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Centrum OchronyMokradel

Sprawozdaniemerytorycznez dzialalnoSciw 2012r.

1. Dzief Mokradel
4 lutegow gmachuWydzialu Biologii UniwersytetuWarszawskiegoodbyla sig mokadlowz.
konferencja popularnonaukowa zorganizowana przez Centrum Ochrony Mokrad el oraz Wydzial
Biologii UW z okazji kolejnej rocznicy podpisaniaKonwencji Ramsarskiej.Tegorocznymtematem
WWD (World Wetlands Day) bylo haslo "Mokradla a turystyka". W ramach tego tematu Przemek
Pasekz Fundacji JaWisla opowiedzialo sptywachkajakowychWislq i atrakcjach,jakie czekaj4na
turyst6w w dolinie Kr6lowej Polskich Rzek. Druga prezentacja,wygloszonaprzez JackaEngela,
dotyczyla dzialalnoScibiura turystyki Przyrodniczej "Dudek" i rozwoju turystyki w Parku Narodo*ym
Uj(cie Warty, od lat prryci4gajqcymgl6wnie miloSnik6wptak6w.NajwaZniejsz4i najgorgtsz4czgsciq
spotkaniabyly jednak prezentacjeoraz dyskusja na temat wzrastaj4cejw ostatnich latach skali
odwodnierii niszc,zenia
mokradeloraz rzek pod haslemochrony przeciwpowodziowej.Dr Mateusz
Grygoruk z Zaldadl Hydrologii i Zasob6w Wodnych SGGW wyglosil wyklad prezenruj4cy
chaotycznei niezgodnez zasadamigospodarkiwodnej dzialaniaWojew6dzkichZarzqd6wMelioracji
i Urz4dzeriWodnych,wyja5nil takzejak powinnawyglqdadpoprawnagospodarkazlewniowaijakimi
prawami rz4dzi sig woda w irodowisku. Prezentacja Jacka Engela z Panstwowej Rady Ochrony
Prryrody lkazala natomiast luki prawne, dzigki ld6rym przepisy majqce regulowai zr6wnowaZone
gospodarowanie
wod4 i nowoczesnepodejfcie do ochrony przeciwpowodziowej,a takze ochronq
przyrody, umoZliwiajq dzialania calkiem odwrotne. Burzliwa dyskusja kontynuowana byla
w kuluarach,po przerwie natomiastuczestnicywysluchali prezentacjidotycz4cychnajwazniejsrych
projekt6w ochrony mokadel w Polsce. Pierwsze dwa, zlokalizowane w Biebrzanskim Parku
Narodowym, zostaly zaprezentowane przez ich koordlmator6w: Przemyslawa Nawroikiego
z organizacji Ptaki Polskie (projekt ochrony orlika grubodziobego) .oraz Artura Wiatra z BbPN
(renaturyzacjasieci hydrograficznejw Basenie Srodkowym Doliny Biebrzy). Nastgpnie Lukasz
Kozub z Centrum Ochrony Mokadel przedstawil wyniki inwentaryzacji mechowisk w Polsce,
a Adam Kapler z Pracowni Banku Nasion Ogrodu BotanicznegoPAN w Powsinie metody ochrony
ex situ rzadkich gatunk6w roSlin. SpotkaniezakoAczylosig w p62nychgodzinachpopoludniowych
pokazemslajd6w z bagSenz r62nych stron Swiata,udostppnionychprzez czlonk6w i sympatyk6v'
CMok.
2. Projekt pn. ssCzynnaochrona zagro2onychsiedlisk pr4yrodniczych w rezerwatach przyrody
na Mazowszui Podlasiu"
Celem projektu jest crynna ochrona czterechzagroZonychw Polsce i Unii Europejskiej
siedlisk pr4rodniczych, muraw kserotermicznych(6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk
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przej3ciowych(7140) i Swietlistychd4br6w (9110),stanowi4cychmiejsce wystgpowaniagatunk6w
SwiatloZqdnych.Obszary realizacji projektu majduj4 sig w: dziesigciu rezerwatach przyrody (G6ra
Usze(cie.Sadkowice.Torfowisko Karaska,Torfowisko Serafin,Jastrz4behDqbrowy Seroczyiskie,
D4browa Radziejowska,Podjabloriskie,Brwilno i Kawgczyn) i trzech innych istniejqcych(zesp6l
prryrodniczo-kajobrazowy Glogi) lub projektowanych (rezerwat Raj i uirytek ekologiczny G6ra
Rawska) obszar6wchronionych ni2szej rangi, w wojew6dztwie mazowieckim i podlaskim.
W kwietniu 2012 r, zloaony zostal wniosek o dofinansowanieprojektu. Pod koniec kwietnia
wniosek przeszedlporytywnie ocengformah4. W lipcu uzryskal88 pkt podczasoceny merytorycznej
I stopniai tym samym zaj4l 3 miejsce na lidcie rankingowej,jako projekt podstawowy.Na etapie
oceny merytorycinej II stopnia Centrum Ochrony Mokadel podpisalo umowy z zatz4dcami gunt6w,
na kt6rych prowadzoneb9d4 dzialania ockonne w ramach projektu (nadleSnictwa:Drewnica,
Myszyniec,Zwole6, Sokol6w,Gr6jec,Siedlce,Plock,Lqck i Nurzec; starostwapowiatowe:w Lipsku
i Ostrolgce,gmina Mielnik), natomiastdo RegionalnejDyrekcji Ochrony Srodowiskaw Warszawie
i w Bialymstoku zlo2one zostaly wnioski o wydanie zarz4dzeh w sprawie ustanowienia dzialaf
ochronnychdla rezerwat6w przyrody, na terenie kt6rych wykonywane bpd4 dzialania ochrony czynnej
w ramach proleldr. Zarz4dzenia dta dziesiqciu rezerwat6w objEtych projektem wydane zostaly
w listopadzie 2012 r. Tym samym ocena merytoryczna II stopnia zostala zakoriczonapozytywnie'
Umo*y o dofinansowaniezostalypodpisane:1l grudnia2012'r' z CentrumKoordynacji Projekt6w
Srodowiskowych (wsp6lfinansowanie: 85%o)oraz 3l grudnia 2012 r. z Narodowym Funduszem
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (wsp6tfinansowanie:.9,97Y). Pozostala czq36 koszt6w
zttti4zanychz rulizaciq projekhr finansowana bQdzie w ramach wkladu wlasnego stowarzyszenia
CentrumOchronyMokadel. Projektrealizowanybqdzieod I lutego2013 r. do 31 grudnia2014r.
3. Projekt NFOS
W lutym 2012 roku zlo2nno wniosek do Narodbwego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dzialah dotycz4cych ochrony czynnej ekosystem6w
torfowiskowych na Mazowszu i Podlasiu. Celem projektu jest powstrzymanie sukcesji na wybranych
torfowiskach alkalicmych (siedlisko prryrodnicze 7230). Po podpisaniu umowy we wrzeiniu
rozpoczQtodziatania, w ramach kt6rych skoszono i usunigto biomasE z nastqpuj4cychpowierzchni:
Calowanie- 3,19 ha, Wilkokuk - 0,96 ha, Kobyla Biel - 0,86 ha, Botsuki - 0,76 ha, Lipsk- 5,53 ha.
Ponadto odkzaczono i usuniEto biomasp z 2,81 ha na powierzchni Lipsk. Kontynuacjg dzialali rta
mechowiskach
nrzewidzianow 2013 r.

