federalnego w 2011 r. (w Polsce udział ten wynosił 0,0262%).
Nakłady na PR w Rosji wynosiły od 1,90 USD/ha w 2005 r. do 3,43 USD/ha w 2011 roku.
Słowa kluczowe: finansowanie, obszary chronione, Federacja Rosyjska.

1. Wstęp
Funkcjonujący w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) program
ochrony bioróżnorodności był powszechnie uważany za jeden z najbardziej skutecznych programów w tym zakresie na świecie. Wynikało to przede wszystkim
z ogromnej powierzchni obszarów chronionych oraz ścisłego egzekwowania prawa
[Dinerstein i in. 1994, s. 936]. Wraz z transformacją ustrojową w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpiły zmiany także w zakresie funkcjonowania obszarów chronionych. ZSRR rozpadł się na niepodległe państwa, a od 1991 r. Federacja Rosyjska
(Rosja) jest prawną sukcesorką byłego ZSRR [Karski 2006, s. 76]. Rosja jest współcześnie największym powierzchniowo państwem na świecie o obszarze 17 mln km2.
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania, a w szczególności finansowania rosyjskich parków narodowych i rezerwatów przyrody (PR). Głównym źródłem danych
wykorzystanych w artykule są materiały Federalnej Służby Statystyki Państwowej
Federacji Rosyjskiej (ros. Федеральная служба государственной статистики).
Badania oparto na danych z opracowania „Ochrona środowiska w Rosji. Zestawienia statystyczne” (Moskwa 2012). Analizą objęto lata: 2000, 2005, 2008-2011.
W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej
problematyki obszarów chronionych wykorzystano właściwą tematycznie literaturę
przedmiotu, akty prawne i dane administracyjne.
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2. Problemy środowiskowe Federacji Rosyjskiej
Rosja charakteryzuje się wyjątkową bioróżnorodnością i ma rozbudowaną sieć obszarów chronionych [National strategy…]. Obecnie w Rosji istnieje 11 400 obszarów chronionych [Krever, Stishov, Onufrenya 2009]. W Rosji zlokalizowane są
wszystkie główne naturalne podstrefy strefy umiarkowanej, a rosyjskie lasy stanowią ok. 22% światowych zasobów leśnych. Rosja posiada również największą na
świecie liczbę mokradeł, jezior, które są połączone 120 tysiącami rzek, obejmujących 15% terytorium. Uznaje się, że 65% terytorium Rosji jest nietknięte działalnością człowieka, natomiast na 20% terytorium odnotowano znaczny wpływ działalności ludzkiej [National strategy…].
Przeobrażenia ustrojowe w całej Europie Wschodniej spowodowały także głębokie zmiany w zakresie finansowania obszarów chronionych. W ZSRR nakłady na
obszary chronione od 1989 r. spadły o ok. 90%, a wiele obszarów chronionych charakteryzuje się brakiem personelu, sprzętu i niewystarczającymi środkami finansowymi [Wells, Williams 1998, s. 198-206]. W tym samym czasie, słabe egzekwowanie prawa spowodowało wzrost nielegalnego wykorzystania zasobów naturalnych,
m.in. nielegalne pozyskiwanie drewna [Eikeland, Eythorsson, Ivanova 2004, s. 285-293] i kłusownictwo [Kuhl i in. 2009, s. 1442-1449].
W Rosji znajdują się, powszechnie już dzisiaj znane, rozległe obszary zdewastowane ekologicznie. Można do nich zaliczyć m.in. region Morza Kaspijskiego,
w którym nieprawidłowe wykorzystanie Wołgi doprowadziło do znacznego obniżenia się poziomu wody, region Nowej Ziemi, gdzie zlokalizowano poligon prób broni
nuklearnej, a także jezioro Aralskie, które zaniknęło na skutek prowadzonej działalności gospodarczej1. Problem olbrzymich zagrożeń dla środowiska przyrodniczego
dodatkowo uwydatniły nagłe katastrofy, np. wybuch podziemnego zbiornika w 1957 r.
w Kisztymie, w wyniku którego skażony został obszar 23 tys. km2 zamieszkiwany przez 270 tys. osób [Zbiór rządowych dokumentów…] oraz katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r. [Environmental consequences… 2006].
Wśród potencjalnych zagrożeń można wymienić zatonięcie rosyjskiego okrętu podwodnego „Kursk” w 2000 r., eksploatację rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord
Stream przez Morze Bałtyckie, a także eksploatację magistrali przesyłowych ropy
naftowej. O skali problemu może świadczyć fakt, że w 2009 r. w Chanty-Mansyjskim Autonomicznym Okręgu (o pow. 534 tys. km2) doszło do 2417 awarii rurociągów naftowych, w wyniku których do środowiska przedostało się 5781 ton zanieczyszczeń. Wycieki skaziły powierzchnię 229,6 ha [Hodzhaeva 2011, s. 75].

