Centtom Ochrony MokEd€l
ul Cszkoskiego 1/3 ok 31,01636Wa62awa
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WxAzrqx.17 kNieLnii lLrl0 roku

Centrum Ochrony Mokradcl
Sprawozdanie nerytoryczne z dziilalnoScis 20ls roku

I. PROJTKTY REALIZOWAIIL

PRILI SIO\AARZ\SZf

NIC

Projskt..Czyma oc[rona zag.oionych 3iedlhk Drz!.odniczych w rczesltach pnyrody
n! M&ows?u i Podl.siu"
Celem projektu blla czynna ochDna czterech 4ertJ2onych

s

Polsce

i Unii luDpejskiej

siedlisli FTrrodniczych: Lorlo$isk wysoLich (7110). todn[hk p'ejicn^lych (?140)
!sietlisltch dqbr6w (9110) i nura$ kserot€rnicznycb (6210) Siedlisk. t sturowia nieisce
*ysrlpovania izdki.h. iwiallo24dnych galunkor Dslin. Fmk.jonoqanie mumw, dqb6*

ic4ici

rorlnuisk F%jacio\_ch z{i4zdc rcsl z xldyqjnym. ekslensysn}m uzytkoxdiem
przez czlo\iek4 okifr jak hoszcnic. sr_pas zNiezql i erabienie ici6lki. Zlrzuce^ie

uzyrko{mia na tych obsanch. Gkzc
rczcnvalowej. doprowadzilo

krEN6w, podrostu

dze{ i

w

rnfrach nie$laiciwie tuzumidej ochbnt

do irlensyfikacji

pmccs6w sukcesji wt&ncj

ekspansii

okspdnsywnych. wysokich b}lin. spowodoralo 1o logo^zcnic

warunka* 3wiednych. znniciszcnic posiezchni sicdlisk

Projckt realizowany b}{ od

i

I

i

zanik niekt6rych gatunkd*

luteeo 2013 iokD. W roku 2015 akonczony zostal ostatni erap

realizlcji zdbicg6w ochronnycl zebrea zostala bi.nasa z Torlb{iskr Scmli.. N czym
nieo.enion4 okuala
prejekten lub

s

si( ponoc {olonr&nBzy StoN&lszmia. Na obvdach

objarvch

ich poblizu postarionych /.slalo 12 tablic edDlacyjnych inlbmuj4cych

obsara$ obj9lych pDjeklen. zaerozenilch dl. siedlisk
igatunk6w ran wlsLepujtlcych orz mclodach ich ochrony w Dnach ovczqdnoici
pzystoso$ma do s,lpasu o$'ec
po$lat-vch w Fd.jercie c6ia Rowska $ Mielniku

o$aldach

przyrodnicz-vch

^slala

',
4
ff ,61^
.t,:fu
.
.-,2=-/'z//

paslwisko 2oslalo oerodhne pa$uchen etetlrlcmyn. 2c specjalnq dreMima :iluzq dla
z*iedzajqcych oraz bramq wjazdow.-.

ps6$.

b'ly

ono co

w

celu zabezpieczenia o$iec przed

alakmj

ze

lieczor zanrltar w drcwnnnej sapce. {_a,budo*anei spccjatiie

smny

r

ll,n

*ypuszczde.a plslwisho Woionrariusze Slosdztszcnia dokladnio
*tspzqtax nuaw€ r imieci, by ni0.ztra nie pokate.Ttly sie o potluczone sz o czt
fEgmcntv drutu kolczastego, a kliE slkosiii odtuq drzcw i kze*6w Z ptujektu
snnan$sant zosral uk2e zakup przcno3nrch protk6\, do erodzenjr o*icc. pitarki
i wyklszarki spalinoqej oD akcesori6w nietfltnycl do czynnej ochrony mua*, (cz6ci
zpaso r€. k aski oc hionn e, snbic. { idl} , sekaror. ra kawic e o chrcnne).
Lqcaie w lmach pmjektu zabiesmi ochrony czlurej oblera b$ala powiezchnia
(65 ha torrowiskd Rysokiego,

l:l,l la

lrj.6

ha

rortiwisk pzej{cior'_vch, 29.1 ha dqbr6$ iRiellisrych

nuras kebtcmicznych) na ll plalacb zaeiozonl,ch siedlisk pryrodnic2ych
w l0 rezeNatach prtrod! (Tofoxisko Kdrskd, IortbRisko SeBfi., Jastp.qbek. Bnvilno.
oraz 3.2 ha

Podjablonskie. D4broqr Seioczlnskie.

D4brolr Radziejo$ska. Kaweczyn. Cara Usze$ie.
Sadkowicc), zespole pzyrodniczo kiljobFzoryn Clogi. projektowdnyn rczeilacie
pryrody

Raj

orr

projekto*mym !2yrku ekologicznyn C6ra Rowska.

Rcali2acja pmjekru zakonczyla sie

I

ll

naja 20ls roku. Calkowily koszl projcklu wtnidsl

192016.00 21. Projekl byl wsp6lfrnanso*arr'

\'

Eurcpejskiego Funduszu Rozwoju Resionllnego
Inhastruklura

i

Srcdowhko,

icospodarki Wodnej
idnmacji

o

w

od z

9,97%

z

Unil F,uropejskq ze 3rcdk6w
ranach ProgianD Operacyjnego

85% przez

s

Narudovego FunduszD ochion! Sodowiska

wkladu wlasnego Centnrn Ochronl Mokadcl. wiscej

pDjekcie znajduie sia na stunie: hnp/Aagna.plrczcMalv.