4. SerwisBagna.pl, fanpagebagna,pl
I w 2012 r'
Funkcjonowanie informacyjnego serwisu mokradlowego bagna.p
koncentrowalo sig na publikowaniu aktualno6ci dotycz4cych bie24cych wydarzef
mokadlowych z kraju. Artykuly pojawialy sig r6wniez (w mniejszym zakresie) w innych
dzialach serwisu, gl6wnie w zakladkach:,,It4okretematt'', ,pziaLalno{i CMok", ,,Rozbryzgi"
i ,,Mieszkaricybagien". Nowe teksty powstawaly Srednioraz na tydzief.
tre6ci publikowanychw serwisiewspieral fanpagebagna'plna
Rozpowszechnianie
Facebooku.W 2012 r. fanpagebagna.plpolubilo 176 nowych u2ytkownik6w, a wycofalo
polubienie 10. Na koniec 2012 r. w6r6d uzytkownik6w lubi4cych strong 271 pochodzilo
z Polski, 4 ze Stan6w Zjednoczonych, 3 z Wielkiej Brytanii, po 2 z Bruzylii i Szwecji, po
1 z Hiszpanii,Niemiec, Holandii,Norwegii, Irlandii, Serbii,Turcji, Wqgier,Indii i Singapuru.
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Wir6d nich 85 deklarowalozamieszkaniew Warszawie,przy czry liczba ta jest zaniaona,
gdyZnie wliczono do niej deklaracjitakichjak Mokot6w.
NajwiEcejos6b,w liczbie 6l w jednym czasie,aktywnie korzystaloze strony2 lipca.
Tego samegodnia treici z.vtiqzane
ze stronqobejrzalarekordowaliczbauZytkownik6w(601).
Dzieri wczeSniejna stronie bagna.plopublikowano zdjpcia z akcji wykaszaniarezerwatu
przlrody ,,Torfy Ororiskie".Nieco mniejszy zasiggbyl w dniach poprzednichi kolejnych,
pfzezco szcz>tory tydzief aktywno5cii zasiqguto pierwszytydzieri lipca. Do56duZyzasigg
oddzialluraniastronymoznawiqza(,r6wnie?z nastQpujqcymi
wpisami na stronie:wycieczka
botanicznapo bagnieCalowaniena pocz4tkuczerwca,publikacja dotyczqcapozwoleniana
budowg obwodnicy Augustowaw polowie grudnia oraz informacja o utworzeniu nowych
rezerwat6wtorfowiskowychna Mazowszuz poczqtkugrudnia.Liczba dni, w kt6rych stronE
wySwietlonoponad2000 razy wynosi 5 i s4to gl6wnie dni zwiqzanez ww. Wdarzeniami.Ze
wzglgdu na staly przyrost liczby uZytkownik6w lubi4cych stronp, tego typu statystyki
faworyzujq wydarzenia blizsze korica roku.
N-qcznaliczba wyiwietlefi strony w catym roku wyniosla 89 529. l-qczna liczba
wygenerowanychw wyniku kontakt6w migdzy u4ztkownikamiwySwietlefipost6w strony
wyniosla6 441. W ci4gu roku negatywn4opinigo stronie(np. kliknigcia ,,ukryj") wyrazilo 19
u21tkownik6w. Strona ma zasigg przede wszystkim krajowy, jednak poza Polsk4
wy6wietlonojA w 75 krajach - najczESciejw Wielkiej Brflanii, a nastgpniew Stanach
Zjednoczonych
i Niemczech.WSr6dmiejscowoScizdecydowaniedominujeWarszawa.
Fanpagebagna.plw 2012 r. opublikowal okolo 100 wpis6w r6Znegotypu (zmian
statusu, link6w do artykul6w w Intemecie, udostgpnieritreSci innych uzytkownik6w
Facebooka, utworzonych wydarze{, zdj96 itp.). Utworzono nastgpujqce .vqidarzenia
WykaszanieTorf6w Ororiskich,IX Liczenie Derkaczy,na Bagnie Calowanie,Wykaszanie
murawyMierzwice,Wykaszaniesejnerlskichsiedliskniele3nych(dodanor6wnie2informacje
o SwiatowymDniu Mokradel, bez tworzeniastrony wydarzeniajak r6wniez udostQpniano
wydarzenia innych u2ytkownik6w). Utworzono jeden nowy album fotograficzny Wykaszanie
TorfowOrofiskich.
5, Liczenieiurawi w MazowieckimParku Krajobrazowyrn
I kwietnia 2012r. w MazowieckimParku Krajobrazowymodbyla siEczwartaidycja
akcji liczenia zurawi. Celem liczefi zorganizowanych tego roku we wsp6lpracy
z TowarzystwemPrzy'odniczym,,Bocian"bylo rozpoznaniestanulggowej populacji Zurawi
w MPK. Akcja mia{acharakterbadawczo-popularyzatorski
ikierowana byla do wszystkich
zainteresowanych.
W liczeniu udzial wziglo 30 os6b, wSr6d kt6rych znaleZli sig zar6wno
zawodowiornitolodzy,jak i ornitolodzy-amatorzyoraz wszelkiej ma5ci miloSnicypnyrody.
Inwentaryzowany obszar obj4l poludniow4 czgSi parku - przede wszystkim tereny dw6ch
ostoi Natura 2000: Bagno Calowanie oraz Bagna Celestynowskie.Przy niesprzyjaj4cej
pogodzie (bardzo silny wiatr) na obszarzeok. 7 000 ha zlokalizowano ok. 20 rewir6w
lggowychzurawi.
6. Liczeniederkaczyna BagnieCalowaniei dzialalnoSd
edukacyjnaw MazowieckimParku
Krajobrazo*ym
W tym roku liczente derkaczyzoslato zorganizowanewe wsp6lpracyz NadleSnictwem
Celestyn6w.
Nadlednictwo
wspffinansowalo
akcjgw ramachrealizowanego
przezsiebieprojektupn.
3

