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Centrum Ochrony Mokradel
Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoSci w 2014 roku

1.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE

Projekt ,,Crynna ochrona zagroZonych siedlisk przyrodniczych rv rezerwatach przyrody
na Mazowszu i Podlasiu"

Celem projeldu jest czynna ochroia czferech zagrozonych

w

Polsce

i

Unii Europejskiej

siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110),
torfowisk przej5ciowych (7140) i6wietlistych d4br6w (9110). Siedliska te stanowi4 miejsce
\/ystQpowania rzadkich, Swiatloz4dnych gatunk6w roSlin. Funkcjonowanie mumw, dqbr6w
i czgici torfowisk przejSciowych nvi4zane jest z tradycyjnym, ekstens).wnym uzlkowaniem

przez czlowieka, takim
uz,,tkowania

jak

koszenie, wlpas zwierz4t

na tych obszarach, takze

rezenvatovr'ej, doprou,adzilo

do

w

i

grabienie

jci6lki.

Zarzucenie

ramach niewlasciwie rozumianej ochrony

intensyfikacji p.oces6w sukcesji wt6rnej

;

ekspansji

krzew6w, podrostu drzew i ekspansywnych, wysokich bylin. Spowodowalo to pogorszenie

warunk6w Swietlnych, zmniejszenie powierzchni siedlisk

i

zanik niek6rych gatunk6w

{$ iatloTqdn) ch.
Projekt realizowanyjest od

zabieg6w ochrony czynnej,

w

I

lutego 2013 roku. W roku 2014 wykonana zostala

ll

tura

ramach kt6rej na l4cznej powierzchni 120,5 ha (65 ha

torfowiska wysokiego, 29 ha torfowisk przejSciowych, l9 ha dqbr6w <wierl;stych oraz 7,5 ha
muraw kserotermicznych) usuniQte zosialy odrosty drzew ; krzew6w wyciQtych w 2013 roku

w

ramach

I

tlrry zabieg6w ochronnych. Pozyskana biomasa zostala usuniQta z obszar6w

objQtych projel(tem.

Dodatko\"/o,

w

ramach wykorzystania powstalych

w

prbjekcie

oszczQdnosci.

jednorocznymi zabiegam; ochrony czynnej objeta zostala powjerzchnia l4cznie

h*

'ft,€dl^_\

,4

l5,l

ba

/
a./
/g-/'--.*

(10.1ha d4br6w iwietlistych, 4,3 ha torfowiska przejSciowego oraz 0.7 ha murawy
kseroter'micznej). Zabiegi te polegaly na odkrzaczaniu i koszeniu (murawy i torfowiska) oraz
na redukcji

podszfu i usuwaniu nadmiaru martwej biomasy (d4browy iwietliste).

Realizacja projektu powinna zakoiczyi siQ 31 maja 2015 roku. Calkowity koszr projektu

w)'nosi 1 192 036,00 zl. Projekt jest l\'sp6lfinansowany w 850% przez Uniq Europejsk4 ze
(rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operecy.jnego
Infrastruktura

i

Srodowisko.

iGospodarki Wodnej oraz

vi

z

9,g7yo

z

Narodowego Funduszu Ochron) Srodowiska

wkladu wlasneco Centrum Ochrony Mokradel.

WiQcej

iniormacji o projekcie mo2na znale2i na stronie: http://bagna.pyrezerwaty.

Projekt iSpoleczna kontrola zarz4dzania ekosystemami rzecznymi w Polsce"
ProjekI. fealizowany w ramach programu Fundacji Batorego ,,Oblwatele dla Demokacji",
tinanso[,anego z Funduszy EOG, fozpoczql siQ w czerwcu 2014 roku, a jego zakorlczenie
pr:zewidziano na wrzesiei 2015 roku.