Projekl "Sttoleen! kontrola z.nadzanir ekosystenlni rzecznyni

{

Polscc"

Pnjekl- Falizowany w rmach piogranu Fundacji Batoreeo ..Obrlvalele dla DenokJacji'.
lindsowmceo z Flnduszy EOC, rozposzql si€ w czeNlu 2014 roku. celcn proiekru byla
pop6w! funkcjonowania gosporlarki rv.dnej $ P.lsce. Podjalc dzialania

nial-w doprowadzid

do reeo. aby prace hydrotechniczne na rzekach byly ptusdd2one s spos6b no2li*ie
nicszkodliry dla pz}rody i 4odnr z pa$en. l'iojckl nial tz dostarcz-vi infomr.cji na

tenat iDdorhlo*rch kosr6w prac utzrnanio$Tch

i

pzyczynia sig do inleer&ji

irodo*isk zwiq,,lnych z zekmi Prcjekr x]/kazal, 2e ingerencja

czeslo rmorywov&a

-.,,.=-

{

dortnyn inleresdn lokalnyn. przy

l*/1*^; Z

ekostslemt

rek

byla

zignorosaniu z6ad

fh'aot* 12

zrowno{azoneao ro?lroju

i

szzej

poj€teso nxeEsu spolecznego Zniana srandardo$

sospodm$dia sodqje$ dlugo tsajqctn procsen. $ kr6ry-m Runq role odgry{ajq m.in.
zniana :i$ildomo3ci strleonej. zmiana procedur adminhracrjnych i lsiadono3ci

skontoloroo iniesycje i

prace urrzr-Danio$r na

sybranycl 65 rzerach.

zbadano

l'l)]!$,

wtniki zojaly opublikorvaE na $tunie inEmclowcj
projckr! rarujnyrzcki.basna.pl atu wzekazdne ktuczoqyh insrlrLrcjom na saejrlu
$o.jc{6dzkim i ccnbrln}m. Ponadto, * ramach pro cktu. podjqb $,spolpEca z wwF przy
rych prac na slan ckologiczny .zek.

p. SzrcuDkowa ocend prcsji zmian hydronodologicznych
'aponu
wjednolirlch c4aciach s6d po$ieizchnio$}ch rzecznrch $ larach 20042Ol5. a tat2e
Nptleoovlniu napy nrjcemiejszlch rzek * Pohce rv ranrach przedsiqwziecia
''walory,acja wlaiciMici mo blosicznych ciek6w mru lnych puy uz)-ciu onofotomt
opracowywariu

w poludniowo *schodnicj Pokce

.

zddpiniowmvch zo$alo piea naj*@niejszFh dokument6$ slratesicznych
rospodarki {odnej: 1) MasterPlan} dla dor2ecz! odry

i wisl! (w

z

zakesu

2014 r.). 2) aktualizacj!

tuogramu wodno Sodo$iskoNeso Knju(aPWSK).1) akruaMacja Ple6w Cospodarowani!

Wodmidla doteczy O.jry i Visly (aPCW),4) Plany Zdzadzmia Ryzykien Powodzio$,am
dla doteczy

odr! i Wnb

(PZRP). 5) Plan Utrzynania W6d obejtuuj4c] obszar RZCW

w Wavawie (?UW). Wszynkie pisha z u{dgnni opublikowano

PrzedsGriciel projeklu bnl takre nd2ial

$

m stoie irledrtowcj

Crupie roboczej przy KZGW Odbyly sie dwa

i l9 03.201i). naj4cc m celLr dyskusjt i zbli2rnie stoowisk pomiqdT-]
orgdnizacj@i pzyrcdniczlni, ujnujqcymi sit ocluona rzek a KzCw. Na spo&miach
onawido n.i.. Maserpldy, aPcw. PZRP i inn€ problemy
z wdr-miem
spotkania (17.02.2015

Ramo$ej DlrektyNy wodnej

v

Pohce.

$

^viqzane
Fmlch pojekru przrgolosano rakze *yst4lienic

.a Krajowc Forum wodne prezenhcj!pr. Dla pr7a"ody. dla czlosieka - sospodarlewodnr
nie Dusi

dzielii

w 20ls rolu

(10.06 2015)

zorga.izowa.o

2

spolkanid: 1) esja na konfeEi.ji Populamo naukowej

1luleso 2015 sriercwaDa do szerokiego *r9gu odbiorcbw podczos obchod6v Ssiatoqeso

Dr, voltuoe ra w\o/rdlc dooei Is \\

Mokadel 2015 Mielo udzial okolo 70 sluch-zy.

---t*

7

| ,.rii \vi.rov..o Uri,
2) *aBa!, 19-20 naja 2015 dla

Lonler(n.

4
t-.
^"/lu

o'6cr"-\ 4"

u4d6w nelioracji z calej Pohki. uzqd6N naMalkosskich. Reeionalnych
Dyrekcji Oclnony Srodowhka. Park6* Ndodowv.h oBz dzialaczy orglniacii
p.zyrcdniczych. waAaatr nialy chaEkter szkolcnioso dtskusyjnv i tch cclen byro
pracownikaw

ponidzy pBcownikrmi adninhrncji adpowiedzialnymi a rcaliacjt prac
urrzlmsniosr.h m rzekach a przlodnikmri, oru pzedlskulowanie moTli{odci sdtuzeDia
dobrtch prakt]k w pracach urzyDaio$)ch. $lrsztaty cicszyty siq baLdzo duzym

otwarcie dialoeu

pEcowni[6{ adninistmcji. W Rdnzrarach }zjalo udzial 68 os6b,
reprczcnto$dly one 2:l insrytucjc orsany adninistncji i orgmizacjc pozazado$r.
Prezentacic 7 v!6aar6* iljduj4 sia na sronie inremeroxcj proje(tu.
w liarcie prcjektu utwozono i provddzono $Dnq intemerowq ratujnrr4ti.basN.pl. ort
odi*iezono sTarg graicznq srony ba8na.pl. pizygoto$ano rdkze mobilnn wysdrvr
o ochtunie

zek i nakddel.

Caltoqity kovt prcjcktu

qni6n

258 600 zl, w ttm dohcja - 90%, 3rodki

Piojekr zahnczyl si9 w€ suelniu 2015,

r jeso spraNozdanie

wlasne

nerytorycznc

i

lO,/..

finansowe

zoslalo zaal<ccprowde przez instJ4ucjc ilnmsLt{ce.

2.

PRZYCOTOWANE I ZLOZONE WNIOSKI PROJEKTOWD

Projekt ,,Och.on cieplolubrych dabr6s (*9110) w ?olscc" (LIFEThernOlkPL)
Pomimo pozytyMej ocenr zc slrony NFOSiCW oraz zapeqienia rvsp6llinmso$lni4
w nlborze w 2014 roku prcjekt uzyskal tylko 65 punkl6$ podczd ocenl pr2el K.nisjq

Eutupejsh $ zviqzku z czlb zabotlo nu d$6ch punlldw do olrzymaDia donnaNowmia
zhechanizdu rinansoweso LIFE+. W 2015 roku poprawiony wniose( o dolinansowanie
zoeal ponownie zlozon] do NfOSiGw. gdzie ryn EEm otrzymrl nalsln,lnq liczbg

punlt6$

i aalul

si9 na piesszyn miejeu

*

ranlinsr Projckt6{. dzieki czemu

zassarmlo*me \spdlfinansowanic z NtuodoweSo Funduszu. wyniki ocenr

r r ,fr L\p ,ri'

,\

\\.

znrne

r \rjern.r

pr )

/lc;

pr

ma

z Konisjq

,\r.

