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c2terechTigrozonychw Polscci uiii Europejskici
siedlkk pztrodniczych:mums
(6210),t rroqkk *)sokich (7110),brloNisk ppejaciowyclr
kserotemi.znych
(7110)
iiNicllistlch dqb.6rv(91r0). Siedlisk!te stgno{iE mlejscewJ,i{powaniaradknh.
jwiatlozqdnlchga$nk6w rc<lin Ftrnkclonow.n
e nuraw. dihrnw i czlic rodoyisk
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FundusaOchrony
Srodo*hkai Gospoda&i
Wodncjorazw 5%z wklaluwlasnego
Cerrru
o.hrony Mokradel wiecej lnlormacji o p'ljekcle Dozna znalez'j ia sronic:

tt

,tuk,t: JfA-'
r.,

, -y

+

ttr6dr".3

3. Projrkr "CzynM o.hrona {ybnnych
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W 2013 roku kon(ynroNdno
mzpoczqtc
rv Rzcfiiu,2ol2 r. praccw dmach projekru
fndn$watugo prrcz Na'odo*y FlnddsuOchron, Srodowiskri CosDodarki
Wodnej.
Calkownykosztprojcklr$-nosi 124665 zl, pEy czym ko*y bic4ce stanowi4100%
doracji.kosztyi \lddki inwcsl,vcyjnc
0% Puedsi9wzieciD
obejfrujsdzialanirochrony
c?rnnejnzed|uajqceiRalosi elekt6wekoLosiczrych
uzlskanychw mmachrealiacji
wcze$riej
provadzonlchpEez CMok zadaafiDansowanych
pzez Fundacje
EkoFtrndus.
Prcjckropi.ra sie na J$6ch pddiasowlch dzialani&h:koszeniuou usuMniudre*
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pozdobszr rodowisk).
Zabiegiproeadzono
podna{iz!rem
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bli2niczkowej
(kod sicdlnka6230)7r slanowiskiem
podejizonarurothrncgowsTysrkte
l]mierione dzialania
zodalyuzgodnione
z Nlaiciciclami
lubzzqdcamigrun6*.
5, Wdnz.nic PROW2007-2013
Pohoc{ pozyskiwnniu
dopl,t @lnoirodowiskoryctr
w mnachdzillalnoicizwiizanojz rerLi?aeja
ProcramuRolnonodowiskowe8o.
ccnrum
ochrcny Mokradel Srvidczylo uslugi sspomaAajqcepozyskisanie dopl.r
rolno*odowkko*lchpuez rolnikdwposiadajic),ch
grunryzlokrtizowanena rcrcnach
ccintchpryrodniczoP.zygotoNano.iedenaScie
phn6rvrolnojrddowiskoqlch-dla
grunt6*,
polozonych
natrcnie kilku obszar6w
Natura2000:BagnoCalowanie,
tuszczdKampinoska,
o$oja Augudo*ska,ujScie wany. Dolina Bicbzy, ostoja Bicbrza'iskaJednoczeaiic
rolnikom.dLakt6rychcMok opDcowpal planyolnosrodoNiskose
we l,czejdicjszych
Lat$h,udzichdopomocypzy Nypelnlaniuvniosk6* o uzlskaniedoptdr(zafljwno
obsar.wych,jak i rolnojrodowisko$,ch).