"Infrastruktura turystyczna shti4ca zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 Bagno Calowanie przed
nadmiern4presjq turyst6w". Do udzialu w akcji zglosila siq rekordowa liczba ponad 100 os6b,
w liczeniu wziglo udzial ok. 70 os6b. Tradycyjnie wspieral nas merltorycznie Marek Jsbda
z Og6lnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptak6w, a godciem specjalnym byl Vaclav Zamecnik
z Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego, kt6ry przed wyj5ciem w teren opowiedzial
o zAgoLeniachi ochroniederkaczaw Czechach.Liczenie,jak co rokrt, zzkofrczylosiE ogniskiemna
podw6rkuszkolyw Podbieli.
W ramach &ialalnoici edukacyjnej Stowarzyszeniepoprowadzilo wycieczkp Polskiego
Towarrystwa Botanicmego po Bagnie Calowanie i torfowiskach Sr6dleSnychw Lasach
Celestynowskich oraz '*ycieczkg po konferencji z okazji 25Jecia Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. W ramach wsp6lpracy z Nadle5nictwem Celestyn6w zorganizowana zostala
*ycieczka botanicznapo BagnieCalowanie.
7. Ob6z botaniczny w Starym Folwarku
Centrum OcbLronyMokradel wraz z Kolem Naukowym Migdzywydzialowych Studi6w
Ochrony Srodowiska, Kolem Naukowym Geobotaniki oraz Kolem Naukowym Ochrony Srodowiska
Uniwersltetu Warszawskiego zorganizowalopi4ty juz letni ob6z badawczy w polnocno-wschodniej
Polsce.StudenckiOb6z Botanicznyodbyl siq w dniach14-22lipca 2012 roku, we wsi StaryFolwark
kolo Suwalk. W obozie tczestniczlly 24 osoby, w tym I I student6w i Swiezo obronionych
absolwent6wUniwersletu Warszawskiegooraz piEciuopiekun6wnaukowych:dr Dan Wolkowycki
(PolitechnikaBialostocka),dr Pawel Pawlikowski (UW, CMok), mgr Filip Jarzombkowski(CMo(
ITP), mgr Piotr Zaniewski (UW, CMok), mgr Iwona Dembicz (UW, CMok). Seketariat obozu
prowadzilimgr MagdalenaGalus(CMok) orazmgr Piotr Zaniewski(UW, CMok).
Podczasobozu prowadzonebyly systematycznebadaniirnad wci4z slabo poznanqro6linno3ci4
bor6w PuszczyAugustowskieji czynnikamij4 kztaltujqcymi, stanowiqcekontynuacjqrozpoczptych
rok wcze3niejprac. Wiele uwagi podwigconoinwentaryzacjiflory ro6lin naczyniowychrezerwatu
przyrody ,,Staro2yn".Pelny sklad gatunkowy tego obiektu nie zostal jak dotqd poznany.Podczas
wystgpuj4cychna
kilkudniowej inwentaryzacjirozpoznanoponad300 gatunk6wroSlinnaczryniovrych
terenie rezerwatu, w tym kilkadziesi4t naleZ4cychdo grupy gatunk6w wskaZnikowych starych las6w
Wyniki potwierdzaj4 ze obiekt ten naleLrydo najlepiej zachowanych fragment6w starych las6w
.
Wa2nym elementemorganizowanychcorocznie w p6lnocno-wschodniejPolsce oboz6* jest
edukacjajego uczestnik6w.Podczasobozuuczestnicyuczyli sig rozpoznawaniaroSlinnacryniowych,
mch6w, wqtrobowc6wi porost6w,a takze metod badaniazaleZno(ciwystEpuj4cychw przyrodzie,
identyfikacji siedlisk Natura 2000, rozpoznawantaich znieks^alceh i z.agrozefi.
8. Wdraianie PROW 2007-2013
.

