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ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31,01-636 Warszawa
tel. +48 796 435 444, e-mail: cmok@bagna.pl, www.bagna.pl

Warszawa, 26 kwietnia 201 7 roku

Centrum Ochrony Mokradel
Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoSci w 2016 roku

1.

PRZYGOTOWANE

I

ZT,OaONE WNIOSKT

PROJEKTOWE ORAZ

REALIZOWANE PRO.TEKTY
Projekt ,,Ochrona cieplolubnych dqbrrlw (*91I0) w Polsce" (LIFEThermOakPL)
Przygotowany ponownie projekt, kt6rego gl6wnym beneficjentem byla Dyrekcja Generalna

Las6w Paristwowych, zaS jej partnerem Centrum Ochrony Mokradel, dedykowany byl
kompleksowej poprawie stanu

i

dlugoterminowych perspektyw ochrony, cieplolubnych

d4br6w (9110*). stanowi4cych najbogatsze florystycznie zbiorowisko leSne Polski.
W 201 5 roku wniosek

o

dofinansowanie zostat zloi,.ony do NFOSiGW, gdzie tym razem

otrzymal maksymaln4 liczbg punkt6w

i

znalazl Sig na pierwszym miejscu

pro.iekt6w; nie uzyskal jednak wystarc z.alqcej liczby punkt6w

i

w

rankingu

zostal odrzucony wiosn4

2016 roku w ramach oceny prowadzonej przez. Konrisjg Europejskq.

Projekt ,,Crynna ochrona zagroLonych siedlisk przyrodniczych na

obszarach

chronionych Srodkowej i wschodniei Polski"

Pod koniec 2015 roku trwaly intensywne prace nad przygotowaniem kontynuacji
zakoriczonego w tamtynl roku plojektu .,Czynna ochrona z.agro?.onych siedlisk
przyrodniczych w rezerwataclt przyrody na Mazowszu

i

Podlasiu". Magda Galus

i

Pawel

Pawlikowski, przy wsparciu inr,ych czlonk6w zarz4du stowarzyszenia, przygotowali wniosek

projektowy, kt6ry zlozon), zoslai do Centrum Koordynacji Pro.jekt6w Srodowiskowych
w styczniu 2015 roku. Pro.lekt zostal nastgpnie odrzucony na etapie oceny formalne.i (ze
lvzglgdu na niedostarczcn ic prz,ez. Pocztg Polskq pisnra skierowaneso clo L-Mol0
ponowrrie w lipcu 2016 roku. gdzie uzyskal 94 na 98 punktow

j[o,

i

/,-.,

i

zloZt_rn,y

znalazl sig na pierwszym

miejscu

w rankingu projekt6w. Na przelomie roku 2016 i 2017 projekt znajdowal sig na

etapie oceny merytorycznej drugiego stopnia.

W

ramach projektu planowane jest objgcie 10 zagroZonych

w

i

Polsce

UE

siedlisk

przyrodniczych: torfowisk przejdciowych (7140), wysokich (*7110) i zasadowych (7230),Iak
trzgSlicowych (6410)

i Swiezych (6510), muraw kserotermicznych

(6210)

i

cieplolubnych

muraw napiaskowych (*6120), zaroSli jalowca w murawach nawapiennych (5130), a takze

d4br6w Swietlistych (*9110)
19

obszar6w

8 obszarach

o

i

gr4d6w subkontynentalnych (9170). Projekt dotyczy

l4cznej pow. I86.9 ha, zna.jduj4cych sig

Natura 2000

i

w

14 rezerwatach przyrody,

zespole przyrodniczo-klaj obrazowym,

w 6 wojew6dztwach:

mazowieckim, l6dzkim, Swigtokzyskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim.
Zabiegi w projekcie obejmuj4 polepszenie warunk6w Swietlnych runa Swietlistych d4brow
i

jalowczysk, przywracanie otwafiego charakteru muraw, l4k

i torfowisk oraz eliminacjg

gatunk6w inwazyjnych. Uwzglgdnione zostalo r6wnie2 wykupibnie

od

wla5cicieli

prywatnych min. 10 ha unikatowych w skali kraju lqk trzgslicowych w obszarze Natura 2000
Uroczysko Pigty i objgcie ich czynn4 ochron4 w ramach projektu.

