REZERWATY
– czas na comeback!
Dostrzegając pilną potrzebę pobudzenia aktywności w zakresie
ochrony rezerwatowej, Klub Przyrodników, przy współpracy szerokiego grona przyrodników i kilkunastu skupiających ich organizacji,
od kilku lat tworzy współczesną koncepcję rozwoju ochrony rezerwatowej w Polsce. W oparciu o najlepszą dostępną wiedzę analizujemy aktualny stan ochrony rezerwatowej, gromadzimy informacje
o obiektach kwalifikujących się do ochrony i pracujemy nad społeczną koncepcją stopniowego uzupełniania sieci rezerwatów.
Zasadniczy mechanizm akcji nawiązuje do tworzenia „shadow
list” obszarów Natura 2000, opierając się na społecznym zaangażowaniu przyrodników. W każdym województwie akcją kierują koordynatorzy regionalni - specjaliści z zakresu ochrony przyrody, lub
ich zespoły, współpracujący z zainteresowanymi osobami i instytucjami, gromadzący i weryfikujący dane.
Koncepcje dla województw zawierające nie tylko propozycje
uzupełnienia sieci, ale także charakterystykę i ocenę ich aktualnego
stanu, publikujemy jako recenzowane wydawnictwa naukowe.
Do tej pory ukazały się trzy książki – dla województw lubuskiego,
łódzkiego i opolskiego – można je nabyć w sklepie Klubu: https://
www.kp.org.pl/pl/sklep-kp. Na zaawansowanym etapie prac są trzy
kolejne. Na stronie www akcji można także znaleźć bazę obiektów,
w formie elektronicznej.
Opracowanie i upowszechnienie koncepcji to tylko etap wstępny,
jednak bez niego nie da się poważnie mówić o racjonalizacji sieci
rezerwatów. Niezależnie od rozwoju sytuacji w krajowej ochronie
przyrody, posiadanie rzetelnie opracowanej koncepcji, zawierającej
rezerwatową „shadow list”, to pierwszy, konieczny krok do poprawy
skuteczności ochrony rezerwatowej i ochrony bioróżnorodności.
Liczymy na zaangażowanie w akcję szerokiego grona przyrodników. Nie oznacza to oczywiście bezkrytycznego przyjmowania wszelkich propozycji - będą one analizowane i weryfikowane przez koordynatorów. Ich wykaz wraz z adresami email, a także wszystkie dane o akcji i
jej wyniki znaleźć można pod adresem https://www.kp.org.pl/pl/rezerwaty-przyrody-czas-na-comeback. Tu także zamieściliśmy wzór prostej karty obiektu, do wypełnienia w formacie exel.
Jeśli znasz kwalifikujący się do ochrony rezerwatowej obiekt i dysponujesz danymi pozwalającymi choćby wstępnie wypełnić kartę – zrób to koniecznie. Jako załącznik potrzebna też
będzie mapka z zaznaczonymi proponowanymi granicami. Propozycje przesłać możesz na
adres Klubu bądź bezpośrednio do koordynatora, który skontaktuje się z Tobą.
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