W ramach projektu

prou,adzona

jest kontrola

prac

instltucji zarz4dzajqcych Eekami (KZGW, RZGW, WZMiUW) w zakresie pzestzegania
przez nie prawa ochfony $odowiska

i popra*y

efektlwnodci wydatkowania publicznych

pieniQdzy. Szczeg6lowe dzialania konlrolne skupiajq siQ na dw6ch wojew6ctztrvach
mazowieckim i Swigtokrzyskim; dzialania w skali krajowej sprowadzaj4 siQ do konsultowanla

iopiniowania dotycz4cych gospodarki rvodnej dokumenl6w o charakterze strategicznym. Do

916\\nych cel6\\' projeklu nalezy zapobieganie realizacji niezgodnych
Srodowiskolrrym

z

prawem

UE inwestycji na ciekach. \'skazanie zlvch procedur inieprawidlorvo3ci

w prowadzeniu takich prac. jak r6wniez pr6ba znalezienia lub wvpracoq'ania rozwiqzafi. kt6re
bQd4 stanowily przyklady realizacji niezbQdnych prac hydrolechnicznych

na

ciekach

\,zgodzie z wymogami ochlony Srodowiska.

W ramach dzialai terenou,ych projeklu w
31 ciek6w zoslalo wybranych
Zarzqd

201,1

toku skontrolowano ok. 60 ciek6w.

na podstawie przetarg6w ogloszonych przez Wojew6dzki

Meliaftcli i Urz4dzeil Wodnych (WZMiUW) w Warsza\\,ie

ciekach

w

na prace utrzymaniowe na

biez4cym roku. Trzy rzeki zostary przeznaczone do przeprowadzenir prac

utrz)maniowych w wojew6dztwie Swigtokrzyskim przcz Swigtokrzyski Zarzqd Melioracji

iUrz4dzei Wodnych (SZMiUW) w Kielcach. D\\'ie lzeki (WQgierka

i

Przewod6wka) sq

z fegulacj4 cieku. Pozostala czQii to
Masterplanach dla dorzecza Wisly, gl6wnie jako przeznaczone do

rniejscem inwesrycji hydrotechnicznych zrvi4zanych

rzeki ujQte

w

..renalurlzacji" lub ,.plzlvr6cenia retencji dolinolvej'. W analizie uwzglQdn;ono cieki, dla

[r4,4d^..u,
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Iddrych zaplanowane zostaly prace utrzymaniowe, obejmujqce swoim zakesem ingerencjg

w kor),to cieku, odmulanie, jak r6wniez cieki, dla kt6rych zaplanowano prace regulacyjne
iinwestycyjne. Wyjetek stanowi rzeka Krasna w woj. Swigtokzyskim, gdzie zaplanowano

tylko prace zwiqzane z usuwaniem roslinnosci z cieku. Kluczem \rryboru poszczeg6lnych

ciek6w

do kontroli byla wartosi

zeki

prz)Todnicza

w

przypadku rzek malo

przeksztalconych lub naturalnych; lub szkodn jakie moze poczynid dalsza degradacja

w przlpadku lzek regularnie poddawanych zabiegom utrzymaniowym.

Na podstawie kontroli terenowych

sporzAdzane sq notatki, bQdqce podstaw4 do

o celowoii prac oraz do RDOS - w prz)?adku
stwierdzania prawdopodobnych szk6d v,, Srodowisku. Ponadto, informacje o wynikach
kontroli zamieszczono na stronie internetowej projektu, w postaci raportu czQiciowego
(http://ratujm).rzeki.bagna.pllimages/Raport.pdD oraz notatek z p6zniejszych kontroli
(http://ratujm),rzeki.bagna.pl/index.php/rzeki.html). Poza kontrolami w terenie, w ramach
formulowania zaptt^i do WZMiUW

projektu konsultowane sq akty prawne dotycz4ce gospodarowania rzekami

w

Polsce.

W 2014 roku sporz4dzono i przeslano do KZGW opinie na t€mat Masterplan6w dla dorzeczy
Odry i Wisly.