1
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon w kwietniu 2010 r. określił zjawisko kurczenia się,
zasolenia i zanieczyszczenia Morza Aralskiego jako jedną z największych katastrof ekologicznych
[ONZ].
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3. Charakterystyka obszarów chronionych
w Federacji Rosyjskiej
Współczesne obszary chronione w Rosji mają swoje umocowanie w ustawie federalnej z 1995 r. o obszarach przyrodniczych szczególnie chronionych [Ustawa Federalna z 14.03.1995 r. nr 33…]. Przez szczególnie chroniony obszar przyrodniczy
w Rosji rozumie się obszar, który został wyłączony (w całości lub w części) z gospodarczego użytkowania przez organ władzy publicznej i objęty jest szczególną ochroną w zakresie ochrony powierzchni gruntów, wód wraz z przestrzenią powietrzną, na
których zlokalizowane są naturalne zespoły i obiekty o szczególnych walorach środowiskowych, naukowych, kulturalnych, estetycznych, rekreacyjnych i leczniczych.
Na mocy wspomnianej ustawy od 2004 r. funkcjonuje system szczególnie chronionych terenów przyrodniczych (ros. Система особо охраняемые природные
территории России, ООПТ), który obejmuje wszystkie rosyjskie tereny chronione.
System składa się z trzech podstawowych form ochrony obszarowej: państwowych
rezerwatów przyrody, parków narodowych oraz rezerwatów krajobrazowych.
Państwowe rezerwaty przyrody (ros. государственные природные
заповедники), w tym rezerwaty biosfery (ros. биосферные заповедники), to obszar całkowicie wykluczony z użytkowania gospodarczego, jest wyłączną własnością państwa, a statut rezerwatu zatwierdzany jest przez rosyjski rząd. Według stanu
na koniec stycznia 2013 r. w Rosji istniały 103 rezerwaty o łącznej pow. 340 tys. km2
[Ministerstwo Zasobów Naturalnych…].
Parki narodowe w Rosji (ros. национальные парки), w przeciwieństwie do
USA, to stosunkowo nowa forma ochrony przyrody. Pierwszy park narodowy
w ZSRR powstał w 1971 r. Był nim Lahemaa rahvuspark położony w północnej Estonii o pow. 72,5 tys. ha, z czego 25 tys. ha to obszar morski [Park Narodowy Lahemaa…]. W zdecydowanej większości parki w Rosji powstawały dopiero po 1983 r.
W momencie rozpadu ZSRR (w grudniu 1991 r.) na jego obszarze ukonstytuowano 17
parków narodowych. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze początku lat 90. XX w.
nie zahamowały procesu tworzenia kolejnych parków narodowych, ale pozytywnie
wpłynęły na ten proces. W 1992 r. utworzono 5 parków narodowych, a w latach
1993-1994 kolejnych 6 parków. Proces stanowienia nowych parków narodowych
na obszarze Rosji przebiegał bardzo dynamicznie aż do 1999 r. Na koniec 1999 r.
w Rosji było 35 parków narodowych obejmujących obszar 69,5 km2. Zastój w tworzeniu parków narodowych w Rosji obejmował lata 2000-2005. Od 2006 r. w Rosji
tworzone były kolejne parki narodowe, a ostatni z nich, Park Narodowy Bieringija
o pow. 1,8 tys. ha, został utworzony w styczniu 2013 r. [Rząd Federacji Rosyjskiej…].
Rezerwaty krajobrazowe (ros. государственные природные заказники) są tradycyjnymi formami ochrony przyrody w Rosji. Za jeden z najstarszych rezerwatów