Pomoc w pozyskiwaniu doplat rolnoSrodowiskowych

W ramach dzialalnoici zwiqzanej z realizacjq Programu Rolno5rodowiskowego
Centrum Ochrony Mokradel Swiadczylo usfugi wspomagaj4ce pozyskiwanie doplat
rolno6rodowiskowychprzez rolnik6w posiadaj4cychgrunty zlokalizowane na terenach
cennych przyrodniczo. PrzygotowanopiE6 plan6w rolno(rodowiskowych- dla grunt6w
poloZonychna terenie crterech obszar6wNatura 2000: PojezierzeSejneriskiePLH200007,

Zr6dliska Wzg6rz Sok6lskich PLH200026, Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Ostoja
SuwalskaPLH200003oraz dw6chobszar6wchronionegokrajobrazu:Dotiny DrwEcy iJezior
Oleckich.Jednocze6nie
rolnikom, dla kt6rych CMok opracowlrvalplany rolno6rodowiskowe
we wcze5niejszych
latach,udzielanopomocyprzy wlpelnianiu wniosk6w o uzyskaniedoplat
(zar6wno obszarowych,jak i rolno6rodowiskowych)oraz przy prowadzeniu rejestru
dzialalno3cirolno5rodowiskowej.Poza fnn prowadzonorozmowy z w{a5cicielamiinnyc}^
cennych przy'odniczo teren6w, maj4ce na celu zachpcenieich do realizacji na swoich
gruntachplan6wrolnoSrodowiskowych.
o Realizacjaplanu rolnoSrodowiskowegoStowarzyszenia
Zgodnie z zapisami planu rolno6rodowiskowegodla CMok na lata 2009-2014
Stowarzyszenieprowadzilo w 2012 r. ekstensyrrun4
gospodarkpko6n4 na terenie Bagna
Calowanie oraz Puszczy Kampinoskiej - lqcznie na obszarze 33,73 ha trwatych uzytk6w
zielonych.Niemal cala uz)tkowana przez CMok powierzchniaznajduje sig w granicach
obszaruNatura 2000 Bagno Calowanie,jedynie 0,5 ha l4k uzytkowanychjest na terenie
obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska. Realizowane pakietv rolnojrodowiskowe
obejmuj4nastgpujEce
warianty:
3.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 -

Ekstens)wnagospodarkana l4kachi pastwiskach- 7,90 ha
Ochronasiedlisklggowychptak6w- Natura2000- 17,55ha
Mechowiska- Natura2000- 1,76ha
tr 4ki trzgSlicowei selemicowe- Natura2000- 0,95 ha
Murawy cieplolubne- Natura 2000- 0,22ha
P6hraturalne
l4ki wilgotne- Natura2000- 3,80ha

Zto2ony w majl 2012 r. wniosek o prryznaniejednolitej platno$ciobszarowejoraz
platnoSoirolnoSrodowiskowejzostal rozpatrzonypozl't1wnie, w efekcie czego ARiMR
wydala decyzje przyznaj1ce petne wnioskowane przez CMok kwoty doplat - zar6wno
jak i bezpoSrednich.
rolnoSrodowiskowych,
9. Dzialaniaochronycrynnejna obszarachcennychprzyrodniczo
.