Projekt "Rzeka rzece nier6wna"

CMok przyst4pil do konkursu na mini-projekty spoleczno-edukacyj ne oferowane przez
m.st. Warszawa

w

ramach projektu LIFE ,,Wisla Warszawska", uzyskuj4c finansowanre

projektu edukacyjnego ,,Rzeka rzece nier6wna"

w wysoko6ci 3500 zl. Projekt

wdroZono

w okresie lipiec-wrzesiefi 2016, prowadz4c zajgcia w terenie dla ok. 30 dzieci. KaZde z lrzech
zajgi grupowych skladalo sig z wycieczki lodzi4 po WiSle na odcinku ujScle Swidra - Wawer,
ogl4daniu rzeki Swider (brodzenie, poznawanie zr6Znicowania koryta, siedlisk ryb itd.) oraz
tworzenia ,,modelu" rzeki wykopanego w piasku, zasilanej wod4 pompowan4 z Wisly wg2em

ogrodowym. Projekt prowadzili Adam Snopek

i

Paulina Dzier2a. z pomoc4 \dolontariuszki,

Agaty Keller.

Projekt ,,Czynna ochrona Swietlistych d4brriw w Srodkowej i wschodniej Polsce"

W grudniu 2016 roku rozpoczgly sig prace nad projektem dotycz4cym ochrony

d4brow

Swietlistych, kt6ry uwzglgdn\ac ma zabiegi planowane w ramach niedoszlego projektu LIFE

,,ThermOak". Projekt zostanie zlo2ony do Centrum Koordynacji Projektow Srodowiskowych

fh,hir"q

k.a,,qa;u-

f"q
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w styczniu 2017 roku. Proj ekt przygotowujq Katarzyna Topolska, Pawel Pawlikowski, Magda
Galus, {,ukasz Kozub i .lan Kucharzyk.
2, CZYN NA

OCHRONA PRZYRO DY Z TJDZI A',I,j:MWO LONTARIU

SZ

Y

W roku 2016 dzialania ochrony czynnej z udzialem wolontariuszy zwi4zane byly z ochron4

muraw kserotermicznych

w

Mielniku popzez wypas owiec (organizacj4

wypasu,

pzygotowaniem pastwisk oraz zapewnieniem wlaSciwych warunk6w bytowania stada
zwierzqt) oraz kontynuacjq ochrony czynnej torfowisk alkalicznych na Suwalszczy2nie.

z

Dzialania zwiqzane

pracq wolontariuszy przy ochronie czynnej koordynowali pawel

Pawlikowski, Magda Galus i Jan Kucharzyk.

Murawy w Mielniku

W roku

201

6

dzialania Stowarzyszenia koncentrowaly sig na murawach

Bugiem, gdzie stanowiq kontynuacjg

i

w Mielniku

nad

zapewniaj4 trwaloSd efekt6w projektu ,,Czynna

ochrona zagrozonych siedlisk przyrodniczych na Mazowszu

i

Podlasiu". Ochrona muraw

byla na G6rze Rowskiej

i

G6rze Piaszczanej, gdzie

kserotermicznych prowadzona

Stowarzyszenie prowadzilo ekstensywny wypas owiec (wrzos6wek), a takze

w rezerwacie.

i w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Glogi, gdzie stosowano rgczne
oraz usuwanie zaroSli i odrost6w, a wypas zwierz4t ma byi sukcesywnie

G6ra Uszedcie
wykaszanie

wdrazany w latach nastgpnych. Ochron4 czynn4 objgta zostala powierzchnia l4cznie ok. 6 ha.

Dzialania Stowarzyszenia na omawianym terenie nie byiyby mozliwe bez zyczliwego
podejScia, pomocy i wsparcia pracownikow i mieszkanc6w gminy Mielnik.

Murawy w Mielniku stanowiq najwaznielsz4 ostojg ro$linnoSci kserotermicznej w p6lnocnowschodniej Polsce.

a wiele

najcenniejszych skiadnik6w

gatunk6w roSlin

i

zwierz4t osi4ga

tll

granicq zasiggu. Do

flory mielnickich muraw, objgtych przez

slowarzyszenie

kompleksow4 ochronE czynn4, nalezE np. obuwik pospotity. sasanka l4kowa, oitrol6dka

kosmata, zawilec wielkokwiatowy. goryczka krzylowa, aster gawgdka

i

miodunka

w4skolistna.
Zgodnie z planami z roku poprzedniego, zanim w maju 201 6 roku rozpocz4l sig wypas owiec

na G6rze Piaszczanej, 17 wolontariuszy, w dniach l6-19 kwietnia, wykonalo prace zwiqzane

z

oczyszczeniem mrJrawy oraz organizacj4 wypasu

h'W4

Podczas drugiej wigkszej akc.li. w dniach

l-

i

zapewnieniem opieki nad stadem.