Projekt LIFEf ThermOak_PL "Ochrona dabr6w Swietlistych (*91I0) w Polsce"

W okresie od kwietnia do pazdziemika 2014 roku, przygotowane

i

zlozone zostaly dwa

wnioski o dofinansowanie projektu LIFE+ poswiQconego ochronie ciep.lolubnych d4br6w
(siedlisko 9lI0*) w Polsce. Projek przeszedl juz pozlt).\,vnie ocenQ formalnq i finansowq ze
strony NFOSiGW oraz uzyskal zapewnienie wsp6lfinansowania, nadal jednak nr€znane s4
w),niki oceny prowadzonej przez KomisjQ Europejsk+ cl6wnym beneficjentem tego projeldu

ma byd D)aekcja Generalna Las6w Parlstwowych. Partnerami
Ochrony Mokradel oraz Ogr6d Botaniczny PAN

-

w

projekcie s4 Centrum

Centrum Zachowania R6Znorodnosci

Biologicznej w Powsinie. CMok ma byi odpowiedzialny miQdzy innymi za dzialania ochrony

czynnej na 260 ha cieplolubnych dqbr6w, szczeg6low4 inwentaryzacjg siedliska 9lI0*
w Polsce oraz naukowy monitoring efekt6w dzialafi ochronnych, PAN OB-CZRB bedzie
odpowiedzialny za ochonQ in-situ i ex-situ dzwonecznika wonnego ldenophola liliifolia.

l'I1,€O-Q,,S
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Projekt na 21 inicjafyw obywatelskich
W styczniu 2015 roku Centrum Ochony Mokradel zlo2ylo sw6j projekt na czynn4 ochronq

mura\ kserorerm;cznych na lerenie gm. Vielnik !\ ramacli ogloszonego przez NFOSiCW
konkursu na

2l

inicjatyw obwvatelskich. Ptojek prawdopodobnie nie doczeka sig realizacji,

poniewaz NFOSiGW zakwesiionowal jedn4

z inicjatF

(autorstwa innej organizacji). Koordynator projektu

-

wchodz4cych

w

sktad projeku

Fundacja Dziedzictwo Ps)'rodnicze

prowadzirozmowy z NFOSiGW ws. ewentualnej mozliwosci poprawiania wniosku

2. CZYNNA OCIIRONA PRZYRODY Z UDZIAI,EM WOLONTARIUSZY

Murawy i torfowisk6 w Berinikach

W roku 2014 znaczna

czpSe naszych dzialafi ochrony czynnej

z

\rdzialem sympatyk6w

i czlonk6w Stowarzyszenia odby.la siQ, jak w roku poprzednim, ko.lo wsi Berzniki na skaju
Puszczy Augustowskiej. Dzialania na cieplolubnych murawach proe/adzone byly przede

wszystkim w czasie wiosennego wyjazdu wolontariuszy

w

dniach 27-29 kwietnia (wziQlo

w nim udzjal l4cznie 26 os6b) oraz w czasie dw6ch dni poiwipconych Berznikom, w trakcie

obozu botanicznego

w

dniach 6-11 lipca (w kt6rym wziQlo udzial 18 os6b). Dzialania

wBePnikach provr'adzone sq \,i,e wsp6lpracy ze stowarzyszeniem ,Ptaki Polskie", kt6re
w roku 2012 zakupilo od wlaSciciela pr)'watnego ten cenny pr4rodniczo teren i wypasa na

nim owce. Nasz udzial polegal na przygotowaniu muraw do wypasu m.in. wykaszaniu
odrost6w drzew, kzew6w oraz tzw. niedojad6w

(w

czasie akcji

w

kwietniu) oraz

na

z.valczanir inwazyjnego lubinu trwalego (podczas obozu botanicznego). L4cznie dzialaniami
objQto blisko 7 ha muraw cieplolubnych oraz cieplych l4k

iokrajk6w, stanowi4cych miejsce

wystQpowania m.in. sasanki l4kowej (wielotysiQczna populacja, prawdopodobnie najwigksza

w Polsce), ostrol6dki kosmatej, leica bezpodkwiatkowego, mazanki barwierskiej czy naradki
p6hrocnej, oraz ok. 0,25 ha torfowiska przejdciowego, na
odrosty lozy. Dzialania w Berznikach s4

ko

tego cennego obszaru, trwaj4cych od blisko

k6rym przede wszystkim wycieto

ntynuacj4 starai Stowarzyszenia na rzecz ochrony

l0lat.

