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Wstęp 

Poligon „Borne Sulinowo", położony w woj. koszalińskim w odległości 

około 14 km na południowy-zachód od Szczecinka, był jednym z trzech najwięk
szych obiektów Armii Czerwonej stacjonującej w Polsce do 1992 roku. 

Poligon ten został utworzony w 1935 roku decyzją władz państwowych III 
Rzeszy i służył jako baza wojskowa i miasto militarne dla szkoły artylerii Wer
machtu. Koncentrowały się w nim jednostki armii pancernej Guderiana przed 
atakiem na Polskę w 1939 r~ku i tutaj Rommel szkolił swój korpus do walk w 
Afryce. W okresie II Wojny Swiatowcj istniał tu zespół obozowy Oflag II Gross 
Borne, w którym przebywało około 5 tys . jeóców wojennych: polskich, francus
kich i rosyjskich. Pod koniec II Wojny Swiatowej tereny te o powierzchni ponad 
18 tys. ha zajęły wojska radzieckie i używały je jako poligon wojskowy do 21 
sierpnia 1992 roku. 

Po opuszczeniu poligonu przez wojska Federacji Rosyjskiej działalność w 
jego obrębie podjęły służby geodezyjne oraz nadleśnictwa: Czarnobór i Borne 
Sulinowo, prowadząc różnorodne prace na rzecz przywracania żyzności zniszczo
nej i zdegradowanej glebie. 

Celem pracy było kartograficzne ukazanie zaistniałych form degradacji na 
obszarze poligonu „Borne Sulinowo" oraz ocena zanieczyszczenia metalami cięż
kimi środowiska przyrodniczego tego obszaru przy użyciu mchów Pleurozium 
schreberi (rokietnika pospolitego) i Hypnum cupressiforme (rokietu cyprysowate
go) jako biowskaźników. 

Ogólna charakterystyka terenu 

Obszar byłego poligonu rozciągał się w obrębie dwóch mezoregionów: 

Równiny Wałeckiej (zachodnia część poligonu), obejmującej sfalowany ob
szar sandrów, wyniesiony średnio 20-140 m n.p.m. Panuje tu suboeeaniczny 
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bór świeży, a tylko nieliczne wyspy morenowe wśród sandrów porasta las 
bukowa-dębowy; 

Pojezierza Szczecineckiego (część wschodnia) posiadającego charakter mo
reny dennej, położonej na zewnątrz głównego wału moren czołowych. Pod 
względem geobotanicznym wyróżnia się ona lasami mieszanymi z sosną, 
dębem i bukiem oraz znacznymi zatorfieniami dolin rzecznych [JASNOWSKA, 

JASNOWSKI 1983]. 

Badania NAWROTA [1993] dowodzą, że centralne rejony byłego poligonu zaj
mują gleby rdzawe właściwe i bielicowa-rdzawe o składzie mechanicznym piasków 
luźnych i słabogliniastych, porośnięte zespołami murawowymi i wrzosem. Nato
miast w południowej części poligonu, w siedlisku lasu świeżego występują gleby 
brunatne kwaśne typowe, a w siedlisku lasu wilgotnego brunatne oglejone, prze
ważnie wytworzone z gliny lekkiej piaszczystej. 

Wartości przyrodnicze Bornego Sulinowa związane są przede wszystkim z 
występowaniem zbiorników wodnych i śródleśnych mokradeł, usytuowanych głów
nie wzdłuż cieków dwóch rzek Pilawy i Płytnicy. Na szczególną uwagę zasługują 
ogromne obszary pokryte murawami i wrzosowiskami, zaznaczone już na me
mieckich mapach topograficznych z przełomu XIX i XX wieku. 