6 wrzeSnia 2016 roku,

1l wolontariuszy

usunglo

niedojady

i

fragmenty zaroSli na G6rze Rowskiej oraz wykosilo zbocze

kserotermicznq

w

z

muraw4

zespole przyrodniczo-krajobrazowym Glogi. Ponadto przez caly sezon

wegetacfjny, czlonkini Stowarzyszenia, Magda Galus, pracowala przy ochronie muraw
w Mielniku, organizuj4c wypas

i

wykoty. dbaj4c

o

dobrostan zwterz4t

i

uczestnicz4c

bezpoSrednio w realizacji wypasu i koszenia.

Mechowisko nad Kunisianka

Drugim obszarem, na kt6rym prowadzone byly prace naszych wolontariuszy, jest cenne
przyrodniczo torfowisko nad rzek1 Kunisiank4 kolo wsi BerZniki, gdzie na niewielkim
obszarze mechowiska

(ok.

t

ha) \i/ystgpuj

Q

az trzy gatunki rollin z Zal4cznika

Siedliskowej: skalnica torfowiskowa, lipiennik Loesela

i

II Dyrektywy

haczykowiec blyszcz4cy. W dniu

9 grudnia 2016 roku, grupa 18 wolontariuszy CMok wykosila torfbwisko (przede wszystkim

odrosty powstaie po zabiegu CMok
obserwowane

byly liczne

z roku 2015)

oraz usungla biomasg. Podczas akcji

poz).tywne ef-ekty oclirony czynne.j prowadzonej przez

stowarzyszenie na torfowisku.

Rezerwat Kawgczyn

Kilkakrotnie w ci4gu sezonu wegetacyjnego, grupa czionk6w stowarzyszenia, na podstawie
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. przeprowadzala zabiegi

usuwania obcych gatunk6w inwazyjnych (niecierpka drobnokwiatowego, czeremchy
amerykairskiej, nawioci p62nej, klonu iesionolistnego

i

innych), w celu utrwalenia efekt6w

projektu ,,Czynna ochrona zagrolonych siedlisk przyrodniczych na Mazowszu i Podlasiu".
3. DZIAI,ALNOSC W RAMACH WETLANDS INTBRNATIONAL EUROPEAN

ASSOCIATION

Jako czlonek europejskiej organizacji Wetlands International. CMok
w listopadzie

2016 roku walne zgromadzenie czlonk6w

z migdzynarodowym seminarium na temat ochrony

rzek

w

w

zorganizowal

Warszawie, pol4czone

Polsce. Walne Zgromadzenre

dokonalo wyboru nowego Zarz4du, do ktorego weszli Jane Madgwick (Przewodnicz4ca,
Wetlands lntemational), Evelyn Garcia (Sekretarz, CIREF), Gabriel Schwaderer (Skarbnik,
Euronatur), Jean Jalbert (Tour du Valat) oraz Wiktor Kotowski (CMok).

Seminarium towarzysz4ce walnemu zgromadzeniu zorganizowano na barce "Infobarka"
zacumowanej przy bulwarach wiSlanych w Warszawie ipoprzedzono rejsem po warszawskim

Itt,w">yr,;-k

b"r--r{
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odcinku Wisiy.

W

calodziennym seminarium wziglo udzial ok. 40 os6b.

W

zwi4zku

z wydarzeniem przekazano do medi6w materialy prasowe oraz wystosowano stanowisko na

z planami regulacji polskich rzek m.in. na potrzeby Zeglugi
na stronie internetowej Wetlands International * European

lemal zagrozeh zwi4zanych

towarowej, zamieszczone

Association oraz przekazane polskim mediom. Spotkanie

i

komunikat byly komentowane

w m.in. w radiu (TOK FM. RDC, PRI) oraz TVP (Teleexpress).

Dzialalnosi wetlands Intcrnational European Association w 2016 roku obejmowala przede
wszystkin lobbing na rzecz odpowiedniego ujgcia ochrony mokradel w prawodawstwie Unii
Europejskiej

i

monitoring wla5ciwego wdraZania wymog6w prawnych ochrony mokradel.

Notatki o bie2qcych dziaianiach s4 rn.in. zamieszczane na powstalej

w 2016 roku

stronie

intemetowej (https://europe.wetlands.org/news/).
4.

