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23 czerwca 2014 r. w ramach współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wielkopolskim i Nadleśnictwem Kłodawa, odbyły się warsztaty dotyczące ochrony gatunkowej
roślin i grzybów oraz siedlisk Natura 2000, dedykowane pracownikom Nadleśnictwa. Spotkanie otworzył i
prowadził Tomasz Kalembkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa.
Agnieszka Trawińska, Starszy Referent w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskaw Gorzowie Wielkopolskim, przybliżyła temat ochrony
gatunkowej zwierząt w oparciu o uwarunkowania prawne oraz praktykę leśną.
W zakresie ochrony gatunkowej roślin i grzybów oraz siedlisk Natura 2000 warsztaty poprowadziła Daria
Jachimowska Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
Po wysłuchaniu prezentacji, wykonaniu ćwiczenia związanego z rozpoznawaniem gatunków chronionych
różnych siedlisk Natura 2000 oraz dyskusji, pracownicy Leśnictw Nadleśnictwa Kłodawa wzięli udział w części terenowej warsztatów. Identyﬁkację gatunków siedlisk
Natura 2000 poprowadziła Daria Jachimowska, która przybliżyła historię powstania siedlisk Natura 2000 związanych z torfowiskami i wilgotnymi łąkami storczykowymi,
wykształconymi na glebach organicznych. Nauka rozpoznawania gatunków chronionych roślin i grzybów, szczególnie tych mogących z dużym prawdopodobieństwem
występować na terenie Nadleśnictwa, zaowocowała rozpoznaniem nowych stanowisk, które uzupełnią listy inwentaryzacyjne poszczególnych Leśnictw.
Kolejne punkty, terenowej części warsztatów, obejmowały kwestie związane z wykonanymi przez Nadleśnictwo działaniami czynnej ochrony torfowisk i śródleśnych łąk
oraz odtwarzaniem siedliska kwaśnej buczyny. Oględziny podjętych działań, prowadzone były w atmosferze twórczej dyskusji. Podczas zajęć uczestnicy mogli naocznie
zaobserwować i nauczyć się rozpoznawania w warunkach terenowych chronionych gatunków, takich jak kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine i storczyk krwisty
Dactylorhiza incarnata, związanych z siedliskami Natura Ostoja Barlinecka PLH080071 i Puszcza Barlinecka PLB080001. Na zakończenie Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kłodawa dziękując wszystkim za czynny udział, wyraził chęć dalszej kontynuacji współpracy szkoleniowo-terenowej z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. W celu praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, zachęcił Leśników do podejmowania dalszych prób samodzielnej
identyﬁkacji stanowisk gatunków chronionych, zwłaszcza poznanych w trakcie szkolenia w kategorii „gatunków potencjalnie występujących" na terenie Nadleśnictwa.
Jak widać, kolejne gatunki czekają na swoje odkrycie. Dziś Nadleśnictwo Kłodawa może poszczycić się stanowiskami, m.in. długosza królewskiego Osmunda regalis,
nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum, skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia, siedzunia sosnowego Sparassis Crispi oraz kilku gatunków storczyków i
porostów, w tym, m.in. brodaczki z rodzaju Usnea sp.
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