Murawa na G6ne Rowskiej w Mielniku
Pod koniec wrze!,nia 2014 roku w Mielniku odbyl siE ob6z dla wolontariuszy, podczas

k6rego z murawy kserotermicznej na G6rze Rowskiej wygrabiona zostala nagromadzona

r

ill,6cl4

l*,,rlo

/44'

przez lata wa$twa igliwia oraz wojloku. Jeszcze rok wczeiniej wiQkszoS6 murawy porosniQta

byla gl6wnie sosnami, dereniern

i tarninq.

ochrona zagro2onych siedlisk przyrodniczych
i Podlasiu" usunigty zosta{ nalot drzew

w ramach projektu ,.Czynna
rezerwatach przyrody na Mazowszu

Jesieni4 2013 roku

w

i krzew6w,

zaS

we wrze3niu 2014 roku wykoszone

zostaty odrosly. Ze wzglQdu na wieloletni brak wypasu, na nieuz).lkowanej mura\\ie
nagronradzil siQ wo.jlok, a

w

miejscach porosniqtych przez sosny w)4tvorzyla sig gruba

warstwa ici6ly, zlo2ona przede \\'szystkim z v/olno rozkladajqcego siQ igliw;a. Obecnosd

mafiwej materii organicznej

w

takiej ilosci zwi9ksza wilgotnodi

;

ZyznoSi.

a

igliwie

dodatkowo zakwasza podloze, co u, efekcie prowadzi do zmiany warunk6w siedlisko*ych.
Nawet po usunigciu drzew ikrzew6$. z\\'arta warstwa Sci6ly uniemozliwia rekrutac.jQ si€\.vek

roilin kserotermicznych- By przerwai ten proces, dwunastu wolontariuszy

dokladnie

wygrabilo murawQ na G6rze Rowskiej i usr,rnplo z niej zebran4 biomasE.

Mechowisko nad Kunisiank4
Jednym

z obszar6w, kt6rego uz)'tkowanie planowane

_iest

w najblizszych latach w

ramach

wsparcia z programu rolnosrodowiskowego, jest cenne przyrodniczo torfowisko nad

[ek4

Kunisiank4 kolo wsi Berzniki. Na nie\\'ielkim obszarze mechowiska (ok. I ha), wystQpuj4 aZ
trzy gatunkiroslin z Zal4cznika
Loesela

i haczykowiec lini4cy.

II Dyrektyyy Siedliskowej:

skalnica todowiskowa, lipiennik

Jest to jedno z bardzo nielicznych

tofowisk w Polsce, gdzie

wjednym miejscu losn4 trzy u,spomniane roiliny. W dniach 28-30 Iistopada,

grupa

20 wolontariLlszv CMok oczyscila z krzew6w i czQici podrostu drzew ok. 0,8 ha mechowiska.

oraz cz{isciowo wl,kosila (na ile pozwolila pokrynva Sniezna) omawiany teren. Dzigki tej
udanej akcjiochrony czynnej Stowarzyszenie pozvskaro nowych, cennych wolontariusz).

3. OBOZ

BOTANICZNY

W dniach

6-ll

lipca 2014 roku odbyl si9 po raz si6dmy Srudencki Ob6z Botaniczny.

organizowany przez CMok we wsp6iplacy ze Studenckim Kolem Ochrony Srodowiska UW.

w wsi Zelu,a. L4cznie w obozie
uczestniczylo 18 os6b studenl6w Uniwers]'tetu Warszawskiego, czlonk6w i sympatyk6w
CMok oraz student6w z innych uczelni. W trakcie obozu przeprowadzono szqzeg6lou'e
badania flory rezenvatu pzyrody,tempis" (gdzie udokumentowano dotychczas nieznane
Miejscem zakwaterowania byla kwatera agroturystyczna

stanowiska wielu zagrozonych rvyginigciem gatunk6w roslin

5

L--b
---<€-

- w tym obuwika

lV,€ici"tq

/4

pospoljtego

i zimoziola p6+nocnego). W ramach nawej formuly obozu botanicznego, dwa dni poSwiEcone

zostaly dzialaniem cz)rlnej ochrony pz).rody na murawach w Berznikach.