Metodyka badań 

Po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa Borne Sulinowo i Czarnobór obserwacje 
dewastacji i degradacji gleby oraz zniszczeń roślinności na terenie byłego poligo
nu przeprowadzono w lipcu 1997 roku. Zebrane dane przedstawia rys. 1 i 2. Ko
lejnym etapem prac terenowych było rozmieszczenie punktów pobrania mchów: 
naziemnego Pleurozium schreberi oraz występującego przeważnie na pniach drzew 
Hypnum cupressiforme (rys. 1), uznanych jako czuły wskaźnik skażenia środowiska 
metalami ciężkimi. Po osiągnięciu stanu powietrznie suchego, materiał został 

zmielony i wysuszony (105°C), a następnie zmineralizowany w mieszaninie stężo
nych kwasów HNO3+ HC1O4• W rozcieńczonym przesączu dokonano oznaczeń 
metali ciężkich: cynku, miedzi i niklu, stosując spektrofotometr absorpcji atomo
wej typu Unicam Solaar 929. Natomiast zawartość kadmu, ołowiu, miedzi i wana
du oznaczono metodą emisyjnej spektrometrii atomowej w plazmie indukcyjnie 
sprzężonej (AES - ICP), przy pomocy spektrometru Jobin-Yvon JY-24. 

Wyniki 

Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku [1992] na obszarze poligonu „Borne Sulinowo" 
(18 OOO ha), opuszczonego przez wojska Federacji Rosyjskiej, tereny o zdegrado
wanej warstwie glebowo-roślinnej zajmowały powierzchnię 4740 ha, co stanowi 
26,3% ogólnej powierzchni obiektu. Nasilenie procesów degradacji ujawniało się 
głównie w obrębie: 

tzw. pól taktyczno-ćwiczeniowych poligonu, na których w celu stworzenia 
różnorodności terenowych zdewastowano istniejące urządzenia melioracyj
ne. Wybudowano tu różne budowle poligonowe (budynki, garaże, wieże 
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obserwacyjne, magazyny nadziemne i podziemne, różnego typu schrony)· 
oraz obiekty inżynieryjne (transzeje, okopy, zasieki, bunkry, punkty dowo
dzenia); 

składowisk odpadów komunalnych oraz składowisk zużytego wyposażenia 
wojskowego (wraki pojazdów, odpady broni, amunicji itp.); 

składów paliw, rurociągu i rampy rozładunkowej paliwa; 

zabudowy mieszkalno-koszarowej wraz z placami, drogami i kolejami. 

- 1 
- 2 
- 3 -- -4 

~ - 5 -- - 6 .... - 7 
- 8 

1. Szkody wyrządzone pożarami w 1992 roku; Fire damages in 1992 
2. Zniszczenie runa; Damages of ground flora 
3. Punk!Y pobrania mchów; Moss sampling sites location 
4. Rzeki; R1vers 
5. Jeziora; Lakes 
6. Drogi; Roads 
7. Granice obrębów; Border of districts 
8. Wschodnia granica poligonu; Eastern border of army testing ground 

Rys. 1. 

Fig. 1. 

Schemat rozmieszczenia zniszczenia runa i wystąpienia w 1992 roku pożarów 
,,wierzchołkowych " w obrębie poligonu „Borne Sulinowo" 

Scheme of ground flora damages distribution and fire events in 1992 year on 
the arca of farmer army testing ground Borne Sulinowo 
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N-CTWO SZCZECINEK 

\._ N-CTWO OKONEK 
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'•·· .. 

'•·• .... \ 
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--- 5 

•••• - 6 
....... - 7 

1. Wysypiska i wyrobiska; Wastc landfill sites and exploitation hollows 
2. Zniszczenia poziomów genetycznych gleby; Damages of genctic soil horizons 
3. Jeziora; Lakes 
4. Rzeki; Rivers 
5. Drogi; Roads 
6. Granice obrębów; Border of districts 
7. Wschodnia granica poligonu; Eastern border of army firing testing ground 

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia wysypisk i wyrobisk oraz zniszczeń poziomów gene
tycznych gleby w obrębie poligonu „Borne Sulinowo" 

Fig. 2. Scheme of waste landfill sites and exploitation hollows distribution and da
mages of genetic soi! horizons on the area of Borne Sulinowo, farmer army 
testmg ground 

Skutki degradacji środowiska przyrodniczego wyrażały się: zniszczeniem 
pokrywy glebowej (poziomów genetycznych gleby), zanieczyszczeniem chemicz
nym gleby i runa, mechanicznym uszkodzeniem drzewostanów, nadmiernym i 
intensywnym wylesianiem gruntów oraz nasilaniem się pożarów. Ogólnie przyj
muje się, że pożary objęły około 30% całego poligonu i spowodowane były dzia
łaniami wojskowymi. Rozmieszczenie szkód wywołanych pożarami „wierzchołko
wymi" oraz zniszczenie runa ukazuje rys. 1, a rozmieszczenie zniszczeń pokrywy 
glebowej rys. 2. 