Glbsntn benencjcntn pmjcktu na byi DyEkcja Oeneralna La6w Panstwoslch. za3 jcj
pdncrcn Ccntrun Ochiony Mokadcl. Ccldr pojektu je{ komplckso*a popra*a slaru
i dlusoleminowych perspeklyw ochrony cicplotubnych dqbl6q
najbogalszc llorys!renie zbiorurislo leinc Polski.

,-,,<,'?a=-
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e4-'1,h

(91I0{)

srdowiqcych

Z p6lmtunlnyhi l6mi

/

rego ttpu.

- {\et* olr

uls/ahos€nyni

s

znaczncj nriey€

prcz tadlcyjn4

zaikl4. gospoddka
czlosicka. zwi4zanlch jesr szeEs zag(7_onych gatunl6lv roali. i z$iez{. Dzwonecznik
vomy Adenop.ra liliifuln\ eaturek *lfrie.q4cy w luopic a F/_l rlm 6ci31c z*iqany
z

obecnic

ryn siedhkicn. jesl I6sdcz przednriolem konphkso$ej ochm.y

ProFkt,ic,Jnnr o.hrcna z.grotonych si€dlisk

rv rdnach projektu.

nvJrc.lniczlch

chroniony.h 3rcdko$oj i sschodnirj Pohki,'

lod

konicc 2015 roku Lr.'all intensywne prace nad puysororanien sqoistej ko.qnuacji

zakonczoncao

w maju prcjek$ ..Czlma

ochruna zasrozonych siedljsk pzyrcdniczrch

w rezerwaracb przyfod y n! Mazosszl i Pod tasi u

Tlm

mzem

.zFn4

oclnonq planujenry

objqi t0 zaEozonlch w

pr,-irodDiczycb: lorfowiska przcj3cioRe (7140). s],sokie (+7110)

lzdlicowe (6410) i iRidte (6510).

nufty ksormiche

napiaskowe (t6120). zrcala jllorvca

v

i

(6210)

Potsce

i

UE sicdlisk

zasadose (7210). tqki

i

cieplotubne nuR_a

nnmwach nawapiennych (5110).

.

talze dqbro$)

iwiellisle (t9ll0) iCr4dy subronrynenlalne (91?0). ProFkl na byi Falizo\my na
19 dbsdach o lqcaej pow. 186.9 ha. ziajdujqcrch sig $ 14 rczenvarach przyrody,
8

obedo.h Naura 1000

i

zespolc pu yrod.iczo-krajobrazowynr.

nazowieckim. l6d2lim. swielok'yskim. lubehkin, kuja$sko

w6

tono^kin

wojewddzlwach:

i podlaskin.

Ochrona czynna polerad bedzie na Folcpszaniu Nannk6w iwietlnych runa i{ierlistych
d4bro$ i jaloRczysk. przywracaniu oNancCo charakteru nunN. lqk i torfosisk onz

eliminNji gatunkow

inw&

nlch. zabiegiochonne arzewidulq przcj$ ier lanie drrc\osranu.
redukcje podsz)tu. usuamie nadmidu ndwej biomsy, $rcinlnie zaroili i nalolu d'e$,
koszeni.. wtkaszlnie odtustdF oraz usuwanie obcych gatunkbN i.wuyjnyclr. Planowanc

jc$ talze srkupienic od wla<cicieli Frywatntch mi.. l0 ha unikltowlcb w sliali klju lqk
lrzeilico*}ch w obszdze Natura 2000 Uroczysto Pi y i objecie ich czynna ochon4
w ranach projetru. Wniosek o donnansowde pqeku zostdie zlozony do Cenlnm
Koordlnacji Pojekt6R Srcdowiskowych rvslyczniullol6 roku.
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3. UDZIAL W (ONSULTAC,IACH SPOLECZNYCH

Konsulta(je dokunentds

z

zlklsu

gospodarki Fodnej

w mach konN racjispolscznlch aPwSK iapCW spccjalish projetLu ,spoteczna kontrota
4zedzmia ekosteendni izeczoymi q Folscc, bral udzi.l w sp.tklnieh i dlskusjach.
Stano{hld CMok zosblo tez zprcrcDrowanc
Ocen Srodowis*ach (14.05.2015). tjdziat
obszeme zesiawenre

w

na semina

kon$rttac.j3.h sfinatizowano rzygotosuj4c

unagd.llch dokumenkir. w

konlrdlg pqysotolvani! inwesrycii

s

uD stowdzys?enia Konsulrel6\,

uwagach

szcrg6lnynacisk potozono

na

odniesieniu do chaakreru loszczes6lnych ciek6q,oraz

waloici PtBrdniczcr. Jalo zal4cznik do ur!! do alcw po{stala ssp6tna osrtlnokmjo*a
lista (przlsotowana przz rozne olguizacii poaz4do$ej R rrm Ktub Pzyrodnik6R i wwF

kl6ej skomento*mo /lsadnoid i potencjalny ivtll{ m lrodowisko Nszrstkich
wlnienionych s aPGW iNestycji. CMol opdoosrl vcres6lowe uwaei dla rszysrkicn
inBcstycji u qoje$6dztwie nrzowieckin (64 inwe$ycje). spelniaj4cych se autod{ aPCw
Pohk!).