krajobrazowych można uznać Rezerwat Bagruziński nad jeziorem Bajkał. Został
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założony w 1916 r. i w 1996 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrody2.
Inne rezerwaty krajobrazowe w Rosji to m.in.: Rezerwat Astrachański utworzony
w 1919 r. oraz utworzony rok później Rezerwat Ilmieński. Aktualnie funkcjonują
72 rezerwaty krajobrazowe, z czego większość utworzono w latach 80., 90. XX wieku. Jednymi z najmłodszych rezerwatów w Rosji są: Rezerwat Utrisz w Krasnodarskim Kraju utworzony w 2010 r. oraz Rezerwat „Dolina Gazeli” utworzony w 2011 r.
Łączna powierzchnia rezerwatów krajobrazowych w Rosji wynosi 340 tys. km².
Pozostałe formy ochrony przyrody w Rosji mają mniejsze znaczenie i należy do
nich zaliczyć:
–– parki przyrodnicze (ros. природные парки), pełnią podobną funkcję jak parki
narodowe, z tą różnicą, że są w zarządzie Federacji,
–– pomniki przyrody (ros. памятники природы), najliczniejsza forma ochrony
przyrody, zazwyczaj ustanowiona dla ochrony wyjątkowych drzew, skał, wodospadów,
–– parki dendrologiczne i ogrody botaniczne (ros. дендрологические парки
и ботанические сады),
–– obszary o charakterze leczniczym, kurorty (ros. лечебно-оздоровительные
местности и курорты).
Forma obszarów chronionych wpływa nie tylko na panujący w nich reżim
ochronny, ale także na sposób zarządzania nimi, ich kontroli i funkcjonowania.
Z tego powodu wyróżnia się obszary chronione o znaczeniu państwowym, regionalnym lub lokalnym. W Rosji w celu dokonania oceny obszarów chronionych, perspektyw rozwoju i kontroli ustanowiono kataster obszarów chronionych. Kataster
zawiera informacje dotyczące lokalizacji, granic, zasobów naturalnych, wartości
historycznych i kulturowych obszarów chronionych.
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Rys. 1. Liczba oraz powierzchnia rezerwatów i parków narodowych w Federacji Rosyjskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Federalna Służba Statystyki…].
2
Według stanu na styczeń 2013 r. na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości w Federacji Rosyjskiej znajduje się 10 obiektów dziedzictwa przyrodniczego,
15 obiektów dziedzictwa kulturowego, a 26 obiektów wpisanych jest na listę wstępną [UNESCO].
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Na podstawie danych zawartych na rys. 1 można stwierdzić, że w analizowanym
okresie w Rosji utworzono 42 nowych PR. Tym samym ich liczba zwiększyła się ze
101 w 1992 r. do 143 w 2011 r., tj. o 42%, a powierzchnia z 24,4 mln ha w 1992 r. do
43 mln ha w 2011 r., tj. o 76%. W latach 1992-1998 odnotowano największy wzrost
liczby PR (o 32%) i zarazem zajmowanej powierzchni (o 63%). Do 2020 r. w Rosji
planuje się utworzyć kolejnych 11 rezerwatów przyrody i 20 parków narodowych
[Rozporządzenie Rządu…].
W świetle przeobrażeń oraz pełnionych przez PR funkcji obszary te powinny
być przedmiotem zainteresowania decydentów, w tym w zakresie ich finansowania.