SwIATowY DZIEN MOKRADBI.,20I6. MOKRADI,A A ZRowNowAzoNY

ROZW6J
Obchody Swiatowego Dnia Mokradel odbyly sig 31 stycznia 2016 roku na Wydziale Biologii

UW, kt6ry byl, podobnie jak

w

latach ubieglych, wspolorganizatorem imprezy. wraz

Centrum Ochrony Mokradel. Spotkaniu towarzysz.yla wystawa fotografii ,,Chronmy
Mokradia" wyeksponowana w holu Wydzialu Biologii UW w dniach od 29 stycznia do
z

l2 lutego. Program seminarium obejmowal 6 referat6w, wSr6d prelegent6w byli Wiktor
Kotowski (CMok, UW), Roman Sk4pski (Dyrektor Biebrzaiskiego Parku Narodowego),
Ilona Biedrori (konsr"rltantka w firmie MGGP S.A., wsp6iautorka projektu,,Planu utrzymania

w6d" dla RZGW

w

Warszawie), Piotr Parasiewicz (profesor

w

lnstytucie Rybactwa

Sr6dl4dowego oraz zalolyciel Fundacji Rushing Rivers), Przemyslaw Nawrocki

i

piotr

Nieznariski (WWF Polska) o1az, Marina Abramchuk (UW, APB). Czgsciq imprezy byl rak2e

tzw. ,,Bazar projekt6w

i

idei mokradlowych", w trakcie kt6rego instytucje i stowarzyszenra

zajmuj4ce sig ochrorr4 mokradel nTogly prezentowai swoj4 dzialalno6i.

W trakcie tego

wydarzenia swoje stoiska zaprezentowaly migdzy innymi Biebrzariski Park Narodowy,

Regionalne Centrum Ekologiczne. lnstytut Technologiczno-Przyrodniczy. Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptak6w. rnicsiqcznik ..Dzikie Zycie" czy wreszcie samo Centrum
Ochrony Mokradel. W seminarium uczestniczylo

ok.80 os6b. W zwi4zku z

obchodami

Swiatowego Dnia Mokrade] czlonkowie CMok (i-ukasz Kozub. Piotr Panek, Wiktor
Kotowski) wyst4pili

w

audycjach radiowych (Radio Dla Ciebie, TOK FM) popularyzujqc

lematvke ochronv mokradcl.

rn,a6p3nu*L8
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5.

WDRAZANIE PROW 2014-2020

W 2016 roku kontynuowano podjgte w 2015 zobowiqzanie rolno-Srodowiskowo-klimatyczne
na 34,20 ha grunt6w dzierZawionych przez Centrum Ochrony Mokradei. Na ponad 32 ha
podzielonych na 16 dzialek rolno$rodowiskowych realizowany jest wariant 4.3i5.3 murawy.

54 to murawy kserotermiczne, murawy napiaskowe
14 powyZszych dzialek znajduje sig

oraz. murawy zawci4gowe.

w Mielniku nad Bugiem. Osiem z nich poloZonych jest

w obszarze Natura 2000 Ostoja NadbuZaiska, jedna miedci sig
przyrodniczo-kraj obrazowego Glogi, natomiasr trzy

w

granicach zespolu

w rezerwacie G6ra Usze5cie.

Pozostale

dwie znajdujE sig w projektowanym rezerwacie przyrody Rai w gminie Solec nad Wist4. Na
pozostalej powierzchni 1,88 ha, podzielonej na2 dzialki RSS, realizowany jest wariant 5.6.2

torfowiska. Znalduj4

sig one

w

miejscowo6ciach Ber2niki

oraz Buda Ruska

na

Sr"rwalszczy2nie, w granicach obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneiskie. S4 to mechowiska,

na kt6rych wystgpuje chroniony w ramach Zalqcznika

Iipiennik Loesela. Ponadto

w 2016 roku

II

Dyrektywy Siedliskowej storczyk,

stado owiec Stowarzyszenia sig powigkszylo

i obecnie liczy juz 14 sztuk.
6. 0B,6Z BOTANICZNY

W dniach 10-16 lipca 2016 roku odbyl sig, po raz dziewi4ty, Studencki Ob6z Botaniczny,
orgariizowany przez Pawla Pawlikowskiego w ramach dzialalnoSci Stowarzyszenia. Mieiscem

zakwaterowania byla agroturystyka

w obozie uczestniczylo 16 os6b

-

we wsi Zelwa w Puszczy Augustowskiej.
czlonk6w

i

syrnpatyk6w CMok,

tr

qczme

w tym studenci

Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni. W trakcie obozu prowadzono
inwentaryzacjg flory rezerwatu ,,Perkui'1. Uczestnicy ,poznawali zagroZone gatunki, siedliska

oraz problemy ich ochrony. Odnalezione zostaly nowe stanowiska wielu zagroZonych
gatunk6w roSlin, np. przedstawicieli storczykowatych, takich jak obuwik pospolity, lipiennik
Loesela i wyblin jednolistny.