Da

prrcslxnki do zstoso\€nia od$eFsl$a zsodnie z an 4.7 Rlnowej Dyrekly$_v wodnej
Zgodnie z

tyn anykulen.

dopuszczalne jest nieosiqgniecie

cel6v irodo$iskoslch dla w6d

wprzlpodku nowych pzedsiesziqi ingerujqclch w sodt, po spelnieniu okreilonych
wtrunkjrv. Te 64 wr. in$esrycje 2ostaly wynicnianc { arcw jako spclniar4ce przesldli
do zaslosowmia odstQpstwa. czyli

aphmo. zc realizacla inwestrcjijen nGjako ivtiiejsza

niz dbaloid o za.hohie czr osiqrliecie dobFeo slanu R6d. CMok pzean.lizowal
z$adnoii tych pucslanek. sLwiedzaj{c. 2e t}lko 5 spoidd 64 in$tst}cji nozna uznaa za
spclnlajqcc $f nagee p.zesiaDni do zastosoluia odsrcpsi[a.
PZRP oceniono jako pienvszy dokLment. $]chodzqcr naprzecis koncepcji znj$nowabnci

s

W uNaeach qlmzoDo wiec undnid dla 4slosorunego
* pi{,jekteh PZRP podej3cia do oclnony pzeciwlo\odzio\€j referujqceso netody
iiclcchnicac. Dzialania llkie nie tylko umozhiaj4 dniejsrenic agroTrnia i ryzyk.
gospodarki wodnej

Polsce.

po*odzi. ale jednoczcinie pozsalaj4 na spelnienie innych ce16N Ramosej Dyrekqs]

Kolejny koDsulloivan! dokunenr PUW dla obsz.ru RzGw

waszawa $zbudziljcdn.t

ponoqrie povune aslrzczcnia. Zaplmoweo R nin boBiem ponad 16000 d,iahn
hydrolcchdcznych nx poind 25000 kn .zek. Wiele z nich oozc negalFr e $plynqi na

,.--f1-

5Z/

oll*Ltt

ll4r6oiL-1 &L

irodo{hko pr!.odniczc rzek. CMok Fp€kral s$!je uRagi i komentMc datyc/Acc ww.

Konsultacje pl.nu ochronX dh recnvaiu pEyrody Torrowisko Klraska

w zwiazku z pnwadzonrmi przcz Regionalnero Dyrcktom Oclmnt Puvrodt w WaBawic
koisulrlcFni w sprawie ustdnowienia plMu ochrony dla rczcnvatu przyr.dl Torfowhko
Kardska, po zapoznaniu si9 z przekuana dotunemacj4 sporzqdzonq w

ratcie pzysotoNan

do opraco{uia planu oraz pmjek€m rczporzadzcnia u$mawiajqceso platr ochron! dh
rczcnmru Torfoviska Kdrask.. cc.ruto octuony Mohadel pzekazalo u$agi do projektu

$$

rozpozqdzenia. Rezer*lL pz}rodr 'r'orlowisko Kardka cbroni najrvi*szc lodn$isko

$]sokie

{

$ojes6dzl}ie

nrn\

eckim iJcdno

riclu rzdticb i ryporych sdunkos

ro3lin

i

z{iakszych}

Polsce. kt6tu srano*i ostojl

zwierzal. na czdle

Egzyslencji tcgo ekosystenu zagraa post$ujAc€ pzesus,enie

I

popuhcjE cierzelia.

i slnikajqcy z deso zmik

otwartcj powierzchni mszaru. a talde poFviajacc si9 coiu caacicj po2dy wglebne 1o

!.

Cl6$ne Taslrzlzenia CMok do\,czyly bnlu odniesienia sie przcz plar ochrony do zagro2dn
pochodz4cych
sqsixdu.j4ccj z

spoza

Dolycz)lo to prede rNzlsrkin

rczer"rten Lopahri tofu onz braku nzqi4zln naj4cych

k*€sii

wplyNu

na celu ogrlniczenie

*!lyrvu. CMok odni6sl siri talzc negallsnic do proponovanych w planie ochnny
zdian hydrologiunych (burlowa pojedynalch zasrawek .a glosdln ro$ic poza kopulq
tego

lorroqiskr). ktdrc w opinii Srosarzreenia nie spo"oduja popra\q Mru.li6* $odnych

na

poloronej ponad metr s]2ej koplle rodowiskl

'1.

CZYITNA OCERONA PRZYRODY Z UDZIAI EM WOLONTARIUSZY

W roku 2015 dzialaniaochony czymej z udzialenr w.lonhrtuszy prcvadzone blly naskall

zneznie $ieksz! niz

$

ldlJch ubieelych. wi4zalo sia 10 prcde RsTls&itu 2 iozpocz9.len

ochnny ntrraw k*rotemisnych popuoz wypas owieci podoj.rwanien szdesu akcji
zwiq2mych orsanizacjq sypasu.

slalciwych {atunknw bl.*ania

w

rv l-vm przlgoro{znien p$rwnl

zaFcwnicnia

stada zwicfz4t.

roku 2015 dziaiania StoNarzyszenia

Busicn. sdzie sl&owiq konlynuacir

,--,.=- J d/

ort

i

.lt-t-'t".

mun$.ch w Mielniku dad
efekt6$ prcjc(tu,.Czynna

{nrLol'n

&-

ochrona zaarozo.ych siedlisk pplrodniczych na

Md.wsn iPodlasiu-.

Ochrona

nunv

kseotemicznych Fo*?dzona byla i, cize ltouskiej, sdzie stowarzlsznie ro4ocz_elo
ekstensywny wypas owiec (Nrzos6wek). a hlTe R r€zeNdcie C6ra Uszescic. s zcsFolc
pzyroddczo
$tkaszanic.

kajobfuosyn Glogi oraz na C6ze Piaszczanej, gdzie sroso$ano reczne
lsusanie mili i odrost6ry. a s]pas zwierz4t ma bta sukcesywnie ldredy

wlateh nanqp.tch Ochona

czynna obj9la lqcznie Fo$icuchnie ok.

6 ha

Dziatania

Sbwa.zyszenia na otuawimyn tercnie nie bylyby mozliwe bcz zyczli\ego podeticia,

pofroc] I wspdcix Flcoqrik6$ imieszklnc6w sminy Micln*.

MuFwy q Mielniku sunowiq najlvarniejszq osroje oiiinnoici kserctermicz.ej s p6lnocno
ws.hodniej Pohce. a qiele gatunf,6w roslin i
osiqga tu Cranica /isiegu Do
^vierz4t
najccmleiszych skladnik6a flory toielnickioh mu6$. objttych pcez $o*€zyszenie
konpleksow4 ochronq czynnq. nalczA np. esanfx l4ko{a, oslrol6dka kosnara, 4wilec

wielkok*iato$r. goryczka kr4ro$€.

