Zalesione stanowisko ostnicy, przeznaczone do ochrony w projekcie

Sukcesja naturalna na murawie kserotermicznej


Oprócz tych gatunków, bezpośrednio i
krytycznie zagrożonych wyginięciem planuje
się czynną ochronę innych gatunków kserotermicznych, których liczebność w kraju drastycznie spadła w ostatnich latach i które również
w najbliższym czasie, na terenie całej Polski
mogą zyskać rangę gatunków zagrożonych
wyginięciem: czyściec prosty Stachys recta,
driakiew wonna Scabiosa canescens, dzwonek
boloński Campanula bononiensis, dzwonek
syberyjski Campanula sibirica, głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora, goryczka
krzyżowa Gentiana cruciata, jastrzębiec żmijowcowy Hieracium echioides, sasanka łąkowa
Pulsatilla pratensis, turzyca niska Carex humilis, wężymord stepowy Scorzonera purpurea,
zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris,
goździk piaskowy Dianthus arenarius i inne.
Należy tu zaznaczyć, że planowane działania ochronne będą miały charakter kompleksowy, a wymienione wyżej gatunki w dużym
stopniu pełnią rolę gatunków parasolowych.
Wytypowane, bowiem do czynnej ochrony
powierzchnie muraw są również ważnymi siedliskami fauny. Stwierdzono tu między innymi
liczne występowanie gniewosza plamistego
Coronella austriaca, oleicy krówki Meloe
proscarabaeus, pokątnika złowieszczka Blaps
mortisaga, rzadkich mrówek Formica glauca,
Topinoma ambiguum i pająków – poskocza
krasnego Eresus niger i gryziela Atypus sp.
Dla wszystkich wymienionych wyżej gatunków kluczową sprawą jest zachowanie odpowiednich siedlisk przede wszystkim poprzez
stosowanie właściwych metod ochrony czynnej. W przypadku muraw kserotermicznych,
związanych z ekstensywną gospodarką pasterską główną taką metodą jest wypas – najlepiej
tradycyjnych odmian owiec i kóz.
Zalet tej metody jest wiele. Wiąże się ona
nie tylko z przywracaniem walorów przyrodniczych, ale także kulturowych i estetycznych.
Selektywne zgryzanie przez owce, które wybierają rośliny miękkolistne, omijając te o budowie

kseromorficznej, prowadzi do uregulowania
składu gatunkowego muraw kserotermicznych
– pozbycia się ekspansywnych gatunków
łąkowych i ruderalnych a pozostawienia kserotermicznych. Zwierzęta domowe w naturalny
sposób ograniczają rozprzestrzenianie się
krzewów oraz drzew. Pozostawiając bardziej
zwarte i starsze zarośla, a zgryzając otwarte
powierzchnię muraw, prowadzą do powstania
dynamicznej mozaiki, a co za tym idzie większej różnorodności siedlisk kserotermicznych.
Duża heterogeniczność siedlisk prowadzi z
kolei do zwiększenia ich bioróżnorodności.
Ponadto zwierzęta domowe podczas wypasu
wzruszają powierzchnię ziemi, niszcząc miejscami zwartą warstwę martwych roślin, która
negatywnie wpływa na rozwój gatunków kserotermicznych i odsłaniając fragmenty gołej
ziemi. Ułatwia to dostęp światła do niższych
partii runa i rozwój siewek a także uruchomienie banku nasion w glebie.
Ponieważ wiele stanowisk objętych planowanym projektem jest silnie zdegenerowana
– głównie przez zaawansowaną sukcesję
naturalną, wnikanie ekspansywnych gatunków
mezofilnych (np. rajgrasu wyniosłego) lub zalesianie, a także często nie daje warunków do
wypasu, konieczne są również inne metody
ochrony czynnej: wycinanie krzewów oraz
nalotu drzew, ręczne koszenie wybranych
powierzchni z zaawansowaną sukcesją, a w
skrajnych wypadkach dosadzanie roślin lub
dosiewanie nasion.
Zasadniczą trudnością w przywróceniu
użytkowania rolniczego większości stanowisk jest ich izolowany charakter, niewielka
powierzchnia
poszczególnych
płatów,
znaczna odległość od zabudowań, a często
także innych gruntów użytkowanych rolniczo
i wiążący się z tym całkowity brak zainteresowania prowadzeniem wypasu przez rolników.
Większość płatów z cennymi murawami jest
zresztą własnością Skarbu Państwa, co ułatwia ich ochronę formalnoprawną, jednak nie