4.

SwIATowY DZIEI{ MoKRADEI,

Obchody Swiatowego Dnia Mokradel zostaly zorganizowane wsp6lnie z Wydzialem Biologii

Uniwersltetu Warszawskiego

rolnictwo

,,Mokadla a

w

dniu

2

lutego 2014 roku. Haslo obchod6w brzmialo

mzem dla wzrostu".

W

programie znalazly sip nastQpuj4ce

wyst4pienia:

.
.

Wprowadzenie

Mokradla

-

-

Ewa Jabloiska (CMok, UW)

rolnictwo

-

c),\ir'ilizacja: tysiqclecia trudnego rzale2nieni'.

-

Fabian Welc

(Inst],tut Archeolo gii UKSW)

r
,
.

Srodowiskowe konsekwencje melioracji teren6w

podmoklych Wikor

Kotowski

(CMok, UW)

Mokmdla

a rolnictwo w

Polsce

-

wizoraj

i

dziS

-

wFviad

z prof

Wieslawem

Dembkiem

o

Paludiculture, czyli bagienne rolnictwo -Lukasz Kozub (CMok, UW)

r

Informacje

z

Krajowego Sekretariatu Konwencji Rarnsarskiej

- Piotr

Derlacz,

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

.

Jakie bQdzie miejsce mokradel

w nowym

Programie Rolnoirodowiskow),m?

-

Paulina

Dziefta (CMok. ITP)

.

Prace utr4maniowe na zekach Polski,

aw

szczeg6lnoSci Podlasia

-

Mateusz

Grygoruk (SGGW)

.

Moktadla Mazowsza - diaporama Regionalnej Dy'ekcji Ochrony drodowiska w Warszawie

W obchodach wziglo udzial ok. 80 os6b.

5.

LICZENIE ZURAWI W MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Sz6sta edycja

akcji liczenia Zurawi odbyla si€ i zakoiczyla pomyilnie. Uczestnicy w sile

26 os6b najpierw zapoznali

siq

z

prezentacji Pawla Pstrokoriskiego

obiektem badarl wysfuchuj4c ciekawej, wieczomej

ze

Stowazyszenia ,,Ptaki Polskie". P6zniej chQtni

w

/4;WM

wJtuszyli na nocne poszukiwanie s6w

najbli2szej okolicy wsi Podbiel (niestety, bez

reiultat6w). Rano, podzieleni na dwu- i trzyosobowe zespoly \ryruszyli w teren wykona6

zasadniczq czgia akcji. Przy sprzyjajEcej pogodzie odnotou,ali

w sumie 16 par

lpgowych

zurawioraz okolo l0 osobnik6w o niepoiwierdzonej l€gowosci. To wyniki pftypominajqce te
sprzed 2 lat. Zurawie majqsig dobrze

inie zaszkodzila im dluga zeszloroczna zima.

Trafila si€ tez niespodzianka na bobrowym rozlewisku pod Warczawicami uda.lo sie
zaobserwowai parg plaskonos6$', 38 Swistun6w, pare cyranek, czajki, krwawodzioby. kszyki

iczaple biale. czyli maly prasi raj.

6. WDRA,ZANIE PROW 20I4-2020

Pomoc w pozyskiwaniu doplat rolnoSrodowiskorvych

W ramach dzialalnosci zwi4zanej z realizacjT Programu Rolno6rodowiskowego,

Centrum

Ochrony Mokradet Swiadczylo Llslugi \{spomagajEce pozyskiwanie

doplat

rolnosrodowiskowycb przez iolnik6w posiadajqcych grunty zlokalizowane na terenach
cennych przyrodniczo. Rolnikom. dla kt6D'ch CMok opracow)=wal plany rolnosrodowiskowe
\ae wczesniejszych latach, udzielano poDocy przy \4ypelnianiu wniosk6$, o uzyskanie doplat

(zar6wno obszaro$]ch.

jak i rolnoSrodowiskowych). prowadzeniu korespondencji z ARiMR

oraz rejestru dzialalno<ci rolnodrodowiskou,ej. Poza tym prowadzono
z

rozmowy

wlascicielami innych cennych przyrodniczo teren6w. maj4ce na celu zachgcenie ich do

realizacji na tych gruntach plan6w rolnoSrodowiskowych.