ft,bot

-

7. SERWISY

INTERNETOWE

Strona Bagna.pl

W zwi4zku z pojawiaj4cymi sig od

czasu do czasu awariami strony bagna.pl zarz4d

Stowarzyszenia podj4l decyzjE o przeniesieniu

jej

na serwer komercyjny, a takZe powierzyl

specjalistom wykonanie nowej bezawary.jnej
unowoczeinieniu

jej

wygl4du. Stworzenie nowej

wersji strony, przy

wersj

i

jednoczesnym

strony, hosting oraz

jej

obslugg

powierzono firmie zewngtrznej. Prace uad now4 stron4 rozpoczgly sig w grudniu 2016 roku

w oparciu

o

szablon oferowany darmowo przez Ministerstwo Cylryzacji dla organizacj i

pozarz4dowych. Na now4 strong zostaly przeniesione treSci
bagna.pl, w tym artykuly

i notatki

z

poprzedniej wersj

i

strony

zamieszczane w poprzednich latach, kt6re ulegly utracie

przy kolejnych awariach strony lub serwera. Wykorzystuj4c system archiwizacji danych
intemetowych wyszukano zagubione strony i skopiowano do nowego szablonu. W ten spos6b
odzyskano m.in. zapis historii batalii

o ochrong torfowisk Doliny Rospudy (mozliwe

do

wyselekcjonowania na nowbj stronie dziEki otagowaniu informacji). Przy aktualizacji treSci
usunigto czgSi artykul6w

o nieaktualnej lub

znaczqco niekompletnej tresci oraz doprsano

kilkana3cie artykul6w potrzebnych dla.,kompietnoSci" niekt6rych w4tk6w. Zmieniona zostala
nieco szatg graficzn4 i menu gl6wne.

Przywracaniem treici r.ra stronie bagna.pl z,ajmowala siE Ewa Jablofiska, kt6ra odpowiada
r6wnie2 za je1 bieZ4c4 aktualizacjg. Aktualizacj4 danych na podstronie dotyczqcej Centrum
Ochrony Mokradel zajmuje sig Magda Galus. Przebudowa strony oraz
informatyczna s4 finansowane

jej hosting i

obsluga

z darowizny celowej Wiktora Kotowskiego, zadeklarowanej

w wysokodci l0 000 zl (dotychczas prz.ekazane 5 385 zl).
Fanpage bagna.pl

W 2016 roku nast4pil stosunkowo niewielki wzrost liczby fan6w profilu

bagna.pl na

Facebooku z 1630 do 1843. Na.iwigkszy przyrost nast4pil w okolicach 2 lutego, co zapewne

ma zwi4zek ze Swiatowym Dniem Mokradel, natomiast niijwigksza dzienna liczba nowych
polubieri (13 os6b) wyst4pila 28 sierpnia. R6wnie2 na przelomie stycznia i lutego zanotowano

najwigkszy zasigg wpis6w

i

najwigksz4 aktywnoSi, tak4

jak

reakcje, udostEpnienia czy

komentarze (ta ostatnia aktywnoSi jest bardziej r6wnomiernie rozlolona
Reakcje to w wigkszoSci tradycyjne,.lubig

w

ci4gu roku).

to". Wprowadzone niedawno reakcje typu ,,super"

czy ,,przykro mi" s4 rzadkie. AktywnoS6 negatywna (np. odlubienie profilu czy ukrycie posta)

byla sporadyczna i nikt nie zglosil strony jako spamuj4cej.

W 2016 roku opublikowano 119 post6w. Najwigkszy zasiqg (ok. 3,5 tysi4ca odbiorc6w)
miaiy posty

zI

lutego

z

malerialami prasowymi nt. dnia mokradel

i

z 28 paidziemrka

z

odezw4 Wetlands International ws. rz4dowych plan6w rozwoju zeglugi 316dl4dowej.
WSr6d fan6w

profilu bagna.pl proporcje plci

sq wyr6wnane

z niewielk4 przewag4 mg\czyzn

(53%). Wigkszoii mieSci sig w przedziale wiekowym 25-44 lat. W ptzytlaezal4cq przewadze
sq to osoby z

Polski, a w6r6d.nich w zdecydowanej wigkszo6ci sq warszawiacy.

Fanpage dostaje niewiele wiadomodci prywatnych
8.

-

kilka na rok.