p.owdzeniukorcspond.ncji
/ ARMR ofaz
prowadzeiiurcjenru dzialaDosci
rolno3rodowiskoNej.
Pozatym prc*adzonomzmowy
zwlaSciciolami
innychcetrtr)chpzyodnlczor4end$,mai4cena ceiuzachtcenie
ich do
realizacji M tychEruntachplan6wrolnoirodowiskoslch.
Realiztuj,planurclno3Ddorviskorreo
Stowrrysnni!
Zgodnie
zapkani planurolnoirodownko*ego
dh CMokn! t.ra2009-20tlStosauyszente
p'owadzilow 20ll r. ekdensyrvnq
gospodarkE
kodni na lcrtnie BagnaCalowanie
.ra7
Pue.z] Kampinoskicjhcznicna obszarze
31,71harBalychtr2y1k6w
zietonych.
NienAl
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pzr CMok powiezchnia
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obszaru
Natura2000
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5.1 Ochrona
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5.2
Narum2000- 1,76hd
5.4 Lqkitz((lico*e selenico*e Nolura20000,s5
5 5 Mumw)'cieploluhtreNaturu2000 0,22ha
5 6- P6lnaturalne
lqkiNiLgohc-Narura
2000-1,30ha
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ZloTofy$ maju20ll r. vtrioseko puyzninlclcdtrolitej
wefekcieeego ARiMR*]dah decy,.le
.oLnoimdo*i[owej
zoial rozparmnypoz],1)avnie.
jak i bezposrednie.
prrnaiqcc Mioskowane
doprary-zaf6wm rclnoircdoviskoNe6. S ,ro$y DzicnMokndd2013
W 2013 roku CentrurnOchronyMokradclwu z WydzialemBiologii Uniwe6)tetu
D'ia Mokndetna WydzialeBioLosii
Warszawskiego
organizowalo
obchodySwiatowego
Uw TcfrarSwiard{egoDdiaMokadelw roLa2013bumirl.,Mokmdtidbal4o *od?.
a prograin
byl nasrepulqcy:
(CMok,Ul|J WorldWctlands
Day201:l- wprowadzcnic
11.00-ll.l5rEra Jablo'iska
il.l5-l2.00iTo.csaOzifrck(UW)MokEdlajakooczlszcaLnie(cick6*?
l2 00 12.15r
Mateusz
mokradla?
Gryeonk(SGC$I)- Ilewodynagazynujq
pueciwpowodzioNa
1245 l3l0 Przemyslav
Naw.ocki(WWF)- Mokradla
a ochrona
mokr el
Co wBreiachpiszczy
.zyli aklualioiciw ochronid
Ramsar
14.00-14.15:
Parrycjr
slawirz (GDos) Dzi0lma pokkieeo
sekr€ta.iatu
wodno-blornrch
isiedlisk
l4l5-1430:tlororaRadziwill(CIOS)Moniroring
sdtunk6w
pzlrodnicTych
w PanstrowtmMonitoriiguSrodowiska
N dostosowatru
doBymogow
(lIP) o ndiorucjach,
uTtrkach
?ielonych.l
fP
14.10-14
45:Paulina
Dzierza
Relacjr z obchod6* SwiatoNegoDnia Mokadel zoslala opublikovanaw Bluletynie
PoLkie3. lirvazl$Na Hydrobioloeiczncso.