Realizacja planu rolno6rodowiskowego Stowarzyszenia

W roku 2014 Stowarzyszenie nie uz''tkowalo grunt6w $ ramach planu rolnosrodowiskowego.
PEygotowy\\alismy si€ natomiast do uz)tkowania $iQkszego n;Z doiychczas arealu cennych
przlrodniczo grunt6w w latach 2015-2020. Po rozmowach z Mazowieckirn Zespolent Park6\\'
Iftajobrazowych, u2)tkowanie grunt6w na Bagnie Calowanie pnejQte zostalo przez zarz4d
zespolu park6u,, wlasciciela wiQkszoici grlrnt6u, zarzqdzanych przez CMok

$

latach

ubieglych.

W

ramach przygotowylvania planu rolnosrodou,iskowego Stowazyszenja,

pro\ladzone b),ly rozmowy z wlaicicielami

i

zatzqdcami ptzede wszystkim tych grunt6w.

kt6re obj€te juz zostaly ochron4 w ramach projektu "Czynna ochrona zagrozonych siedlisk

przyfodniczych

uz)tkowania

w

w

rezerwatach przyrody na Mazowszu

i

Podlasiu',

i

wymagaj4 oarszego

celu utrwalenia elekt6w projek[u (przede wszystkim

w

Mielniku

nad

Bugiem), a takze cennych przylodniczo torfowisk na Suwalszczyznie. Planowana jest

/i*(

realizacja wariant6w pakietu rolnosrodowiskowego przede wszystkim

na

murawach

imechowiskach, gl6wnie w glanicach ostoiNatura 2000 "Ostoja Nadbuzaiska" i "Pojezierze
Sejne6skie".

7. SERWIS

BAGNA.PL I FANPAGE BAGNA.PL

Funkcjonowanie infornlacyjne serwisu bagna.pl

\\'

publikowaniu aktualno(ci dotyczEcych biez4cych

wydarzei

2014 roku koncentrowato si9
n]oU.u61ou,ych

na

z ka.ju. Od

listopada zaczQto sropniowo pr4.wracai treici, kt6re utracilismy na skutek przenoszenia

strony na nowy serwer. Do menu strony zostaly dodane zakfadki: antologia mokradlowa,
biblioteczka, mokre tematy, oclxona mokradel, typy mokadeL to warto tviedzie6, torfowiska

polski, publikacje

w

sieci. organizacje, czynna ochrona: ob6z botaniczny. Nowoscrq na

stronie jest kalendarz, kt6ry daje mozliwosi umicszczania przez administratora informacji
o $szystkich wydarzeniach (ca1y czas testowany i poprawiany)- W CMS zostal zainstalowany

skrypt. umozliwiajecy tworzenie dynamicznvch galerii ze zdjQciami. Na stronie pojawila

siQ

r6wniez inlormacja o r\)'torzystlvaniu puez nasz selwis plik6w cookies.
Fanpage bagna.pl na Facebooku

3l

grudnia 2014 roku nliat 1020 polubieri (prz),r'ost

w ciqgu roku 0307). Przyrost byl zauwazalny gl6wnie
w grudniu. W pozostatJ_m okresie przyrost

byl

w

po\.volny

styczniu

i

lutym, a nast9pnie

(po kilka os6b

miesigcznie).

Nie\l,ielki spadek polubieri w_vsiEpil miQdz) l7 a l8 lutego z 803 os6b do 777.

Naj\\'i€ksza Iiczba os6b. kt6re wlkazal), jakqkolwick aktywnosi z\,rEzan4
2 lutego (876 os. - podczas obchocl6w Swiatowego Dnia

z fanpage'em zostala odnotowana

Mokradel). Na drugim micjscu byl 20 lipca (67,1 os.

z bliska") i 25

,.Torfou'iska

stycznia (522

os.