INTERWENCJE PRZYRODNICZE

Problem odwadniania torfowisk alkalicznych

w Kropiwnie w

Biebrzariskim Parku

Narodowym
Przez caly rok 2016 Centrum Ochrony Mokradel wspomagato pracownik6w'Biebrzaiskiego
Parku Narodowego w dzialaniach na rzecz likwidacji nielegalnych row6w wykopanych przez

wla5cicieli grunt6w

w

obrgbie mechowisk basenu g6rnego Doliny Biebrzy

w reionie wsi

Kropiwno. W wyniku wykopania row6w pogorszyl sig stan siedlisk a takze liczebnoS6
populacji wystgpuj4cego

w tym rejonie

lipiennika Loesela. Stowarzyszenie wnioskowalo

o uznanie go za strong w postgpowaniu szkodowym (wszczqtym przez ILegionaln4 Dyrekcjg

Ochrony Srodowiska

w Bialymstoku na wniosek Biebrzariskiego Parku Narodowego),

co

zostalo zakohczone powodzeniem. Pod koniec roku sprawa byia nadal rozpatrywana przez
RDOS.
Niszczenie muraw kserotermicznych na Grlrze Sosnriwce kolo Chgcin

Pod koniec sierpnia cztronkowie
nielegalnymi wyScigami off-road
przyrodniczo (jedno

z

naj liczniej

w

obrgbie znanej

szych

murawy kserotermicznei poloZonej
stokach G6ry Sosn6wki.

Stowarzyszenia z.auwaZyli zniszczenia wywolane

W wyniku

w

w

kraj

u

im

uczeSnicj. niezwykle cennej

stanowisk slorczyka drobnokwiatowego)

rejonie Chgcin (wojew6dztwo Swigtokrzyskie) na

rozje2dZania poza sanym siedliskiem zostaly tam na

pewno zniszczone osobniki gatunk6w chronionych takich jak aster gawgdka, sasanka l4kowa

czy goryczka krzyZowa. Centrum Ocltony Mokradel zglosilo ter.r fakt do

rozy,;,l, f"E

i

I

Regionalnej

z--J
U,rrb _ f/__
VI"Aq

Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w

Kielcach jako prawdopodobn4 szkodg

w

Srodowisku.

W paZdziemiku czlonek stowarzyszenia, Pawel Pawlikowski. bral udzial w wizji terenowe.;
z pracownikami

RDOS. kt6r'ej celern byla ocena uszkodzerl

w

obrgbie siedliska jak

i w populacjach gatunkow chlonionych. Na koniec roku sprawa byla nadal rozpatrywana
przez RDOS.

Rozporz4dzenia regionalnych dyrektor6w ochrony srodowiska zezw alaj4ce na odstrzal
bobrrSw

W paZdzierniku Stowarzyszenie wziglo udzial w nagle, i na masowq skalg (prawie wszystkie
RDOS) przeprowadzanych konsultacjach projekt6w rozporz4dzen RDOS zezwalaj4cych na

w kt6rym podkreSlamy

odstrzal bobr6w. Pismo,
hydrologicznego

i

znaczenie bobr6w dla regulacji cyklu

spowalniana plzeplywu wody przez krajobraz,

a lakle ich rolg

Srodowiskotw6rcz4, Centrum Ochrony Mokradel skierowalo do wigkszoSci regionalnych
dyrektorow ochrony Srodowiska.
9. PRACE

ZLECONE PRZEZ INNE PODMIOTY RXALIZOWANE PRZEZ

CENTRUM OCHRONY MOKRADEI,
W 2016 roku Centrum Oclrrony Mokradei zrealizowalo 12 zleceh zewngtrznych otrzymanych

w wyniku postgpowafl przetargowych oraz zapylah ofeftowych. WigkszoSi z tych dziatan
koordynowal Jan Kucharzyk.

1. W lutyrn 2016 roku Centrunr Ochrony Mokradel wykonaio zabiegi odkrzaczanta
torfbwisk (usuwania krzew6w i nalotu drzew) na powierzchni ok. l0 ha w rejonie
miejscowo6ci Nowy Lipsk. Prace prowadzone

na zlecenie Biebrzariskiego

Parku

Narodowego zostaly czgSciowo przesunigte na 2017 rok (wyw6z pozyskanej biomasy.l ze
wzglgdu na niesprzyjai4ce warunki atmosferyczne (brak pokrywy lodowej).

2.

W nialu, sierpniu i wrzeiniu na zlecenie Parku Narodowego G6r Stolowych zrealizowane

zostalo usuwanie rdestowca ostrokofrczystego

na pigciu

stanowiskach

o

l4cznej

powierzchni 0,15 ha. Prace polegaty na wykopywaniu (wraz z pgdami podziemnymi)
oraz koszeniu (w sierpniu i wrzesniu) tego inwazyjnego garunKu.