7. Sedis Bagn*pl i finpagebagnn,pt
Funkcjonowar
Basna.pl
w 2013r. koncentrovalo
e inlormrcyjnego
serwhunokradloweso
bicz4cych
trldatcn nokMlowych z kaju.
si9 M publikosoniu
aktualnoici
dotyczqclch
jake *ysrqpily nr skure[
problcmamilechnicznymi,
w ^ri4zku z nieoczeki*?nymi
preDierienia
ra
* 2012. zawadojcleronynanol} sro€r, seNs \6ir4mal dzialalnoSi
okrestrxch 'niesiqcy w?no*ieniejeso funkcjonowania
nN4pilo s lipcu 20ll r
Rozpo*szechnianic
w scNislc *splcral laccbookowyfanpage
reici pubLikowafych
FanpaAcbaAna.plw20llropubliko*alokolo30*pis6*oznegor)"u(zmiannatusu,
linknr do rnlkul6s r Inremecic.
udonepnieri
treici innychuzlakownik6w
f_acebooka,
uiworlnych$lldaze'i,zdjedlrp.).UtMtononan ujnccxlldrrenir:
Ssiaro\w Dziei Mokradel2013 CMok, V LiczenieZurawi w Muowieckin Park3
Kraobuo*r|l ci4g drlszyoch.onyczynnejnieleinlchsiedliskPojeziezasejneriski%o
j* ftMie2 udon9pniano
oEz Jcsiennaakcja cztnnej ochronyna suwakzczrZnie.
q l d a " c na n D . h r ) . ( o \ n l o w ) $ o / o n od { 4 r e a b u n r ' o r o t , 1 c 7. - S v a b $
mai20lr.
Dzici Moktudcl20l3iAkcja Sasankowa
W20 3 r. hnp.8ebaen!.plt.luhilo,lllnowychurlkowiikd*,.\yofalopolubienie
12. l-iczu osdb lubiqcychfanpage
ll srudnia213 r. slniosla 7ll, co oznacaponad
jcdicso dnlafrialo miejsce
(z
dwtrkotn)rvzronroczny 292).Najsiqcej,ri 2.r.poLubiei
(6)
miaromiejsca
* $yczniu.a najmniej
lr nycznid.NdNircr:lpolubiD'i
mlcsitczfie(1.12)
29 maja,nanepnio
we rv'TeiniuNdriekvy zrsiqgwphu (696\q<wie!en)mirl rnieisce
(633\'yiqie!!enla)6 rzrfila i l5l w)<sictlch15 kqietnia.Kilkukrotnienis bylo ani
j.dnlro ryiqidlcnia dziennie(l majr. 1 lkiopad{) Nujwicccjpolubiei,wph6w mirb
n'el..e J-zrreln., 10) po ub en
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w lyd' dnlachbyla rnwnieznai*ilkszi liczbakomentazyi ponoMvch rdonlpnteri
(13ircznia l5 udo$epnieh
i L6komcnrazr).
Crlk.wiryzasigwszcLkich
reSciz*i4zanych
z ftnpascem (rv tym wpis6wlnnydiuzyrkorvnlk6*)
w puybLizciiuodzwierciedtal
zasiag
wyiwielleiwpk6*, p.ry c4rmbyl o zrd wjetkoiciNt'zsz),
(i3 srycznia
trei.t rs dorarry
do
1956os6b,2 lutcAodo 1362,a 29 noja do 720).Z wyjwicrlcniarni
Twiqz.dyjed niwnieT
rozkhdod*i!.dzii fanpage'a
NajrviEcej
odwicdzlnna osi czasuniato nicjscet3 stycznia
(53),,s maja(47) i 2 lureso(36).Nltomiaststroiy zdlri naiczgciejb]ly od*iedTrne
9 majr,2luresoi29 maj!,podczas
Edynrunt *ydarzen 22 marca.2kie8o i2tsrycziil
Posl] iinych os6b byt unieszczaicia fanpageiuspondlcznic.Nie'nat yszyjkic
odwiedziny
fanpagc
a pochodzily
z \eNnu Facebook,
Nojjd z innychscflvi$w (*,irrlna
pl
bagno i {yszukiwarkiinreoetowe)
bylojedyniekilka-kilkanaicie
w ci4!! ca}ego
rcku.
Nic qdosigprelvszy$kiesrarysrykido\tzqce
poszczeSdlnych
rvpisdwMo2najcdnak
pr6bowad
powiqzioz ninl okrcsynajwifkszeso
zasl98u.
zr rckordo*,_v