Tabela 1; Table 1 

Zawartość pierwiastków śladowych w mchach Pleurozium schreberi oraz Hypnwn cupressifonne 
na terenie byłego poligonu „Borne Sulinowo" 

Con tent of heavy meta ls in mosses (Pleurozium schreberi and Hypnum cupressifomie) on the area of Borne Sulinowo fonner army 
testing ground 

Gatunek Analizowana Zawartość pierwiastka (mg·kg-1 s.m.) 
Nr i lokalizacja punktów badań część mchu Element content (mg·kg-1 DM) 

mchu No. and sitc location Examined part Moss species 
of moss Cd Pb Zn Cu Cr Ni V 

Poligon artyleryjski; Artillery firing ground 
Pleurozium zielona; green 0,150 9,75 32,5 5,1 0 ,70 1,41 3,07 1 Leśnictwo Przełęg; Przełęg forcster's 

Oddział 2 11 ; Section 211 schreberi brunatna; brown 0,380 20,90 53,3 6,8 0,0 3,11 0,17 
Wyrzutnie rakiet; Rocket launchers 

Pleurozium zielona; green 0,130 7,85 30,4 6,9 0,80 1,68 2,82 
2 Leśnictwo Jel eń; Jeleń forester's 

Oddział 10 d; Section 10 d schreberi brunatna; brown 0,225 18,35 48,8 7,3 1,80 3,41 4,27 
Polowa stacja paliw; Field fuel station 

Pleurozium zielona; green 0,535 12,60 38,7 6,0 1,90 2,86 4,67 
3 Leśnictwo Jeleń; Jeleń fores ter's 

Oddział 7; Section 7 schreberi brunatna; brown 0,585 17,40 43,5 5,3 2,50 3,61 5,12 

Dywizyjny skład paliw; Division fue] store 
Pleurozium zielona; green 0,575 9,80 37,4 6,7 1,85 2,66 3,47 

4 Obręb Borne; Borne district 
Oddział 53 a; Section 53 a schreberi brunatna; brown 0,580 14,55 64,1 6,8 2,60 3,54 4,47 
Wysypisko; Landfill sile 

Pleurozium zielona; green 0,545 16,60 56,6 9,4 2,05 2,56 3,77 
5 Obręb Borne; Borne district 

Oddział 86 c; Section 86 c schreberi brunatna; brown 0,660 22,75 62,5 8,9 3,25 3,31 5,o7 
Ogródek chemiczny; Chemical garden 

Pleurozium zielona; green 0,5 15 10,90 34,4 5,5 1,95 2,16 3,42 6 Obręb Borne; Borne district 
Oddział 56; Section 56 schreberi brunatna; brown 0,560 24,20 47,1 16,0 2,45 0,46 4,87 
Pole ognia; Firing area 

Hypnum zielona; green 0,690 15,65 52,2 8,8 2,10 3,21 4,02 7 Leśnictwo Prze!c;g; Przełęg forester' s 
Oddział 24 b; Section 24 b cupressif omze brunatna; brown 0,745 27,65 64,0 10,1 4,20 4,36 6,67 

8 
Poligon artyleryjski; Artillery firing ground 

Hypnum zielona; green 0,965 17,20 35,1 6,7 2,30 3,56 4,52 
Leśnictwo Przelęg; Przełęg forester's 
Oddział 170; Section 170 c upressiforme brunatna; brown 1,060 24,40 43,0 8,1 3,60 4,61 6,22 
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Z przeprowadzonych badań składu chemicznego mchu Pleurozium schreberi 
i Hypnum cupressiforme (rys. 1, tab. 1) wynika, że wymienione gatunki mchów z 
poligonu „Borne Sulinowo" wykazywały wyższe stężenie miedzi, cynku, ołowiu i 
chromu aniżeli mchy zebrane w Puszczy Wkrzańskiej w pobliżu Szczecina i Ce
dyńskim Parku Krajobrazowym [NJEDŻWIECKI , MALINOWSK I 1998]. Jednakże uzys
kane wyniki tylko nieznacznie przekraczają średnie stężenie metali ciężkich w 
Pleurozium schreberi w Polsce w 1995 roku, przytaczane przez GRODZIŃSKĄ i in. 
(1997]. 