-

w6wczas przlpomniano publikacj9

niedlugo po opublikou'aniu plakatu

o Swiatou]'m Dniu Mokradel). Najrvipcej polubieri post6w w),st4pito 28 pa2dziernika (20),
naslQpnie

5

listopada (16) oraz

l2

lipca

r6wniez 28 paZdziernika i 3 ku,ietnia (6

-

i l3 lislopada

(12). Naj$i9cej udostEpniei bylo

w6wczas unlieszczono ogloszenie o poszukiwaniu

pracownika do prcjektu l4kowego. ostatecznie udoslQpnionego l5 razy). po 4 udostQpnienia

byty 12 i 20 pa2dziernika. Najwiqcej komentarzy pojawilo siE
opublikowano plakat dnia mokradel kt6ry udostQpniano
3 konrentaue

byly 5 listopada

i

5listopada (36). 2 lutego (29)
o plzygo!o\,"aniach do ochrony

i

2l

stycznia

(7

wowczas

komentowano dalej). po

18 grudnia. NajwiQcej odwiedzin na osi czasu odnotowano

i

23 kwietnia

(27

niedlugo po utwozeniu wydarzenia

czlnnej na Su\\,alszcz,vznie). Wejicia,]oza Facebooka byly

(y1,6il,G

..4, thuy

/t
l<or*-

spomdyczne

-

byly to gl6wnie wejicia z witr),ny bagna.pl, nieco mniej z wyszukiwarki

google.pl.

wpisy, k6re zdobyty najwipkszq popularnoii to ogloszenie
o poszukiwaniu asystenta naukowego do projektu restfucji l4k zalewowych nad Wist4
Poszczeg6lne

23 kwietnia, kt6re dotarlo do 1689 os6b, przez co drog4 dalszych powiadomiefi wiQksz4
szansQ

jego obejsenia m;alo 4503 os6b. Do ponad tysi4ca os6b dotarla r6wniez informacja

o opublikowaniu albumu zdjqi z listopadowej akcji czynnej ochrony przyrody
w Benznikach i opublikowany 2l stycznia plakat dnia mokadel na Wydziale Biologii UW.
z 9 grudnia

Nikt nie oznaczyl post6w fanage'ajako spam.
Tradycyjnie, ruch na fanpage'u bagna.pl jest zwigany ze Swiatowym Dniem
Mokradel. Duz4 popularnoici4 ciesz4sig r6wniez fotorelacje z akcji ochroniarskich-

w 2014 roku utworzyl 4 wydarzenia: Swiatowy Dzief Mokradel
2014 (Warszawa) (2014-02-02), Pzygotowania do czynnej ochrony muraw na
Fanpage bagna.pl

SuwalszczyZnie 2014

(Bezniki) (2014-04-2'I), Czynna ochrona G6ry Rawskiej (Mielnik)

(2014-09-20) i Akcja cz),nnej ochrony pnyrody na SuwalszczyZnie 2014 (Zelwa)
28).

Utwozyl r6wniez 2 albumy fotograficzne: Wygrabianie igliwia

na

(20t4-tl-

G6ze Rowskiej 2014

i Akcja czynnej ochrony przlrody na Suwalszczyznie Ber2niki.

E.

DZIALALNOS' WETLANDS INTERNATIONAL
Udzial

v/

spotkaniach eksperckich Komisji Europejskiej (np.

w

sprawie Ramowe.j

D),reldywy Wodnej oraz Konwencji o Ochronie R62norodnosci Biologicznej);

Koordynacja wsp6lnych prac
w Brukseli, np.

w

z

innymi organizacjami pozarz4dowymi dzialaj4cymi

famach European Habitats Forum oraz koalicji NGO

LULUCF (emisje gaz6w cieplarnianych

u4

z

w

sekom uzfkowania grunt6w

sprawie

i

zmian

kowania grunt6w) i energii;

Udzial w konsultacjach spolecznych w procesach legislacyjnych Komisji Europejskiej, jak
np. inicjaq.wa No Net Loss (dotyczy kompensacji ptz).rodniczej poza obszarami Natura
2000 i nie);