Torfy Orofski

W porozumieniuz RDOS w Warszawiena obszarzemechowiskaw rezerwacieTorfy
Oronskie' dwukrotnie przeprowadzonodzialar'iaochrony czynnej. W drugiej polowie czirwca
usuniQto
trzcingz powierzchni2,4 ha-Podczasakcji przeprowadzonej.
w sierpniuzostalyusuniQte
zakrzaczenia
na powierzchd0,1 ha. Pracebyly kontynuacjq
dzialariprowadzonych
w latacli20102011,maj4cychna celu powstrzymanie
postppuj4cej
fragmentacji
siedliskai utr4lmanieotwartego
charakierutorfowiska.Zabiegiprowadzonew 2012r. sluryly powstrzymaniuekpansji trzciny oraz
powigkszeniuarealu mechowiska.Akcje przeprowadzono
z udzialem grupy wolontariuszy
ztvi4zanych
podobnymidzialaniarniw poprzednichlatach.Odl.tzaczanie
ze stowarzyszeniem
zlecono
wykwalifikowanym
kosiarzom,
kt6rychpracqsfinansowano
ze Srodk6wstatutowych
stowarryszenia.
W pracachwykorzystanosprzgtnalezqcydo stowarzyszenia
(kosy i pily spalinowe,grabie,widly,
samoch6d
osobowy).
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Mierzwice

W dniu 20 paldziernika Centrum Ochrony Mokradel przeprowadzilo akcjg czynnej ochrony
polozonego nad Bugiem, w gminie Samaki, rezerwatu pr4rody ,,Mierzwice". Rezerwat ten
utworzony zostal w 2010 roku w celu zachowaniastanowiskarodlinnoScikserotermicznejoraz
otaczajqcegofragmentu lasu liSciastegoz licznymi stanowiskami chronionymi i zagrozonychgrunt6w
rodlin, w tym m.in.: goryczki Lszy2owel,zawilca wielkokwiatowego,bulawnika czerwonego,lerica
bezpodkwiatkowego,pluskwicy europejskiej czy okrzynu l4kowego. W ramach akcji na powierzchd
ok. 0,3 ha rezerwatuwolontariuszerQczniewykosili murawp,a takZeusunpli'mlodedrzewai kze*y.
Pozyskanabiomasawywiezionazostalapozaterenrezerwatu.W akcji wziplo udzial 16 wolontariuszy.
W wiqkszoScibyli to studenci,absolwencilub pracownicyUniwersltetu Warszawskiego,zwi4zani
z CentuumOchronyMokadel oraz StudenckimKolem Ochrony SrodowiskaUW. Dzialaniaocluony
czynnej zostaly wykonane zgodnie z Zarz4dzeniem Nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiskh w Warszawie z dn\a 9 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia zadaf ochronnych dla
rezerwatuprryrody ,,Mierzwice" i zostaly w caloici sfinansowanez funduszyRDOS w Warszawie
ptzeznaczonychna ochronQtego rezerwatu.
.

Sarnetki. Beriniki

W dniach 3-5 listopada odbylo siE zorganizowaneprzez Centrum Ochrony Mokadel oraz
StudenckieKolo OchronySrodowiskatIW odkrzaczaniei wykaszaniesuwalskichtorfowisk i muraw.
W ramach tej trrydniowej akcji udalo sip wyci4i zaro!;la brzozy, olchy i wierzb, a takze wykosi6
trzcine z 0,4 ha unikatowego torfowiska alkalicznegow Sarnetkachw Puszczy Augustowskiej,
bgd4cegostanowiskiemskalnicy torfowiskowej,lipiennikaLoesela,welnianeczkialpejskiej,licznych
storcryk6w z rodzajl Dactylorhiza (w tym ochroleuca,ruthei, russowii) i reliktowych mch6w Meesia triquetra, Cinclidium stygium, Paludella squarrosa,Scorpidium scorpioides itd.
Uporzqdkowanezostaly (wygrabianie igiel sosnowych,usuwanie drzew i krzew6w, usuwanie
czeremchyamerykafiskiej,palenie galgzi po wycince) r6wniez ok.2 ha muralry cieplolubnej
w Ber2nikach na Popzierz: Sejnenskim. Te nietypowe, "polnocne" murauy cieplolubne na
piaszczystych
kemach,zarastajqce
sosn4i zaroilami lisciastymi,stanowi4miejscewystppowaniam.in.
sasanki l4kowej (wielotysigczna populacja, prawdopodobnienajwiEksza w Polsce), ostrol6dki
marzankibarwierskiejczy naradkipolnocnej.
kosmatej,lericabezpodkwiatkowego,
I 0. Interwencje przyrodnicze
.

Post?powaniew sprawie decyzji o Srodowiskowychuwarunkowaniach zgody na budowp
lotniskaw Sobieniach

GeneralnaDyrekcja Ochrony Srodowiskaumorzyla postgpowaniew sprawie poglEbiania
NaczelnyS4dAdministracyjnyna
row6w w rejonielotniskaw Sobieniachw gminie Sobienie-Jeziory.
posiedzeniu 10 lipca 2012 odrnctl 3 skargi kasaryjne Jerzego Szymanskiego oraz jedn4
SamorzqdowegoKolegium Odwolawczegood wyroku Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
uchylaj4cegoAvL po raz drugi) decyzjg SKO utrzymuj4c4 w mocy decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowania zgody na budowg lotnisk a w Sobieniach-Jeziorach.Tym samym decyzja ta znstala
ostatecmieuchylona,gl6wnie z powodubrak6w i bl9d6w w raporcieo oddzialywaniuna Srodowisko
tegoprzedsigwzigcia.
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Naloircnie obowi{zku przeprowadzenia dzialar[ naprawczych na terenie w okolicach
miejscowoSciKrrywe - cd. postgpowaniawszczgtegow 2010 r.