4. Finansowanie obszarów chronionych w Federacji Rosyjskiej
w świetle przeprowadzonych badań
W systemie finansowania PR w Rosji, jak przedstawiono w tab. 1, kluczowe znaczenie miały środki publiczne, a nade wszystko środki pochodzące z budżetu federalnego. W analizowanym okresie środki budżetu federalnego stanowiły rocznie 90%
całości nakładów na PR. Najniższy udział środków budżetu federalnego, bo 88%,
odnotowano w latach 2005-2006, a najwyższy w wysokości 94% w roku 2011.
Udział środków z budżetów regionalnych w finansowaniu PR w analizowanym
okresie tracił na znaczeniu. Udział środków z budżetów regionalnych malał z poziomu 2,5% w 2008 r. do zaledwie 0,08% w 2011 r. Środki z budżetów lokalnych
w analizowanym okresie nie miały większego znaczenia, a ich najwyższy udział
odnotowano w 2005 r. w wysokości zaledwie 0,37% . W latach 2009 i 2011 środki
pochodzące z budżetów lokalnych nie były źródłem finansowania PR. Udział „innych środków” kształtował się na poziomie od 6,3% w 2011 r. do 9,7% w 2006 r.
Z analizy danych zawartych w tab. 1 wynika, że łączne nakłady (w cenach bieżących) od 2005 do 2011 r. rosły. Jednak taka interpretacja danych może być myląca
z uwagi na poziom inflacji. W Rosji w analizowanych latach inflacja kształtowała
się od 6,1% w 2011 r. do 13,3% w 2008 r. [Federalna Służba Statystyki…]. Dlatego
na rys. 2 przedstawiono nakłady w Rosji na PR w cenach z roku 2011 w mln rubli
rosyjskich3.
Nakłady od 2005 do 2011 r. wzrosły o 2 mld rubli, tj. o 90%. W tym miejscu
warto przywołać dane z tab. 1, które wskazują, że w latach 2005-2011 powierzchnia omawianych obszarów chronionych wzrosła o 2,4 mln ha, obejmując w 2011 r.
obszar 43 mln ha, co było wzrostem o 6%. Na tym tle wzrost nakładów na obszary
chronione w Rosji należy interpretować jako znaczny, przewyższający dynamikę
wzrostu powierzchni chronionych. Nakłady na parki narodowe charakteryzowały
się mniejszą zmiennością niż nakłady na rezerwaty przyrody. W 2005 r. nakłady
na parki narodowe były mniejsze od nakładów na rezerwaty przyrody o 11%, tj.
3
Średni kurs rubla rosyjskiego w 2011 r. kształtował się na poziomie 0,1007 zł [Narodowy Bank
Polski…].
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o 125 mln rubli. W kolejnych latach dysproporcja między nakładami na rezerwaty a nakładami na parki narodowe zwiększała się na korzyść rezerwatów przyrody
i w 2011 r. wynosiła już 97%, co stanowiło równowartość 1,4 mld rubli.
Tabela 1. Nakłady na rosyjskie rezerwaty przyrody i parki narodowe (w mln RUB)
Wyszczególnienie
Nakłady łącznie w cenach
bieżących
w tym:
środki z budżetu federalnego
środki z budżetów regionalnych
środki z budżetów lokalnych
inne środki
Nakłady łącznie w cenach
bieżących
w tym:
środki z budżetu federalnego
środki z budżetów regionalnych
środki z budżetów lokalnych
inne środki