Zanin

{

sster

sasqlka i niodunn! \'qskolislm.

c7etucu 2015 roku rozpoczql sie *}pas ovicc na G6rre Ro$skicj,

\olor a-i F/c

u)loL i u'el. p'ct . .r./a1).n, t.). !?cl tn nd

wypasu i zapewnieDicn opicki nad sraden,

w dniach 26

l0 k[ietnia

2015 roku.

ds)r

o'r i'.d' /r

w nicNszln *i€kszyn $re2dzie

szialo udzial

10 os6b

nasi

do Mielnika.

i polriecony byl Gdue Rowskiej

lzielo udzial odpo*iednio l4 oeb {l0 sieania - 6 *rzinia.
i n. Glogach) ou 8 os6b {7-8 Brudnia. dzialmia v €2. G6ra

W kolejnych wiekszych akcjach

pi{c n, Gjz€

Piaszczancj

(Jszeicic. polceaj4cc usuiaciu tozoncj

$

sterty

biomsr, I

rcnsywne pLace wykonali

o dobrc$m zN'€rzaj
spdajqc $ Miclniku znaczn4

czlonkowic 2arzqdu SlowarJszcnia, organizuj4c Nrpas, dbajqc

iuczestnit4c bezponednio $ realiacji wlpdu i koszenia,
c/r!d sczonu wceetacyjnceo. Dzialmia

na C6rze

Piaszczdej stanowilv

pzysoto{aft jej

do

$ypasu oqiec. planowaneao na wiosne 2016 nku.

To.fo{tuko
W

ok!

*

Budzie Ruskiej

2015 Stowar4szenie bzpo czalo .lzi alania ochtunt czlmej z udzirlenr *olontdiusry

mwyD obiekcie lorfowhlorvyn nechovisku nad jezioren Cftfrzdy w Budzic Ruskicj
na loFzie.zu Sejnenskim. Torrorvisko 1o jcsl niejsce'n Ny{lpoqm1a slolczykow, rv tyn
na

lipiennika lnescla, kruszczyka blorneso

i

kukulek. a

lalr!

haczyko$c! blyecz4ccso

ll

Dyrekiywy Siedliskowcj LJh. PEce Pro$td^ne
byly p.zcde *.zy$kim w dniach 13-19 sierpnia (]v/Qly w nich w6lvcas udziat 22 osobv)

gatunlo nchu brunanreso z Zalqciika

,2.=- f-zt/ *"^Z_

rY'6olq

otuz r0etudnir 201s roku (l9osdb), Wolo.rariusze usuNali zakzrczenia, kosili

ou

zbierali

Mecholvisko nrd Kunisiank4

Koleinrn obszaleD. na krnvn prowadane byly pncc naszy.h \olonren6zy, iest cenne
ppFodniczo lorlirvisko nad uekq Kunisiankq kolo rvsi Bcrzniki.
s{tzie na niewietkin
obsarze frechoviskr

hk I ba) wysiepuja r

t z), earunki rc{in z Zalqcznika Dr-rckryrq

besch i haaykowiec bt],szczqcy. W dnil
9sudnia 2015 roku, grupa t8wolontariNzy CMok $l{osita loinrisko (prrde Nszrsrkinr
odrostr po zabicgu CMok z roku 201,1) oru u$m?ta bionasq Podczas atcjj obseMo[anc
byty pie$sze zasl€kujqco pozr,ry$ne etikry oclxoDy czlmcj n. r!to lorlowhku. $,rym
Siedliskowcl: skalnica lodowiskowa, tipiennik

liczne pFdy lipicnnika Loescla.

RscNat Kalino*r t,qk!
W dniacb 1314 aeNca 2015 rokuj na podsrNvie umowy z Regionalrym Dtrekloftm
Oclmny Smdowiska \r waszalvic, pzeFoqadzona zoeala arcja .chru.y czvmej lqki
wrezeNacie Kalino\a r4lo w Lesie Beno*skinr. Jalo ze Kalinowa lqka polozonaje$ na
granicy warszaw]

($

zasiqeu kofrunikdcji

dzialalnoiciq solontariackq micszkmcbw

iliejskiet. byh okrjq do zinleesowania

wrsa$)r

rrt!6* R leren. Cel ten zoslal osiqeni0\'. s

mniej prztz$lczajonr.h do dalszlch

koszeniu

i qnoszeiu

biomasy

oru

iiwuinej na$roci p6znej $zielo udzial25 os6b. rv tym siele po Ez piesszy
\{olonlarius/e nieli okozjq pozmsai pzyrode nokr}ch lqk i probkmy Fj ochrony.
Rczdsat jc$ nicjscen rvvsrlporuni! srerego zagrozony.h garunk6N llposr_ch dla l4k
$yry$aniu

tzailico{yh, w tym friecryka dach6\'ko*?teso i

pelnika euiopcrskicCo. W lralcic alcji

odkrrry zostal nowr garunck dla llort rezeNllLL rurzyca Ulcovat^ ( arc\ t otncnt ovt

5.

OBOZ BOTANICZNY

W dni.ch 13-18 lipca 2015 roku odbyl siq po Fz si6ddt studcn.ki Ob6z Botanidny,
orglnizowdy przez CMot. Viejscen zakwdteroRani! byl o36dck w]"ocztnlory "Gieret'
w Gibrh $ Pus7.4 Augusro$skiej Lqc,nie w obozic uczesniczylo 2, osab crlonk6*
isrDpatyk6w CMok, w tyn srudcnci uniwcNytetu wrszawskicgo oraz nnych uczelm.

ft

ful"\

W

talcie

6.

!\T IATO\^\ DzIEN MoKRAT)EL

obozu konrlnuo$eo badania flory rezeNat6w pzyrodt ,.Sl!rozyn',
Uczestnicy poznawdli zasrozone gdtunki. siedlhka ora pnblemy ich ochi..y.