W zwiazku z odwolaniemsig panstwaTeresyi Adama Ol6w od decyzji RDOS z g sierpnia
2011 r. nakazuj4cejpodjEcieniezbpdnychczynno6ciw celu przlnvr6ceniastanu poprzedniego,2T
styczna 2012 r. GeneralnyDyrekor Ochrony Srodowiskauchytil zaskarmn4 decyzjgumarzajqc4
postepowaniei przekazal sprawp do ponownegoro4)atrzenia przez organ I instancji.
Dnia 9 maja odbyla siq kolejna wizja terenowa.w wyniku kt6rej stwierdzono,ze nie zostaly
wykonane iadne prace na gruncie, bEd4cym przedmiotem sprawy (40Vo zniszczonej, w wyniku
nawiezieniaZwiru, dzialki pokrytejest ro3linnodci4ruderalnq zaSresztajest calkowicie pozbawiona
ro6linnoSci).
RDOS w Bialymstoku 16 lipca zwr6cil sig do WigierskiegoParku Narodowegoz pro5bqo
opinig co do prawidlowosci zaplanowanych prac na zniszczonej dzialce. wpN uznal zaplanowane
praceza prawidlowei podtr4rmal deklaracjg wsp6$racyprzy ich wykonaniu.Dnia Z1 sierpniaRDOS
wydal decyzjp nakladajqc4 na Pafstwo Teresg i Adama ol6w obowi4zek przqrowadzenia dziatai
naprawcrych,od kt6rej wniesionoodwolanie5 wrzeinia.
Dnia 4 wrzeSniaGDOS utrzfmal w mocy zaskarZonqdecyzjg,zmieniajqctermin realizacji
zadaniaz dnta30 listopada201I r. na dziefi 30 listopada2012 r.Decyzjata zastalazaskarlnnaprzez
Panstwo Ol6w 3 grudnia, zaS skargg przekazano do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego
w Warszawie.Dnia 14 listopadaGDOS uchylil w calo5ci zaskarlonqdecyzjpi przekazalsprawEdo
ponownegorozpatrzeniaprzezorganI instancji.
RDOS wystqpit 22 listopadado WPN o podanienumer6w dzialek, na kt6rych bgdq mogly
zosta6wykonanedzialanianaprawczeuzupelniaj4ce,
polegajqcena wykonaniutrzechoczekwodnych
dla plazow.PostQpowanie
nadalsip toczy.
o

Odwodnienie terenu w ostoi "Lipienniki
postgpowania wszczptego w 2010 r.

w

D4browie

G6rniczej"

-

cd.

WciqZ nie zakohczylo sig postgpowanie w sprawie odwodnieri stwierdzonych na

terenie ostoi "Lipienniki w D4browie G6miczej" PLH 240037 w roku 2010. -ReOS
w Katowicach zakoirczyt postgpowanie w sprawie, odmawiaj{C jednakZe wszczggia
postgpowaniaw sprawie wydania decyzji nakladaj4cej obowi4zek przeprowadzeniat'7i^tafi
zapobiegawczychlub naprawczych, w zwiqzku ze zgloszeniern.bezpoSredniegozagrozenia
szkodew Srodowiskuna terenieobszaruNatura 2000.Umorzeniepostgpowaniauzasadniono
"renaturalizacjq
terenu",kt6r4 rozumiesig najwyra2niejjako wykonywanienajpierw szeregu
jedynie doraZnychi nietrwalychprac naprawczych.
odwodnierii prac ziemnych,a nastQpnie
Od orzeczeniaRDOS w Katowicach odwolalo siq skutecznie.do GeneralnegoDyektora
OchronySrodowiskaCentrumDziedzictwaPnyrody G6rnegoS[ska w rcatowicach.COOS
nakazal ponowne rozpatrzeniesprawy. W chwili obecnej RDOS Katowice zajmuje sig
ponownieustalaniem
stosunk6wwlasnoiciowych
nazdewastowan),m
terenieostoi.
jest obecnieprzez pojazdy
Ostoja,niezaleZnieod dewastacjiz roku 2010,rozjeZd2ana
silnikowe - ostatnio otwarto nawet wlpo2yczalniQquad6w tu2 przy iej granicy. Wciaiit
"nieustalonymwlaicicielom" terenupojazdyte nie przeszkadzaj4w przeciwieristwiedo os6b
pr6buj4cychmonitorowa6stanpopulacjilipiennika,kt6re Nrypraszane
s4z granicostoi.