Zarastająca sosną ciepłolubna murawa napiaskowa
zapewnia, a często przeszkadza w ochronie
czynnej. W związku z tym, jedynym rozwiązaniem gwarantującym szybkie podjęcie ochrony
i przywrócenie wypasu jest proponowane w
tym projekcie, przejęcie części obiektów w
użytkowanie przez organizację społeczną Klub Przyrodników i wypas za pomocą obwoźnych stad owiec.
W przypadku powierzchni należących do
Lasów Państwowych, nie przekazanych w użytkowanie Klubowi podjęte zostaną starania o
zmianę zapisu w planie urządzania lasu oraz
objęcie ich powierzchniową formą ochrony.
W ramach projektu wykonane zostaną szczegółowe dokumentacje projektowe rezerwatów, użytków ekologicznych oraz innych form
ochrony, którymi objęte zostanie 10 najpilniej
tego wymagających obiektów włączonych do

projektu.
Jak już zaznaczono wyżej, celem pośrednim projektu jest kompleksowa ochrona wszystkich organizmów przywiązanych do muraw
kserotermicznych – również rzadkich gatunków zwierząt. Oprócz kształtowania mozaiki
siedlisk, składającej się z muraw, ciepłolubnych ziołorośli i zarośli, zwiększającego bioróżnorodność chronionych powierzchni, przy
okazji realizowanych działań ochronnych
planowane jest także tworzenie schronień i
mikrosiedlisk dla drobnej fauny, np. poprzez
składowanie w sterty pozostałości wyciętych w
ramach projektu drzew i krzewów.
Obok czynnej ochrony stanowisk rzadkich
gatunków kserotermicznych w dolnych odcinkach dolin Odry i Warty, opisywany projekt
ma stanowić istotny krok w upowszechnieniu


wiedzy o charakterze i ochronie skrajnie zagrożonych stanowisk gatunków kserotermicznych
w Polsce. W tym celu niezwykle istotne jest
stworzenie silnej merytorycznej bazy.
W wielu krajach Europy zachodniej od
wielu lat prowadzi się profesjonalną i skuteczną ochronę siedlisk kserotermicznych. Nie
mogła by ona istnieć bez szeroko rozwiniętego
systemu zbierania, gromadzenia, przetwarzania i co ważne rozpowszechniania informacji
o chronionych obiektach. Szczególnie ważne
jest to w przypadku siedlisk półnaturalnych i
ekstrazonalnych, jakimi są murawy kserotermiczne, gdzie procesy tworzenia się zbiorowisk roślinnych i zasiedlania przez gatunki są
bardzo skomplikowane i nadal w niektórych
miejscach niejasne, co z kolei poważnie utrudnia skuteczną ich ochronę. Niezwykle istotnym
czynnikiem wpływającym na skuteczność
działań związanych z ochroną przyrody jest
przepływ informacji między poszczególnymi
organizacjami, społeczeństwem oraz organami
rządzącymi. Chodzi tu również o wymianę
doświadczeń w ochronie czynnej. Taki przepływ informacji na skalę ponadlokalną musi
opierać się o nowoczesny, ogólnodostępny
bank danych, zawierający m.in. informacje o
rozmieszczeniu i liczebności gatunków, zdjęcia
fitosocjologiczne z ich stanowisk, informacje o
metodach ochrony i ich skuteczności a także
pełen zestaw literatury dotyczącej tematu.
Całość powinna być rozszerzona o część edukacyjną, np. w postaci strony internetowej, rozpowszechniającej informacje o ekosystemach
kserotermicznych i ich ochronie.
Następnym ważnym punktem tego projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat
charakteru i ochrony ekosystemów kserotermicznych w Polsce. Oprócz wymienionych
wyżej działań Klub planuje wydanie w latach
2008-2009 kilku publikacji dotyczących
ochrony muraw oraz zorganizowanie spotkań
edukacyjnych.