Największa koncentracja metali ciężkich: kadmu, ołowiu, chromu i wanadu 
w Pleurozium schreberi w obrębie poligonu „Borne Sulinowo" miała miejsce w 
obrębie wysypiska (punkt 5, oddział 86 c), natomiast miedzi - w ogródku che
micznym (punkt 6, oddział 56). Wymieniony gatunek mchu na terenie dywizyjne
go i polowego składu paliw (punkty 3, 4, oddział 53 oraz oddział 7) zakumulował 
znaczne ilości cynku i niklu. Akumulacja tych pierwiastków jest z reguły większa 
w brunatnej części mchu aniżeli w młodszej . 

Hypnum cupressiforme kumulował znacznie większe ilości kadmu, chromu, 
niklu i wanadu w porównaniu z Pleurozium schreberi, co może wiązać się z cechą 
gatunkową mchów jak i odmiennymi typami siedlisk zajmowanych przez te ga
tunki. 

Należy zaznaczyć, że mchy, a głównie Pleurozium schreberi, są często stoso
wane jako bioindykatory do oceny skażenia środowiska (zwłaszcza powietrza) 
metalami ciężkimi, o czym świadczą m.in. prace GRODZIŃSKIEJ [1985] i STEINNESA 

[1993] oraz GRODZIŃSKIEJ i in. [1997]. 

Wnioski 

l. Dewastacja środowiska przyrodniczego w obrębie poligonu „Borne Sulino
wo" najczęściej wyrażała się: zniszczeniem pokrywy glebowej (poziomów 
genetycznych gleby), zanieczyszczeniem chemicznym gleby i runa, mecha
nicznym uszkodzeniem drzewostanów, nadmiernym wylesianiem gruntów 
oraz nasilaniem się pożarów. 

2. Pomimo upływu 5 lat od opuszczenia poligonu „Borne Sulinowo" przez 
wojska Federacji Rosyjskiej, w mchach Pleurozium schreheri i Hypnum cup
ressiforme z tego obiektu, nadal utrzymuje się wyższe nagromadzenie Pb, 
Zn, Cu i Cr w porównaniu z tymi samymi gatunkami mchów Puszczy 
Wkrzańskiej (w pobliżu Szczecina) i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 
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Streszczenie 

Po opuszczeniu przez wojska radzieckie (1992 rok) poligonu „Borne Suli
nowo" stwierdzono, iż na 26,3% ogólnej powierzchni obiektu występują tereny o 
zdegradowanej warstwie glebowo-roślinnej . Skutki degradacji środowiska przyrod
niczego wyrażały się: zniszczeniem pokrywy glebowej (poziomów genetycznych 
gleby), zanieczyszczeniem chemicznym gleby, zanieczyszczeniem runa i mecha
nicznym uszkodzeniem drzewostanów, wylesianiem gruntów oraz nasilaniem się 
pożarów. 

Na mapie obszaru poligonu ukazano: 

kartograficzne rozmieszczenie wymienionych form degradacji; 
ocenę zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego tego obszaru metalami 
ciężkimi przy użyciu mchów Pleurozium schreberi i Hypnum cupressiforme 
jako biowskaźników. 

SOIL DEGRADATION IN BORNE SULINOWO FORMER ARMY 
TESTING GROUND 
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Summary 

After the Sovict Army Jeft the testing ground of Borne Sulinowo a degra
dation of top soi! horizon was found on 26.3% of total arca. The effects of natu
ra! environment degradation were mainly manifcsted as: the destruction of soi! 
cover (soi! genetic horizons), chemical contamination of soi!, contamination of 
ground flora and mechanical damage of the forest stands as well as the intensi
fied fire events. 

The spatial distribution of these degradation forms and evaluation of natu
ral environment contamination with heavy metals by using Pleurozium schreberi 
and Hypnum cupressiforme mosses as the bioindicators, were presented in this 
paper. 
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