*],nik z t3 srJ,.znir
mozcodpowjadaa
urwozcniewyda'?rnja..Sriato\.J'Dzic'i Mokndet20tl CMok oraT
opubliko*anie
zNiqziregoz nin koniksu.Komiksrn. ao(or6vaseppoLcinoncna
7ona1
pobranyz scnvisuKonwencjiRamsarskicj,
pucrlumrchry I udo$epniony
na rvitryfie
bagna.pl
oru Lnpageu. Ze ruelglu na korckrqlezykowE
jcg. dsie wereje_
opublikowano
k!6rel4cznleobejzaly931osoby,polLbilo170os6biudosrepnilo
drtLj 154(czg,:z rych
danl,ch,
?llaszczao wyiwjerleniach
moa dorycTya
rych entch os6b).Wlsoki wynik
jest z umieszczenicfr
z2gmajazwiEzany
albu'nuzdjed,.Akcjasasanko*a, maj 208,'
(13polubiei,l4 udo$qpiicn).
3.?ztelqrtcnjc cMok do cump.jskiejorsanizacji
wellandsIhtemsrional
Na pocz4tku
roku20ll StoNrr)szenicotzymalopropozy.lepryn4tieniado inicjrqav]
uiwouci'. eumrejskiclorganizacjizajmujn.cjrie ochrofq mokBder aeqd cMok
w slosorvan'u
drocEkorespondencjinnilotrrj,
zdecyd.wal
o pEysr4pieniu
do iej jnjcjaryw'.
w driu 30 maja 2013 odbyb sie \yarstatygrupy iniciarlrDejv siedzibicwerLands
Internationalw
Wageiingen
nakt6rychpredsia*,icie
e 6 ofe$izacjizrbznlch
0loolandia).
- N emct I I four du Vatat- Fraicia.CIREFtb€rianCentrefo. Rtver
puistw(Euroddtur
- Hiszparia,WildloNlandWclLaidsTrusl WielkaBryiaiia,SunlinabLc
Restomtioi
Ee
- Pohka)oru Weiinds l *narional
Group,WielkaBfylanir Cenrru'n
OchrcnyMokradel
uzgodriliceloNoldpo*olaniaeuropejskiego
stoNorzyszcdla
orazp.iortretyiceodzirlanir.
Puez koldjnc miesiqcelNaly konsulkcjcdoquqce da(uiu organizaclii pr&e nad
pzygotowaniom
dokument6w
nlezednrh do tojc$racjlno*ego$owapJ'szcnia.
w dniu 25 *rzrlnia * Hohidii a.ejenFNana zosralaorgrnlTacjaWdtands
Inte *ioial - European
Assciatior jako zu$zenlesowazysze'i,bd4ce jcdioczeinie
czldnkiemmiQdzlnafodowcj
sic.i WctlandsInreflErioial.Wcziniej. t2 *uc$ia,
wslosowlniupowoldnoZrrzad nowejorcanizsji. w skladzieJan. Madswhk (cEo
. chnir,c$riel schwrderer(EurcNatu,- skarbnik,JosuEtso
wctlmds International)
(CIREF) sekretau,orazJeanlalbed (r-aTour du valai) i Dcbbiepain (vitdrowl hd
wctlands Truso
czlonkowic.Picvsz4 inicjarywaWI-EA bylo p'Sgotowafic
w ekspresotrlm
tempicydioskudo KomisjiEuropejskiej
(tunduszNGo operatin8
smns
wramachLIFE+) o dofinansowanie
dzialalnosci
na rok 2014, kdr} zonat zlo2ony
15pldziernika.Projekrzo$.1rozpar.zonr
pozytywnie,
l9 lut*o 2014r. WI-EAuzyskaL
dofinansowinic
w {}sokDici 273 255 euro.Obecnicjcn przlgorow}ratrykoiku^ ir
stadowisko
Eu.opean
PfoemfrhcMrnrsd Diorttctamidzialana \\rI-E bld4 (\v3plaiu
dziilirizat*ierdTon*opzcz lundueLifc+):
- kszt lowanic $iadom.Sci decydent6wi u$arrdawc6w w zakrcsic *ano(cf\
ekosystemdq
mokraJlowrrh.
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prcmovanieinteeracjiprobleni* ochronymokadclz scktoio{TmipolitykamiUnii
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