Obchody S$iarosego Dnia Mokradel odbrly

htoq- brrl, podobnicjah

s

sit I

i ,,l.enris'

lutcgo 20t5 na Wydziatc Bioloeii UW,

latach ubieglych. wsp6loryanialoEn inprezy_

wru z cenrrun

ochony Mokradcl Obchody zostaly re2 rspane orsanizacyjnie praz Knjowy SekEreiat
Konwcn.ji Ramsankiej v Gcneralnej Dyrekcjj O.hrony Sndoviska dry Reaionalnrl
DyEkcjp Ochrony Srodovnk!
..Rzeki

i

{

Wanzawie. Spott miLr towrzyszyra s}$awa firogEfii

bagna Mazolvsz" zorsanizo*anr F./f,Z RDOS

w holu Wtdzialu Biologii UW w dniach

w Watsa\lie, Lrlekspono$,md
od 19 srtdni, d. 6 tltego. Progran sonifurium

obcjnowal I I referat6{. $n6d preleecnrnw byli Tdliana Minsjeva (wctl.nds InremltioDal).

Marim Abmtochuk (UW), Pr^myslaw NaNrocki (wwF), Marcin Kllbarczyk (RDOS
s Wasa$ie). Luk6z Ko2ub (CMok. UW). Pa{cl Pawlikosski (CMok. U\v), Pawel
Czybo{ski (Klub Caja). Mdcuz Crygoruk (SCGW. Nasza Natxra), ls? Jablonskd (CMok,
trw), Pior Derlacz (GDOS). Pi.tr Panek (CMok). Wiktor Kolowski (UW. CMok).

wseninartun uczeshic,vlo ok.80 osdb.
Mokrdder czlonlorvie CMok

(r.

Kozub,

l.

w

zwi4zku

tanek.

w

z ob.hodmi

q

Kolowski) ryst4rili

rddiowych (Rldio Dla Cicbic, Progran I Pohhiego Rldia) populartzljec

?.

Swiabwego Dnia

€

audyclach

alyke ochmn)

LICZENIE ZURAWI W MAZOWECKIM PARKU KRAJOBR\ZOWYM

Si6dma cdycjr liczenia 2uawi odbyla sia

](IajobEzo$1m. Skomniejsa ni2

^rkle

i0

marca 2015

rctu w Mazowieckin

Parku

grupa ucTestnik&v w liczbie siedniuos6b zddldr

p.zy iiesprzyjljqcej, deszczosej poeodzic skontroloNad caly obszar Basn! Calo*rnie oraz

stbrdc lcrcnt wjeso poludnior$r i wschodnnn
9 rano obsesacje i naluchy

pu lteo*rcb

sqsiedzl$ie.

Poldzone

pr!.io$y satynltcj..ujqcy rczDltat

ansi oru 7 osobniknw

dd

sod/iny 6 do

udalo sie

$sjcrdzii

6

o niepolwicrdhncj l'8owo6ci To ndej niz przcd

okien, ,le nozna pzlpuszcai, 2e $-alalznie z porodu mniejsrej (pn$ic .zdokrotnie)
liczby uczestnik6\ a co za qm idzie nniejszeeo obszaru objerego insenlary?icje Mino

-^,/=
-l

,/,^,y' J,il'n''Z-fll

6ot"$

&L

r\,)n|J
3,

nv

ierd/..J

^ruvic/r.!\da r.i.j,.c r.,r,

WDR]\ZANIE PROW 20r4-2020

Realizlcja planu.olnoirodol ko*ego Stowrrzlszenia
Na 3i1,20 ha Crunlaw dziezawionych prez Centrun ochony MokFdet w 2ot5 roku
rozpocz9lo Eanacji progmmr rolno irudowiskowo-klnnarya.ego (PRSK). W program
\4qczono c7.fia teren6w, nx krarych realizosany byl tmjekr .Cztnna ochrona zaaro2on}ch
sicdlisk pz-yrodniczych w Ezerwat@h puyrody na Mrosszu i lodldiu (C6m Uszeicie.

C6ra Ro$ska, Glosi, Raj). Ponad 32 ha podzieloN na 16 dzi.lck r.lnoirollorviskorv]cb
$l4czono $ vaiant 4.1/5.3

nu6$!.

nuraw' kscrotcmiche. nuawy mpiaskowe oru
murawy zascragore. 14 po$_l,zszych dziarek ,najduje sie w Mielni*u nad Dusie.r. OsjEm
znich polozonych jcsl * obszarze Natura 2000 Osroja Nadbuzaiska, jcdna nieaci sie
Sq to

wgranicach zespolu puyiodniczo krajobrazowego Glosi. natomian

t'y

N rczcNacie

cd(

Uszcacic. Pozosl.le dwie znajd\ia si9 Fidjekro$Mynr rereh-acic pzvrody Raj w em. Solec

wist4 Pozo$ald l,lili h! podzielone na2 dzialki RSS zahalnkoaano do sariantu s.6.2
bitnwiska. Znljdujq sie one * niejscoNoaciach Bcizniki oiaz Buda Rusk, n!
nsd

Survalszczyznie

*

sanicach obszan Narlra 2000 Pojezicrzc Scjn€nskie. Sq Io mcchoriska,

na kt6rych uy$qpuje chroniony

9, SERWISY

w

v

Enach Zalqcmika

ll Dyrekly{t siedlisk.r'dj stxcz}k

INTERNETOWE

roku 20ls prcwadzonc bylt pmc€ nad sr$oftniem noMj wesjiseiwisu, kl6ia nie zostala

jednak uruchontunado Lonca bku ze wzglqdu na problcny technicztre.

Na Fdpage u bagna.pl w2015 roku oplblikoRano

l0l

Unn6w.15 nolalck (byly Io clcncnl!