J" [-u', ['ot"'r

a -,,

-"

.

w 2011 r.
Odmulanie row6w na Bagnie Calowanie- cd. post€powaniawszczQtego

Centrum Ochrony Mokadel 2l kwietnia 2012 r. zloirylo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Warszawie zawiadomienie w sprawie wytz4dzenia szkody w frodowisku poprzez
poglgbienierowu odwadniaj4cegona obszarzeOstoi Natura 2000 Bagno CalowaniePLH 140001.
w trakcie czyszczenia rowu doszlo do zsiszczenia tam bobrowych. Ponadto dzialanie to mialo
negatywnywplyw na znajduj4cesig w pobli2u mechowiska(siedlisko przyrodniczeNatura 2000:
7230). RegionalnaDyrekcja Ochrony Srodowiska skierowala sprawg do rozpatrzernaprzez komisarial
Policji w celestynowieoraz GminEcelestyn6w.w pazdzierniku2012 r. odbylasig w tereniewizja
lokalna z udzialem przedstawicielaCMo( Policji oraz Wydziatu Ochrony Srodowiska Gminy
Celestyn6w.Spoiz4dzonyzostal protok6l z oglQdzin.
.

Rozkopanie cieplolubnych muraw w Berinikach w 20ll r.

cd' postepowania wszczQtego

Dnia 29 listopada 2012 r- zakohczone zostalo wykonywanie naloZonych przez RDOS
w Biatymstoku dzialan napra'wczych,w zwiqzku z wystqrieniem szkody w Srodowisku, na skutek
poboru kuszywa z obszaru murawy cieplolubnej. Pozbawiony roSlinno6ci fragrnent murawy
pozostawiony zostal do naturalnego odnowienia, natomiast na pozostalej czpSci dzialki
przeprowadzonezostaly nastQpujqc
e dzialania naprawcze kompensaryjne: usunigcie nalotu drzev
i kzew6w z murawy, wykarczowanie drzew i kzew6w w wieku ponizej 10 lat oraz wykoszenie caiej
powierzchnidzialkijesieni42011r.
.

Odwodnienietoifowiska na obszarzeNatura 2000 ,,Torfowiska G6r Sudawskich"

Torfowisko przejSciowe (7140), polozone w poblizu wsi Stankuny, w gm. Wi2ajny, na
obszarzeNatura 2000 ,,Torfowiska G6r Sudawskich", to sietllisko licmych gatunk6w roslin objptych
w Polsceochron4Scisl4:m.in. welnianeczkialpejskiejBaeothryonalpinum, tvrzycy strunowejCdrer
chordorrhiza, tuzycy bagiennej Carex limosa, bagnicy torfowej Scheuchzeriapalustris, U'ntsz'czyka
blotnegoEpipactis palustris, plywacza mniejszego(Jtricularia minor, kukulki baltyckiej Dactylorhiza
baltica i R\thego D. ruthei, rosiczki ok4glolistnej Drosera rotutddolia, torfowca brunatnego
Sphagnumfiscum cry blotniszka welnistego Helodiutn blandowii.
W dniu 24 mala 2012 r. czlonek CMok, Pawel Pawlikowski, Valtwat:yl, 2e na.torfuwisktrvykonane zostaly prace odwadniaj4ce, kt6re polegaly na lvykopaniu glgbokiego rowu
odwadniaj4cegoo szeroko3ciponad I m, wzdluz poludniowej granicy torfowiska, przekopaniu-przez
torfowisko przynajmniej trzech mniejszychrow6w drugiego rzgdu, polo2eniu drenu zbieraj4cego
wodE z rowu gl6wnego oraz przekopaniu pol4czenia z rowem polozonym na wsch6d od torfowiska.
Na skutek przeprowadzonych prac poziom wody na torfowisku gwaftownie opadl i nastqrilo
obumieranie torfowc6w w warstwie mszystej, zmniejszenie populacji i ZfwotnoSci gatunk6w
chronionych oraz ekspansjagatunk6w synantropijnych. Nowo powstaly system odwadniajqcy zostal
ocenionyjako na tyle skuteczny, by (w przypadku niepodjqcia dzialah naprawczych)doprowadzidw
kr6tkim czasie do calkowitej degradacji chronionego siedliska wraz ze stanowiskami chronionych
gatunk6w roSlin. Szkoda zostalaz$oszona na pi3mie do RDOS w Bialymstoku 31 maja.
W czerwcu ustalono, 2e wlaScicielem dzialki, na kt6rej znajduje sig torfowisko, jest pan
Grzegorz Kutylo, kt6ry nie uzyskal wymaganych pozwolef wodnoprawnych na wykonanepracg ani
tez nie wnioskowalo takie pozwolenia.Dnia 3 lipca, w obecnoScistron,pracownicyRDOS dokonalt

-rltr", l'ot

oglgdzindzialek.PanKutylo przyznalsip do wykonaniaprac odwadniajqcych
torfowisko w roku 20l l
i znbowipal do uzgodnieniawarunk6w wykonania dzialari naprawczych.
Dnia 23 lipca, po uzgodnieniu z Pawlem Pawlikowskinr, pan Kutlo wykonal dzialania
zapobiegawczepolegaj4cena calkowitym zasypaniumaterialemmiejscowego pochodzenia(urobkiem
pochodz4cymz wcze5niejszegopoglEbianiarouu) jednego rowu melioracyjnego,przebiegaj4cego
przeztorfowiskow miejscuwystgpowanianajcenniejszych
roSlinchronionych.
W dniu 30 sierpnia pan Kuly\o ztoiryl wniosek o uzgodnieniewargnk6w przeprowadzenia
dzialah naprawczych, skonsultowanych z Pawlem Pawlikowskim. Wydzial Ochrony Prryrody
i Obszar6w Natura 2000 RDOS w Bialymstoku 3 wrze3nia wydal pozytywnq opinie na temat
proponowanychdzialaf .
Zakoficzenie wykonlryania dzialah naprawcrych zostalo zgloszone 4 grudnia 2012 r.
Dzialania te polegaty na zasypaniumaterialemmiejscowegopochodzeniaujdciowych odcink6w
dw6ch row6w znajduj4cychsip w poludniowo-wschodniejczEScitorfowiska, na dlugoSci5 m,
w granicachdzialki nr 91, obrgb Stankunyoraz wykonaniestalegopigtrzenia o wysokojci 30 cm na
rowie gl6wnym, na terenie dzialki nr 152/1, obrpb Stankuny, na skaju zadrzewien w poludniowowschodniejczqScitorfowiska.
.