Wiosna na murawie kserotermicznej
Zakładamy, że projekt będzie pierwszym
etapem ogólnokrajowego programu ochrony
muraw i związanych z nimi gatunków. Dlatego
kolejnym podjętym działaniem będzie uaktualnienie wiedzy na temat stanu ekosystemów
kserotermicznych w kraju. W związku z tym,
w ramach projektu zaplanowano sprawdzenie kilkuset najcenniejszych stanowisk flory
kserotermicznej w Polsce. Mamy nadzieję, że
będzie to doskonały początek dla powszechnego monitoringu muraw kserotermicznych w
Polsce i ich skutecznej ochrony.
Katarzyna Barańska


okazów listery. Póki co nikt nie ma jasnej koncepcji co z nimi zrobić.
Pobrane storczyki przewieziono na stanowisko pierwotnie wskazane przez zarządzające terenem Nadleśnictwo Międzyrzecz,
odległe o około 500 m, zlokalizowane w łęgu
olszowo - jesionowym przy leśniczówce Nietoperek. W trakcie realizacji zadania okazało

się, że w otoczeniu stanowiska listera także
nielicznie występuje, co potwierdziło właściwy dobór siedliska. W początku roku 2007
na stanowisku tym dokonano trzebieży drzewostanu co, przynajmniej okresowo, poprawiło warunki świetlne.
Rośliny pobrano z kępami podłoża o
średnicy od kilkunastu do 50 cm i nasadzono
w 9 oznakowanych skupieniach po 10 szt.
każde. Lustracja stanowiska przeprowadzona
po tygodniu wykazała dobry stan (ponad
90%) przyjęć. kontrola po 4 tygodniach od
metaplantacji wykazała przyjęcie 78 osobników, co stanowi ponad 80% populacji, z
czego ponad 20 okazów kwitło.
W pierwszym etapie projektu, w lipcu
2006 w pasie projektowanej drogi zlokalizowano dwa stanowiska bobrka trójlistkowego, jednak szczegółowa analiza lokalizacji
jednego z nich w roku 2007 wykazała, że
znajduje się ono na gruncie prywatnym, w
odległości ponad 5 m od skraju projektowanego pasa drogowego, a więc formalnie nie
wymaga przesadzenia. Natomiast na drugim
stanowisku bobrek okazał się znacznie liczniejszy niż wykazała pierwotna ocena, choć
określenie liczby osobników, z uwagi na kłączowy charakter rośliny nie był możliwy.
Metaplantację wykonano w dniu 20 maja
2007. Ze stanowiska pobrano 12 kęp zawierających po kilka pędów, ponadto z gęstej
darni podłoża pobrano około 40 fragmentów
kłączy z liśćmi i korzeniami o długości od 20
do 60 cm. Większość roślin znajdowała się w
stanie płonym, zaledwie kilka kwitło. Rośliny
przewieziono na odległe około 300 m stanowisko w obrębie działki przy rzece Paklicy
zaproponowanej jako miejsce przesadzenia
przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad.
Około 30% roślin posadzono na stanowisku
pierwotnie wskazanym w opracowaniu do
wsiedlenia przesadzanych okazów, choć stanowisko to, zdaniem autorów metaplantacji
nie spełnia warunków gwarantujących sukces
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przedsięwzięcia. Dlatego większość okazów
posadzono na drugim stanowisku, odległym
od pierwszego o około 100 m w kierunku
zachodnim, w odległości około 20 m od
Paklicy we fragmencie turzycowiska z Carex
gracilis w miejscu specjalnie do tego celu
wcześniej nieco pogłębionym.
Z koniecznością przesadzania chronionych gatunków roślin zagrożonych różnymi
inwestycjami, a nawet przenoszenia stanowisk zwierząt czy całych kompleksów siedlisk,
będziemy spotykać się coraz częściej. Tymczasem do prowadzenia takich prac nie jesteśmy
przygotowani, nie posiadamy odpowiedniego
sprzętu, nie mamy specjalistów, koncepcji
lokalizacji stanowisk zastępczych, procedur
pozwalających na szybkie i elastyczne reagowanie bez konieczności naginania prawa.
Może warto o tym pomyśleć zawczasu?
Andrzej Jermaczek
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często chaotycznie, w sposób mało przemyślany. Najczęściej nie brana jest pod uwagę
konieczność utrzymywania ciągłości korytarzy
ekologicznych.
Ponadto, nagminnie zalesiane są cenne
przyrodniczo, półnaturalne ekosystemy nieleśne - łąki trzęślicowe, murawy kserotermiczne,
wrzosowiska i inne, utrzymujące się, przez setki
lat dzięki ekstensywnej gospodarce człowieka,
która obecnie okazała się kompletnie nieopłacalna, np. ekstensywnym wypasie czy koszeniu.
W wielu przypadkach są to siedliska przyrodnicze wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, jako wybitnie cenne
nie tylko dla Polski ale i dla całej Europy. Należy
również pamiętać, że zgodnie z zobowiązaniami Konwencji o Różnorodności Biologicznej
(Convention of Biological Diversity), musimy
chronić walory przyrodnicze i zapobiegać
spadkowi różnorodności biologicznej kraju.
Większość prowadzonych dotychczas
działań zalesieniowych opiera się na drastycznych przekształceniach w strukturze gleby, nierzadko także zmianie stosunków wodnych. Nie
da się ukryć, iż procesy te również wpływają
negatywnie na unikatową szatę roślinną oraz
różnorodną faunę, charakterystyczną dla wspominanych wyżej ekosystemów.
Ponadto w wielu przypadkach kompletnie
ignorowany jest naturalny potencjał przyrodniczy zalesianych gruntów, mogący być rozwiązaniem problemu zwiększania lesistości kraju
przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności
biologicznej. Mowa tutaj o wykorzystaniu naturalnych odnowień pojawiających się na wielu
odłogowanych gruntach porolnych. Ich zalety
to miedzy innymi uzyskanie zróżnicowanej
struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów,
kształtowanie się ekosystemów zbliżonych do
roślinności potencjalnej lub ewoluujących w tym
kierunku, zachowanie ciągłości stadiów sukcesji naturalnej, tworzenie naturalnych ekotonów,
wzrost różnorodności na poziomie gatunków i
ekosystemów. Tak powstałe zbiorowiska leśne