3.

Pomigdzy czerwcem.

a

Ochrony Srodowiska

paldziernikiem 2016 roku na zlecenie Regionalnej Dyrekcji

w

Katowicach CMok wykonat monitoring siedlisk le3nych

i nieleSnych oraz zgniotka cynobrowego w obszarach Natura 2000 Graniczny Meander
Odry. Las kolo Tworkor.r a oraz Cieszynskic Zrodla Tufowe. Prace wynikajqce z plan6w

zadai ochronnych dla tych obszar6w dotyczyly nastgpujqcych siedlisk: 6430,7220,9170,
9l E0, 91F0 oraz zgniotka cynobrowego.
/l

Od czerwca do paZdziernika 2016 roku Centrum Ochrony Mokradei prowadzilo prace
polegaj4ce na monitoringu siedlisk przyrodniczych
Janiszowice (siedliska 3150, 7210

w

obszarach Natura 2000 Jezioro

i qlD0) i Diabelski Staw kolo Radomicka (siedliska

3130,3150, 7110,7140.7150 oraz 9lD0) oraz inwentaryzacjg siedlisk przyrodniczych
(3130, 7140

i

realizowane

7150)

w

obsz:Nze Natura 2000 Nowogrodzkie Przygielkowisko . Zlecenie

bylo dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w

Gorzowie

Wielkopolskim.
5.

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2016 roku, na zlecenie Biebrzariskiego Parku Narodowego,
czlonkowie Centrum Ochrony Mokradei wykonali zadanie polegaj4ce na monitoringu

wplywu

wykas

zania

na

roSlinnoSd

w

obrgbie trzech powierzchni badawczych

(ok. 1200 ha) w dolnym basenie Biebrzy. Prace prowadzono m.in. na Bagnie tr-awki, na
p6inoc od Honczarowskiej Grobli oraz w rejonie miejscowo3ci Gugny.
6.

Od czerwca do sierpnia 2016 roku CMok wykonal dwa zlecenia dla l{egionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska

w

Poznaniu: monitoring siedlisk przyrodniczygh

i

gatunk6w

w obszarze Natura 2000 Ostoja kolo Promna (m.in. siedliska 7210,9170, b6br europejski

i

lipiennik I-oesela) oraz monitoring

i

uzupehrienie stanu wiedzy

o

siedliskach

przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Dolina Rurzycy (siedliska 3150,3260,7140,
7220, 7230, 9l 60, 91 E0, 91T0).
7.

Od czerwca do sierpnia 2016 roku czlonkowie Centrum Ochrony Mokradel wykonali na
zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatystoku inwentaryzacjg dw6ch

siedlisk nieleSnych w obszarze Natura 2000 Ptrszcza Bialowieska (z wyl4czeniem terenu
Bialowieskiego Parku Narodowego): 6230 bogate florystycznie g6rskie i nizowe murawy
bliZniczkowe oraz 6510 ekstensywnie uZytkowane ni2owe i4ki Swie2e.
8.

W paZdzierniku

2016 roku CMok wykonal monitoring rozmieszczenia $wierka

pospolitego w obrgbie uZytku ekologicznego Hala Cebulowa wlaz z okreSleniem zakresu

koniecznych zabieg6w ochronnych (usuwanie przedmiotowego gatunku).

Prace

realizowane byly dla Zespolu Sl4skich Parkow Krajobrazowych z siedzib4 w Bgdzinie.
9.

Od czerwca do sierpnia

201

6

roku CMok realizowal zabiegi ochrony

czynnej

w rezerwacie Kalinowa L4ka (prace wynikaj4ce z planu ochrony rezerwatu), natomiast

od czerwca do wrzeSnia wykonywane byly prace zwi4zane z opracowaniem strategii
hydrologicznej dla wybranyoh przedmiot6w ochrony

ln!eJ\W,? d t

w

obr'gbie obszaru Natura 2000

..J*t*, u "--'r.'t
/ 2(

Ostoja Bagno Calowanie. Powy2sze zadania zlecone byly prz.ez Regionaln4 Dyrekcjg
Ochrony Srodowiska w Warszawie.

10.

W pa2dzierniku 2016 rokr: Centrum Ochrony Mokradel wykonalo zabiegi ochrony
czynr.rej (usuwatie zakrzaczeA i zadrzewiefi) w obrgbie rezerwatu przyrody Winnica
w wojew6dztwie l6dzkim (na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Lodzi.1.

IO.