Odmulanie ciek6w na Po{lasiu pod haslem ,,usuwania skutk6w powodzi" przez
WZMiUW w Biatymstoku - cd. postgpowaniawszczptegow 2011 r.

Pod koniec maia 2012 r., ze wzglqdu na z\o2ono!(, sprhwy i potrzebQ odrQbnej analizy
wzglqdem poszczeg6lnych obszar6w Natura 2000, termin zalatwienia sprawy zostal wydlu2ony do
podzielonezostalona 10 odrgbnychpostppowafi:
dnia30 wrzeSnia2012 r., a postgpowanie
l. ,,usuwanieszk6dpowodziowych"w roku 2010na ciekachBagnaWizna PLB200005,
2. ,,usuwanieszk6dpowodziowych"w roku 2010 na ciekachOstoi BiebrzariskiejPLB200006i Doliny
Biebrry PLH200008,
3. ,,usuwanieszk6dpowodziowych"w roku 2010 na ciekachBagiennejDoliny Narwi, Doliny G6mej
Narwi PLB200007i Ostoi w Dolinie G6rnejNarwi PLH200010,
4. ,,usuwanieszk6d powodziowych" w roku 2010 na ciekachPuszczyKnyszynskiej PLB200003

i OstoiKnyszynskiej
PLH200006,
5. ,,usuwanie
szk6dpowodziowych"
w roku 2010 na ciekachDoliny DolnegoBugu PLBl4000l
i OstoiNadbuhnskiejPLHl400l l,
6. ,,usuwanieszk6dpowodziowych"w roku 2010 na ciekachPojezierzaSejnenskiego
PLH200007,
7. ,,usuwanieszk6dpowodziowych"w roku 2010 na ciekachMokadel Kolnenskichi Kurpiowskich
PLH200020,
8. ,,usuwanieszk6dpowodziowych"w roku 2010 na ciekachDoliny Pisy PLH200023,
9. ,,usuwanieszk6dpowodziouych" w roku 2010 na ciekachPuszczyPiskiej PLB200008,
10. ,,usuwanieszk6dpowodziowych"w roku 2010 - pozostalecieki ujpte postgpowaniem:
Jaskranka,
Nareil Dolna, Kulik6wka, Czarriawka, 2am6wk4 Zgnilka, Sluczka, Bargl6wka, Blgdzianka,
WerSnianka,Szczeberka,Zudnianka, Pawl6wka, Kanal Istok, Czyz6wka, Loknica, Pulwa, trlurcrylg
Kumialka,Brok, Jedwabianka,Muzga,Gutter,Poganica,Sokolda,SupradlDolna, Mieri.
Na pocz4tku lipca zgromadzony zostal material dowody dla czp3ci spraw i od przez 7 dni
moZnabylo siQz nim zapoznawatoraz skladai uwagi i wnioski w siedzibieRDOS w Biatymstoku.
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We wskazanym terminie nie rilplynety jednak zadne uwagi ani wnioski. Te zlo1one ptzez
Og6lnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptak6w,juz po terminig 30 lipca, pozostaly bez rozpatrzenia'
Dnia 31 lipca dla czgsci spraw wydana zosta\ad*yzja o umorzeniu postgpowaniaw sprawie
natychmiastowegowstrrymania prac i podjgcia niezbgdnych czynnoSci w celu przywr6cenia stanu
poprzeclniego.Tego samego dnia wyslano r6wniez zawiadomienie o tyrL ze termin zalatwienia
poszczeg6lnychspraw zostal wydfu2ony do dnia 30 wrzei;nia 2012 r. Od poszczeg6lnych decyzji
16 sierpnia wni6sl odwolanie Klub Przyrodnik6w, zas 23 sierpnia OTOP. W p6zniejszych terminach
wydawanebyly podobne decyzje o umorzeniu kolejnych spraw, od kt6rych r6wnie2 sig odwolywano'
Pod koniec *,rzeinia termin zalatwieniaspraw zostal wydluzony do 30 listopada2012 r.,
.
nastppniezaSdo 28 lutego 2013 r. Pod koniec grudnia 2012 r., w odpowiedzina odwolaniaKlubu
Przyrodnik6w i OTOP, GDOS wydal decyzjq o uhzymaniu zaskarinnej decyzji Organu I instancji
w mocy. Postgpowaniasq nadal w toku.

a
'\

A, o

loY*h\"x'

/(i

tu

&[*/*tA

"4-''e-'<'

t0

-