wykazują również dużo większą odporność na
zmiany klimatyczne, gradacje szkodników oraz
inne tzw. naturalne katastrofy (pożary, wiatrołomy itp.). Do tej pory nie powstał żaden zintegrowany program uwzględniający sukcesję
naturalną jako alternatywę sztucznego zalesiania.
W związku z opisanymi wyżej problemami, Klub Przyrodników podjął się realizacji
innowatorskiego projektu pt. „Kształtowanie
ekosystemów leśnych na gruntach porolnych”.
Przedsięwzięcie, a przynajmniej jego pierwszy
etap, wspierane jest przez Program Małych
Grantów Globalnego Funduszu Środowiska.
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych metod odtwarzania
ekosystemów leśnych, będących alternatywą
dla tradycyjnych sztucznych nasadzeń. Metod
opartych o naturalne procesy zachodzące w
przyrodzie, sprzyjających utrzymywaniu i wzbogacaniu różnorodności biologicznej, a także
uwzględniających przewidywane zmiany klimatyczne. Głównym narzędziem dla tego celu
będzie promowanie sukcesji naturalnej. Dlatego
konieczne jest udowodnienie tezy że sukcesja
naturalna jest lepszą metodą na zrównoważone
zagospodarowanie gruntu rolnego niż sztuczne
nasadzenia i że przyczynia się do naturalnego
odtworzenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk
rzadkich gatunków. Żeby to osiągnąć, oprócz
dokładnych badań florystycznych, faunistycznych, glebowych, a także struktury krajobrazu,
związanych z różnymi metodami zalesień,
konieczne jest zwiększanie świadomości społecznej. Główny nacisk położono na grupę
ludzi związanych z organami zarządzającymi
programami zalesieniowymi oraz mających
wpływ na kształt zalesień w Polsce.
W związku z tym w dniach 16 - 17 listopada 2007 w Sękocinie pod Warszawą odbyła
się konferencja pt.: „Kształtowanie ekosystemów
leśnych na gruntach porolnych – teoria i praktyka, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.
Na konferencji spotkali się zarówno przedsta14
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Działania militarne prowadzone na poligonach są istotnym czynnikiem w ochronie polskiej
przyrody. Zaprzestanie czy nawet zmniejszenie
intensywności ćwiczeń silnie koresponduje z
degradacją oraz zanikiem cennych przyrodniczo siedlisk znajdujących się w granicach poligonów.
Siedliskom przyrodniczym, które szczególnie upodobały sobie poligony przyjrzyjmy
się na przykładzie Centrum Szkoleniowego
Wojsk Lądowych w Świętoszowie, w granicach
Nadleśnictwa Świętoszów, gdzie w roku 2007,
prowadziłyśmy weryfikację inwentaryzacji terenowej siedlisk przyrodniczych prowadzonej
przez Służby Leśne Nadleśnictwa.
Cała środkowa część Nadleśnictwa była
w przeszłości niemieckim poligonem wojskowym. Jest on użytkowany przez wojsko również
obecnie, jednak w mniejszej skali i z wyłączeniem niektórych jego części. Porzucenie przez
Wojsko doprowadziło do przemian szaty roślinnej tych terenów, na które największy wpływ
miało (i nadal ma) zarastanie. Na znacznej
powierzchni zachowały się jednak zbiorowiska
charakterystyczne dla poligonów, będące jed-

