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Na południu Warszawy, na pograniczu dzielnic Wilanów i Ursynów, znajduje się miejsce wyjątkowe. To rezerwat
przyrody Las Natoliński, będący jednocześnie obszarem Natura 2000. Choć zajmuje powierzchnię 105 ha to
mało kto wie, jakie skarby przyrody i kultury kryje. To jedna z ostatnich pozostałości dawnych mazowieckich
puszcz, o wartości której stanowi wielowiekowy drzewostan grądowy z charakterystycznymi dla tego siedliska
gatunkami, takimi jak: kokorycz pełna Corydalis solida, piżmaczek wiosenny Adoxa moschatellina, zawilec
gajowy Anemone nemorosa. Wiek niektórych drzew, zwłaszcza dębów, nierzadko przekracza 300 lat, a licznym
sędziwym drzewom nadano status pomników przyrody. Szacuje się, iż w Lesie Natolińskim jest największe na
Mazowszu zagęszczenie dzięcioła średniego. W granicach rezerwatu stwierdzono obecność jednej z
liczniejszych w województwie populacji rzadkiego gatunku chrząszcza - pachnicy dębowej Osmoderma eremita,
dzięki czemu obszar ten na podstawie dyrektywy siedliskowej został włączony do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 (Las Natoliński PLH140042).
Rezerwat przyrody Las Natoliński został utworzony w 1991 r. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu „zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych,
zróżnicowanych zbiorowisk leśnych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatej rzeźby terenu".
Pośród wiekowego drzewostanu grądowego i łęgowego z niewielkim udziałem zbiorowisk łąkowych znajduje się
zespół pałacowo - parkowy, którego początki sięgają czasów króla Jana III Sobieskiego. Nazwa Natolin pochodzi
od imienia wnuczki Stanisława Kostki Potockiego (jednego z kolejnych właścicieli pałacu) - Natalii Potockiej
(Sanguszkowej). Las Natoliński łączy na swoim terenie walory przyrodnicze z historycznymi i kulturowymi.
Stanowi własność Skarbu Państwa, a całe założenie wraz z rezerwatem przyrody znajduje się pod opieką
Fundacji Centrum Europejskie Natolin.
Las Natoliński jest w całości ogrodzony. Udostępniany jest zwiedzającym wyłącznie z przewodnikiem. Pomimo
ogrodzenia na terenie tym żyje kilka saren, borsuki. Problemem który niedawno pojawił się na tym obszarze
jest stado dzików, które dostały się na teren rezerwatu w 2012 r., kiedy to w następstwie silnej nawałnicy
powalone drzewo uszkodziło ogrodzenie.
Aktualnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie jest w trakcie opracowywania planu ochrony
dla rezerwatu przyrody Las Natoliński. W dokumencie tym przeanalizowane zostaną zagrożenia dla celu
ochrony rezerwatu i działania, jakie będą służyć zachowaniu walorów tego obszaru.
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