/{ /' /Doro!ai-rJoqeruDnJ
Mokrddcl. przt jcdnoc2csntch problcnach wn!-n)). 2 filir, 96 zdj€d i 16 $atus6N bez
dooar.orrch elenelrov. Ur \orloro 7 v)oor/.n lLceo !r'aro{J l/11\4it-oelnJ
d oorr

4'd--

rnolJ.dlovej Ldo..€p|onc n.ldpare L w

5

L//

Jo^k*Z-\'h'6o1''s {1-

wydziale Biolosii Uw. 27
13

acNc!

kwiehia

Przysorowania do .z),nnej ochony Dnraw w Mielniku,

Oclmna czynna Kalinokj

leki,

19 lipca

- Ak.ja

ochrony czynncj rorfowisks

w Budzie Ruskiej, 30 sierpnir Ciag dahz! ochrcny czymcj roilinnoloi tserotennicznej,
le

quclnia

rcsicme koszenh Katino*rj Lqki i 4

cz!.nej lorfo\ sk

na

sudnia codniowa

akcja ochrony

SuMhzczyinie.

fa.paec baena.pl na Facebooku 31 grudnia 20t5 roku niat 1627 polubien (pi4,m$ $ ciesu
rcku o 603 nrniej {igcej drukornie rvi*s4r niz * popzednim rchul. skokoq pzyo$

z

nas4'il w

1251 do 1435

ryAodniLr

tcz nd Fr?rlomie styc,nia i lutcgo
spadki

notro

l3 26 seNca. Niewiclki skokowy przyrosr pojarvil

ors

na poczqrku i pod koniec

sie

nuja. prawic nie *ysrql)ity

najbardziej zluwazalny (o 9 os6b) nastqlil Diedzy

l3 a 22 narca. ZwyUy

przyrosr nial tenFo od kil(unastu do kilkudziesiecnr os6b nlesiecznic

Najwiaksa. o chtrake.re piku. liczba polubien

patiCj Fszcre zmotoRano

1,1

rysqlih

polubicd Nlnie.jszt

Sednid dzienna ro dwapdlubienia. Cofniqcia polubicn

Fik
by!

22 czeMca. $Iniosla 63j dren
15 aolubien

ryslqpil 2 lutcgo.

sporxdyczne.

Pik zasilsu wyslqpil6 erzelnia kiedy infomacjc z fdapaec u dottrly do 2566 os6b ZasiEe

poRy2ej lysiEc! $r$apil

q.).1

Fycze 14 czeNca. Mniejszf piki asiqau $ystFpowolr tez
onJ.h op) Jddoro ) drrn r'.i /ldrfds.urnr:l\ooolu.., \'pJr..

dzienna to asiy-s 267 osob.

\lkazyR!]

podobna

zsieg calkosir], uqzgledniajacy nj$nicz rearcF na €alcje,

dymika.

Wpisy spotkalt sie z naj*iekszym zainreresoveien

liczb.r rca{cji 2 luteso (kilka wpis6w 2siqz@}ch ze

nniej

6 wrzeinia

{\pis

Ssialo*tn Dnicn

oro

Mokradcl). a nieco

$ t uropie
kosrnien Karinoscj r4ki)

dolyczqcy araru Volks$agen Danhu m ochnne torfovisk

Srodkolo-wschodnhj)

i

14 aeNca (wpisy zsiq4ne

z

Cofniccia polubien s?h6w czy ich Dlryci! s4 poFdynczc, a zaden nie zonal oznaczonl jako

Poszczg,jlne wpis) osiqsarl r62ry

z6ieg v

Eklanrujqcy semimriun Hali.y Caldy

kltegorii 2djei najsiakszr nial platat

i Macicja w6dkie\yicza nt. roilinnoici

Anrarkryki.

wcdlug slmr z 26 kwietnid 2016. dordl on do:1090 os6b. z k6iycn polubilo eo 35 oeb.
Cocieka$e, jedynic orreimlna publikacja na fanapse u basna.pl dos€h rylko !\a
polubieni.,

a pozoslale

l3 polubiei

uzyskal plalar udosQpniony

ptrz

inne slfony. r:rcznych

publichlch udosrgpniei bylo 8. Nalezy M&4a, 2c l.ti zsieg w praklyce oznacza 120
(likni€cia rvpost i 76 *rswiedei zdjecia. Z drueiej zi $rony. posl rc zdjacimi

-.'r4=-

:tzQ(

g,A"Z_M'@.4 At

z warszawskiego Dnia

Mokadcl ma zasiqgjedynie 405 os6b. ate p.zehtada siQ on m 4324
kliknieci! w po$ i4228 $)3{ieden zdjei. post len zostat udoslepniony dwa rzy i do$al

spolubien Prawie lyle smo klikmed (4313) na post zc zdreciani z lkcji u,Mietniku.
o

romalnlnr zasia8u 1765 osob,

w

kareeoii lint6w. najwiakszy z6ieg na wlis o grancie Vol(wagsr Banku 6916 os6b,
cooz..czall3 kliknie!. wtyn loj kliknj€cia * link.I_int zosla I udostepniony dalcj 2l rd}'
i lqcznic zostal skonentorvmy ,1 Ezr,. BeTrojrcdnio na

ldpree.u baanlpt tink

zoear

Frlubionlr przez 50 os6b, a przcz tt1 os6b zosbl] potubione udosepnienia. Druei
^loleIo.'o\l nJ,o, Jn..Llrl i.r1,ic \,rruqF,.ro \r e,ok/\i\,edv tova./).rqJ

Onilolosicheeo o odpowiedzialno!.i metjoEcji za sk ki suszy. kr6Eso zasi* *yni6st

w kategoni sklusow

bez dodaiko

$lch elenent6$ najwiekszy Tasiag 8?9os6b nial

slh

o spolkaniu pizrrodnikdw i adninisrmcji ws. ,krualizacjj Pllndw Cospodarowrnia WodaDi
na obszarze Doueoy. Z lej liaby 60 os6b kliknelo $ po$. abl zobaczyi p€lna za*dojd.
wpis zostal czterokiohie udostepniony iFlubiony pzez

? osbb.

Nic nozna urskai danlch na koniec rcku 2015. lle w kwictniu 2016 siakszoid f!n6w
sranowili me-zyzni. Najwiecej fan6s dekldLte viek25 34ldr, x diewisle nniej wiei 3s-4-,1

hl

ha$ie

wszyscy

ltri

i Vruchw 3l

ndtapnych diejscach s4 Knkdw- Poznan
BrJ,lanii, 19 os6b

s

l/3 w wa6z,wie. Na
pzebywaiq w !/ieltiej

deklarujq przebywuie w lohce. z czeao

Nienczech.