nocześnie cennymi siedliskami przyrodniczymi
chronionymi w programie Natura 2000.
Siedliska te to przede wszystkim suche
wrzosowiska zajmujące tu kilkaset hektarów.
Charakteryzują się one dominacją wrzosu
zwyczajnego Calluna vulgaris i współwystępowaniem innych sucholubnych gatunków, takich
jak na przykład szczotlicha siwa Corynephorus
canescens, trzcinnik piaskowy Calamagrostis
epigejos czy mech płonnik włosisty Politrychum
piluliferum. Zajmują one znaczne powierzchnie
na terenie poligonu. Niestety w wielu miejscach
silnie zarastają sosną i brzozą w następstwie
sukcesji wtórnej. W ochronie wrzosowisk najistotniejsze jest czynne użytkowanie poligonów,
co wydaje się również o wiele skuteczniejsze
niż celowe usuwanie drzew. W zachowaniu
tych siedlisk duże znaczenie mają również okazjonalne pożary.
Na terenie poligonu w Świętoszowie
występują również inne siedliska przyrodnicze
Natura 2000. Znaczne powierzchnie (w sumie
kilkadziesiąt ha) zajmują tu wydmy śródlądowe
z murawami szczotlichowymi. Fragmenty nie
użytkowane przez wojsko spontanicznie zara-

Wydmy z murawami szczotlichowymi
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ma także świadcząca o procesach degradacji
trzęślica modra Molinia caerulea.
Innym typem siedlisk Natura 2000 są
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością
ze związku Rhynchosporion, potocznie zwane
przygiełkowiskami. Na terenie poligonu i w jego
sąsiedztwie są to niewielkie zagłębienia z odsłoniętym torfem porośnięte głównie przez przygiełkę białą Rhynchospora alba. Występuje tutaj
także rosiczka pośrednia Drosera intermedia oraz
bardzo rzadka przygiełka brunatna Rhynchospora fusca. Są to więc siedliska bardzo cenne.
Cennym składnikiem przyrody opisywanego obszaru jest cietrzew Tetrao tetrix. To nieliczny ptak lęgowy na terenie naszego kraju, a
jego liczebność stale się zmniejsza. W czasie
godów samce tokują w grupach. Ptak ten szczególnie upodobał sobie tereny otwarte, jakimi
są wrzosowiska czy luźne bory. Poligony mają
więc duże znaczenie w ochronie siedlisk tego
cennego gatunku. Nadleśnictwo Świętoszów
również czynnie przykłada się do jego ochrony
usuwając naloty drzew z otwartych wrzosowisk
i powstrzymując się od ich zalesiania.

stają sosną i brzozą. Siedliska te nie sprzyjają
jednak ich wzrostowi, ze względu na procesy
ciągłego rozwiewania piasku i niedostatek
wody. Poza rozległymi odsłoniętymi połaciami
luźnego piasku występują tutaj murawy napiaskowe z dominacją sino nabiegłej i kępkowej
trawy, szczotlichy siwej. Innymi charakterystycznymi gatunkami są mchy, np. sucholubny płonnik
włosisty oraz porosty z rodzaju Cladonia.
W mozaice z suchymi wydmami i wrzosowiskami występują tereny podmokłe. Jednak w
przeszłości tereny poligonu jak i całego Nadleśnictwa zostały w wielu miejscach zmeliorowane,
co doprowadziło do znacznego ich osuszenia i
przekształcenia roślinności. Siedliska bagienne,
takie jak torfowiska zachowały się więc tylko
sporadycznie i przeważnie znajdują się obecnie w złym stanie. Są to przede wszystkim torfowiska przejściowe o niedużej powierzchni, dość
zubożałe florystycznie. Stwierdzono na nich
miedzy innymi występowanie trzcinnika prostego Calamagrostis stricta, rzadkiego gatunku
torfowiskowego. Siedliska te silnie zarastają
sosną bądź brzozą, ewoluując w kierunku lasów
i borów bagiennych, znaczny udział w ich runie