2005
2006
2007
2008
Państwowe rezerwaty przyrody
691,4 878,0 1156,4 1334,3

612,7 776,1 1046,4
17,7
14,5
15,0
2,6
2,0
0,7
58,3
85,4
94,2
Parki narodowe
619,7
802,7
928,0

310,0
11,5
51,8
246,4

419,9
12,8
51,2
318,9

59,4
6,6
60,0
352,0

2009

2010

2011

1604,5

1761,2

2886,6

1193,7
12,7
0,5
127,4

1460,3
3,3
140,9

1598,0
1,0
0,8
161,4

2701,6
2,4
182,6

919,5

1177,0

1160,9

1466,0

575,4
2,2
0,2
341,7

828,6
2,6
0,0
345,8

804,7
6,6
0,1
349,5

1070,9
2,4
0,0
392,7

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie [Federalna Służba Statystyki…].
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Rys. 2. Nakłady na rosyjskie rezerwaty przyrody i parki narodowe w cenach z roku 2011
(w mln RUB)
Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie [Federalna Służba Statystyki…].
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Z uwagi na główne źródło finansowania rosyjskich obszarów chronionych, jakim były środki z budżetu federalnego, istotnego znaczenia nabiera analiza relacji
między nakładami na PR a całością wydatków budżetu Rosji.
0,042%

0,040%

0,040%
0,038%

0,037%

0,036%

0,036%

0,035%

0,034%

0,033%

0,032%
0,030%

2005

2006

2007

2008
Lata

0,032%

2009

0,032%

2010

2011

Rys. 3. Udział nakładów na rosyjskie rezerwaty przyrody i parki narodowe w wydatkach
budżetu federalnego
Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie [Federalna Służba Statystyki…].

Jak wynika z danych prezentowanych na rys. 3, udział nakładów na PR w Rosji
w wydatkach budżetu federalnego w latach 2005-2010 malał, od 0,037% w 2005 r.
do 0,32% w latach 2009 i 2010. W 2011 r. udział ten osiągnął najwyższy poziom,
tj. 0,04%. Dla porównania udział nakładów na finansowanie obszarów chronionych
w wydatkach budżetu państwa w Polsce w 2009 r. wynosił zaledwie 0,0262% [Zbaraszewski 2009, s. 202]. Nakłady na PR w Rosji w 2011 r. wyniosły 3,43 USD/ha,
tym samym były wyższe niż w 2005 r., gdyż wówczas nakłady ukształtowały się na
poziomie 1,90 USD/ha4.

5. Podsumowanie
W Rosji w latach 1992-2011 utworzono 42 nowych PR. Tym samym ich liczba
zwiększyła się do 143, tj. o 42%, a ich powierzchnia do 43 mln ha, tj. o 76%. W latach 1992-1998 odnotowano największy wzrost liczby obszarów chronionych
(o 32%) i powierzchni chronionych (o 63%). W Rosji PR finansowane były głównie
ze środków pochodzących z budżetu federalnego. Udział tego źródła finansowania
wzrósł z poziomu 88% w latach 2005-2006 do poziomu 94% w 2011 r. Środki
z budżetów regionalnych i lokalnych w finansowaniu PR w analizowanym okresie
traciły na znaczeniu. Uzupełnieniem finansowania obszarów chronionych były „inne
4

Obliczenia własne na podstawie średnich kursów wymiany RUB/USD [Centralny Bank Rosji…].
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źródła”, których udział kształtował się od 6 do 9%. Od 2005 do 2011 r. łączne nakłady w cenach z roku 2011 na obszary chronione w Rosji wzrosły o 90%. Nakłady na
parki narodowe charakteryzowały się mniejszą zmiennością niż nakłady na rezerwaty przyrody.
Wzrost powierzchni chronionych wraz z zapewnieniem źródeł ich finansowania z budżetu centralnego pozytywnie świadczy o przeobrażeniach we współczesnej
Rosji. Wydaje się, że Rosja może być przykładem państwa postępującego zgodnie z
maksymą Seneki Si ad naturam vives, numquam eris pauper.
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FINANCING PROTECTED AREAS IN RUSSIA
Summary: Russia is the largest country in the world. In the period 1992-2011 there were
established 42 national parks and nature reserves (PA) in Russia; their area increased by
73% covering 43 million hectares. Total expenditure on PA (expressed in the prices of 2011)
increased by 90% for the analyzed period. The participation of expenditure on PA was from
0.032% in 2005 to 0.04% in 2011 in the expenditure from the federal budget (in Poland
0.0262%). Expenditure for PA increased from 1.90 USD/ha in 2005 to 3.43 USD/ha in 2011.
Keywords: financing, protected areas, Russian Federation.