!

pozostale

li

knjos

osoby

repEzenrowme jesr

lrxz

Fdnq lub

kilk! os6b. Proce owa przewdgr mezczyzn nad kobiclmi jcst nicznaczna (s3:46). Podobne
proporcje s4 wir6d fan6s, krdr nie lylko 3ledzq sphy, lle lez na nie reasuje. Nalonia$
odwrctna Foporcja jcst w36d os6b oshlaj4cych lub rcacljacych na wpisy niebadacych

I|). DZIALALNOSC W WETLANDS

ERNATIONAI EIJROPEAN

20ri rok! w nienieckinr Radolfzell an Bodensee w sied2ibie orsanizacji
EuroNalur odbrlo siy- spotkmic p%d$a$icieli o€anizacji czlonkowskich wetlands
IDteaiational Euiopean Associarion (WIEA). w lrakcic spotkania pzedstawiciele orsanizacji
W dniu

i0

N

lipca

[n,boi,,a

4a

wu z

pracow.ikani oraz pzedsuwi.ielcm WIEA Pzedyskulo*ali
i zatwierdzili sprawozdanie zdzialalnoaci organizacji zn tuk 21)14 atv wyznaczyli cele
itierunki dzialai WIEA m lata nasl€pne. W tdkcie spotkanE przyeotowano r.z wn'osek

czlonkowskich

o

dofimnsowane

dnahia biuF

orcrini2acji ze

ircdr6u Konisji Enrop€iskiej

Pclny raporr z dzialalnoici wetlands Intemational $ 2015 roku dostapny josl w biuEe CMok.

1I. UZYS(ANIE IRZDZ STOWAIIZYSZENIE STATUSU ORGANIZACJI
POZYTKU PUBLICZNECO
Zsodnie

,

zdnia l?

Uch*alq tu 4 walnego zgromadrenia Czlonk6w Centruh ochrony Mokrad€l
kwiehia 2015 roku Walne Zgbnadanie wyrazilo zgode na Pzyiccie pzez

po4du publiczneeo W

o wpswadzen'e zm'an
zostal prrekudny do Krajowego Rcjestru Sadoweso i 29 grudnia 2015 iotu Slowazlszenie
uzlskalo slalus OPP w ozliczcniu za rok 2016 po raz pieNszy bedzie mo2na pt€kuad
Slowarzysrenie srdrusu orgdizmji

l'l, podd(u nadzialalnoii

osek

CMok.

I2. INTERWENCJE PIiZYRODNICZE

Odeodnienic tcrenu w ostoi ,,Lipienniki

*

Dqbrowie

C6rnictj" -cd. postrporlnia

Zlozono odwolMie do wojcw6dzkieso Sqdu Adninisldcyjncgo w waszavie na decvzjl
CeneRlnego Dyrekrom Ochsny SrodoRnka o ni€uztrdiu za skuleczne odwolania CMok od

decyzji RDoS Kabwice. unaaj4cego slawe dere{acji lipiemikdw z powodu uekonej

enaturyzcji siedlisk i nieqstqlienia szk6d * irodo*isku ptvrodniczlni Nie uvskano
odpowiedzi z WSA. Sptuwa wykopdia rc$d$ od$€dniajacych w obsdze Natura 2000
chroniacyn lipiftnika Loesela loczyla siq od 5 lat. roRt do dzii poT.stJv.lvlko cz4aci.wo
zalmorand
wkroczenie

{

na

czrnie spoleczn}F, po uzyskaniu zezwolenia

tzez wlaiciciela rcrcnr m

jeso teren.

wiosnq 2l)l5 roku dr Asnieszka Bbnska z Unnve^rlelu Sl4skieeo stwiqdzila dokonanie
ndadrcn destorca oslrokohczy$eso doklldnie na lvn smvm leEnie piaskoMi Kuznica

w4trynsk!, krnr)

zoslal wczeiniej zdewaslowdy

Nsmi

w nku 2009 KilkNer oebnik6w

l4

,4,8=- /"-A/

t"

Yhr€.Ol^-r

SL

stanowiska dw6ch rzadkich etenent6w iodzincj flory,Npnanych do potskicj czevonej

Ksieei

Rodlin

tu,i,.r,a

t)

slorczyka sanic:zeea

Orchi nturjo \ sroptnnka

bzowego Da.jrtorhi.a

Na koncu sporqdzono pmtok6l odbioru bezza$,ezen.

InwentlJyacj. lipietuika t.oeselo r obszd/c Narum 2(l0() pojezieze cniernienskie
wczeici Foloanej N woj. wiclkoFolskin na zlecenie Resionalncj Dr€kcji Ochron,
Siodowiska w Poznaniu. Udalo sia odnalezi ealuet nad Jezioren Czahym.

8)

Prreoto*anie prcjeklu
Pusrca Bialowicska

StrareCii Ochrcny Cran iczni kd plucnit a

,, qllQcanien

obszaru Bialo{ieskieeo

I, obsarze Nanva

2

l)OO

plrku NaiodoBego. prace

n, iaJ,orc 1d ?ere'ie ?oC'Jn.h.ci DJ'c.Jr n.t o'.) \rodori.r u BirJrn-,o
wich r.itcie stwic'nzono *lsleposanie pcedmiotosego ganLnku n! pon.d :lOO
stano$iskach

o@

odkrfo d$ricz

prreprowadzo.o szczes6lo$_ry nrnnonng na 231 srdo*iskach.

nieznane dorqd slano$isko

Zordrid d,,p1,Jr,,a - Carlnku do niedawna
znaneso obccnie s Polscejedynie zPuszczyBialowicskiej. Pr&e

uz.anego

arynafly.

odebrane

pDtokolcn odbioru

r4. WSP6LPRACA

bez zastrzcrcn.

ZINNYMI PODMIOTAMI REALIZOWANA PRZEZ

CENTRUM OCHRONY MOKRADEL
W mach wsp6lpncy z c2eski{i uni*e$Ierani q Hn.jec kalove.
Akadeni4 Nauk Osrodcn

Poqsinie

v

Cenelycznel

z

w

Botdiczntn
w

Polsce,

Olomuncu iPolskq

Centrud zach.wdia R62nomdnolci Biolosicznej

2015 roku mzpoc2elo zbidr
15 sla.owisk

s

w7

liici lipiemika

Loesela do amliz slrukrury

wojew6dzrwuch (podlaskin, nazowiectin,

$?minsko Dazurskim. lubolskin, lubuskim. llakinr i

p.ioakin),

na I I obszanch Nalura

2000. W 2016 roku badmia bgdq konlynuorane w calej Pohcc i posrcuone o zbi6r liici

deslnicy wydluzonej Pdramgdrd,p/adL,sd do analogia.ych badan

oNE[ zA ZAI

U

l/irf,ll-t.r--j

CZTONEK

L7