Wrzos

Suche wrzosowiska
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Zbiorowiska przygiełki bialej
miód wrzosowy. Nieprzeciętne walory tego
miodu zostały docenione znakiem i certyfikatem
produktu regionalnego, UE – „Miód wrzosowy
z Borów Dolnośląskich”. Badania dowiodły, iż
produkt ten cechuje się wyższą, od pozostałych rodzajów miodu, zawartością proliny oraz
innych wolnych aminokwasów, wśród których
znaczny procent stanowi fenyloalanina. Jest
to aminokwas regulujący poziom serotoniny w
mózgu, a tym samym pozytywnie wpływający
na nasze samopoczucie. Prolina jest istotnym
składnikiem każdego miodu, buduje białko
zwane kolagenem, przez lekarzy uznane za
„naturalny eliksir młodości”.
Dla znacznej grupy mieszkańców regionu
czynny poligon oraz obecność suchych wrzoso-

Obecności rozległych powierzchni dobrze
zachowanych wrzosowisk jest niezbędna nie
tylko dla cietrzewi. Wzbudzają one również
żywe zainteresowanie… lokalnych pszczelarzy.
Powód może wydawać się banalny, jest nim…
miód wrzosowy.
Wrzos jest znaną rośliną miododajną. Idea
wykorzystania wrzosowisk do produkcji miodu
ma na tym terenie bardzo długą tradycje, a z
nowym nasileniem odrodziła się na początku lat
dziewięćdziesiątych XX w., zainicjowana przez
pszczelarzy z okolic Przemkowa po likwidacji
radzieckiego poligonu lotniczego. Na drodze
współpracy lokalnej społeczności z miejscowymi
organizacjami pozarządowymi miód wrzosowy
został pomyślnie wypromowany jako lokalny
produkt z Borów Dolnośląskich.
Obecnie co roku w porozumieniu z władzami wojskowymi poligonu Świętoszów oraz
Nadleśnictwem dziesiątki pszczelarzy przyjeżdżają na ten teren już od drugiej połowy sierpnia. W przeciągu kilku dni krajobraz wokół pola
roboczego znacznie się zmienia. Jak grzyby po
deszczu pojawiają się setki uli pełnych pracowitych pszczół, produkujących pyszny i zdrowy

rosiczka pośrednia
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Tu powstaje miód wrzosowy
wisk to szansa na unikniecie bezrobocia, sposobność na ciekawą i niecodzienną, jak na XXI
wiek, pracę! Cena miodu wrzosowego zachęca
do podjęcia wyzwania. Wartość rynkowa litra
jest wyższa od innych jego odmian średnio o 5
– 10 złotych.
Z drugiej strony poligon wojskowy to nie
zawsze raj, poważnym zagrożeniem są zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, które
mogą towarzyszyć działaniom militarnym, a
także prowadzenie aktywnych ćwiczeń na
powierzchniach szczególnie istotnych ze względów przyrodniczych. Skala tego problemu nie
jest możliwa do dokładnego oszacowania,
wynika to z ograniczonego wstępu na teren
wojskowy nawet w celach naukowych.
Jak dotąd w Polsce nie została przeprowadzona kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca wszystkie poligony. Powołując
się na wyniki wstępnego monitoringu przyrodniczego siedmiu treningowych powierzchni wojskowych z 2006 roku, można stwierdzić, iż
udokumentowana liczba stanowisk rzadkich i
zagrożonych gatunków rodzimej flory i fauny
oraz grzybów, na terenie poligonów jest

znaczna. Przypuszcza się, iż liczba tych gatunków znacznie wzrośnie po przeprowadzeniu
pełniejszych badań. Wskazują na to także
wstępne wyniki przeprowadzonej w roku 2007
inwentaryzacji gatunków i siedlisk Natura 2000
w Lasach Państwowych, która objęła także większość obszarów poligonowych.
Jak się zapewne okaże, niektóre z
powierzchni leżących w granicach poligonów
będą na tyle interesujące, iż zostaną zakwalifikowane do objęcia ochrona prawną, zarówno
na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.
Istnieje jednak wyraźna potrzeba wzajemnego
zrozumienia, jako podstawy do zainicjowania
i rozwijania owocnej współpracy pomiędzy
przyrodnikami a Wojskiem Polskim, zarówno na
szczeblu ministerialnym jak i lokalnym.
Z naszej strony, przyrodników, rezultatem
udanej kooperacji będzie nawiązanie długoterminowej współpracy, stworzenie dokumentów
prezentujących areał i stan zachowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz opracowanie
metodyki właściwego zarządzania i monitoringu siedlisk i gatunków.
Urszula Biereżnoj, Paulina Gielniak
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