WYSTAWA CHRONMY MOKRADT,A

Wystawa stworzona

Rzecznych

w
w

20'15 roku

Polsce" zostala

wyeksponowana
Kr6lewskich

w

w

w

(w

ramach projektu ,,Spoleczna Ochrona Ekosystemow

ca{oSci

lub czgsciach) w okresie

nastgpu.i4cych rniejscach:

Warszawie (marzec),

w

w Gimnazjum nr 7 przy Lazienkach

Warszawie na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego

Uniwersy.tetu Warszawskiego (kwiecierimaj),

sierpieri) oraz na bulwarze WiSlanym

sprawozdawr:zym

w

w

Biebrzairskim Parku Narodowym (ma;-

Warszawie prz.y okazji migdzynarodowych

warsztat6w na ten'rat ochrony rzek (listopad).
I

I. INWENTARYZACJA I MONI'I'ORING BEZLISTU OKRYWOWECO

W BIESZCZADACH I W PUSZCZY BIALOWIESKIEJ

W

201

6 roku czionkowie Centrum Ochrony Mokadel, w ramach dzialalnoSci statutowej

Stowarzyszenia, prowadzili inwentaryzacjg

i

monitoring bezlistu okywowego Buxbaumia

viridis w dw6ch rejonach Polski.
W Puszczy Bialowieskiej gatunek ten zostal odkr),ty po raz pierwszy w historii przez naszych

czlonk6w (Anna Szczepaniuk

i

Jan Kucharzyk) na pocz4tku maia 2016 roku

-

na terenie

Nadlednictwa BialowieZa. Bezlist okrywowy zostal stwierdzony na dgbowej klodzie

-

jest to

r6wnie2 pierwszy znany przypadek zasiedlenia pnez ten gatunek drewna dgbowego. Pod
koniec maja tego samego rokr"r czlor.rkowie CMok odkryli r6wnieZ drugie stanowisko tego
gatunku na terenie Puszczy Biakrwieskiej --

Narodowego. Odkrycie

(z

w

rezerwacie Scislym Bialowieskiego Parku

atlliacj4 Centrum Ochrony Mokradel) zostalo opublikowane

w czasopiSmie Steciana.

W

miesi4cach wozesnowioserinyolr

:

(marcu

i

kwietniu) czlonkowie Centrum Ochrony

Mokradei (Katarzyna Topolska, Anna Szczepaniuk, Jan Kucharzyk

i

Karol Torzewski)

i rnonitoring B. viridis w Bieszczadach. Odkryto kilkadziesi4t
nowych stanowisk tego mchu na terenie nadlednictw: Baligr6d, Lesko i Cisna. Nale2y
prowadzili inwentaryzacjg

tnrbl*yy;q

/ ///

,r,t*

h'-.--:-z::-

podkesli6, 2e bezlist okrywowy nie byi wcze5niej podawany z tego terenu. W 2017 roku
planor,ranajest kontynuacja badan na tym lerenie.

12.

LICZENIE ZURAWI W MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

W sobotq l9 marca 2016 roku odbyla sig VIII akcja liczenia Zurawi w Mazowieckim Parku
Krajobrazowym. Ekipa 13 ocbotnik6w- doli czyla si7 9 par lggowych (charakterystyczny glos
godowy w duecie) oraz 10 osobnik6w o niepotwierdzonej lggowo6ci. Najwigcej 2urawi bylo
na samym Bagnie Calowanie, nieco mniej w poludniowej czgsci Parku, w rejonie Pogorzeli.

JaLwin

t

August6wki. Liczenie Zurawi zorganizowal czlonek Stowarzyszenia, Michal

Kryciriski.

I3. WSPOI-PRACA ZINNYMI PODMIOTAMI REALIZOWANA PRZEZ

CENTRI]M OCHRONY MOKRADEI,
Stowarzyszenie kontynuuje wsp6iprac9

z innymi organizacjami przyrodniczymi,

sluZbami

ochrony przyrody, Lasami Paristwouymi itd. Zupelnie nowym dzialaniem w tym zakresie jest
wejScie Centmm Ochrony Mokradei w sklad koalicji organizac.ii pozarz4dowych w ramach

koordynowanego przez

Klub Przyrodnik6w programu ,,Rezerwaty przyrody

-

czas na

comeback!", a Pawel Pawlikowski zostal wsp6l-koordynatorem proj ektu dla wojew6dztw
podlaskiego

i

warmifsko-mazurskiego. Celem tego dzialania jest przygotowanie ,,shadow

: 'list" dla rezerwat6w

przyrody

w

Polsce

i w dalszej kolejnoSci uzupelnienie brak6w

w krajowej ochronie rezerwatowej.
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