Tworzenie program6w monitoringu

i

zatz4dzania gatunkami mokradlowymi,

w szcze96lnoici;
Organizacja

i

udzial

w

spotkaniach promuj4cych mokradla

w

Brukseli

i

krajach

czlonkowskich (Chorwacja, Hiszpania, Austria) w celu informowania o rolimokrade.l, ich
uslugach ekosystemowych oraz wspierania ich ochrony izr6wnowazonego u4,tkowanra;

-'<Sg-k'*

Tworzenie

i

rozpowszechnianie material6w informacyjnych

i

edukacyjnych (iak np.

briefingi dotycz4ce polityki ochrony mokadel, czy materialy filmowe) dla r6znych grup
odbiorc6w;
Stworzenie

i

prowadzenie nowej strony internetowej (www.wetlands.org/Europe) oraz

zaangtzowanie

w media

spolecznoiciowe (https://twitter.con/Wetlandslnt oraz

https://www.facebook.contwetlandsint).
Pelny raport z dzia\alnosci Wetlands Intemational w 2014 roku dostQpnyjest w biurze CMok.

9.

INTERWENCJE PRZYRODNICZE

Odwodnienie terenu w ostoi ,,Lipienniki w DAbrowie G6rniczej',

-

cd. postepowania

Spmv/a dewastacji obszaru Natura 2000 ,J,ipienniki w D4browie G6miczej" wci4z nie zostala

zakoirczona (pocz4tek

w marcu 2010 loku)..Centrum Ochrony Mokradel odwolalo

siQ od

decyzji Generalnego Dl,rektora Ocbrony Srodowiska umarzajEc€go postqpowanie ze wzglpdu

na rzekomq renaturalizacje terenu poddanego odwodnieniom

i

brak wyst@ienia szkody

w drodowisku. Sprawa trafila do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie ze
wzglgdu na nieuznanie terminowosci odwolanja przez GDOS, do walnego zebrania nie
otrzymali6my rozstrzygniecia Sqdu.

Ochrona siedlisk chomika europejskiego w Siemianowicach Slqskich

Pod koniec grudnia zostalismy zaalarmowani o zagrozeniu zniszczenia siedlisk chomika
europejskiego w rejonie planowanej budowy hal pzemyslowych w Siemianowicach Slqskich.

Na podstawie szczeg6lowych informacji uzyskanych od Centrum Dziedzictwa Przlrody
G6mego Sl4ska

z Katowic zostal zlozony wniosek do Regionalnego

Srodowiska w Katowicach

o

podjecie dzialaf

w

D),r'ektora Ochrony

celu ratowania chomik6w. Ic6tkie

przedstawienie sprawy pojawilo siQ na stronie Stowarzyszenia (bagna.pD or^z w artykule
Adama Wajraka

w

Katov/ice wystqpil

,,Gazecie Wyborczej". Aktualnie sprawa

z

zapytaniem,

jest monitorowana, a RDOS

jakie dzialania ochfonne proponujemy wobec populacji

chomika.

l(*"+
10
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IO, OPRdCOWANIE WSKAZA* DO OCHRONY CZYNNEJ DLA UZYTKU
EKOLOGICZNEGO''HALA CEBULOWA''

W

dniach 9-10 sierpnia tr6jka czlonk6w Centrum Ochrony Mokradei wykonala

in\a,entaryzacjg tereno\a,q siedliska 7230
o charakterze

Cebulowa

i

mlak, turzycowisk

w maslvie Pjlska.

i

nizinne torfowiska

zasadowe

mechowisk na terenie uz)'tku ekologicznego Hala

Zadanie to zoslalo lykonane na zlecenie Zespoiu Sl4skich

Park6w Krajobraz ow),ch, oddzialu
przl'gotowanie wskazai

g6rskie

-

w

Bgdzinie. Gl6wnym celem opracorvania

do czynnej ochronv tego

b.vio

obszaru oraz identyfikacja plat6w

przedhiotowego siedliska w terenie.
Opis)avany obiekt

najcenniejszych

-

kilkunastohektarowa g6rska polana otoczona

w su'.im

rodzaju

u'

lasami

nalezy do

skali kmju. WystQpuje rutaj szereg

rzadkich

i chronionych gatunk6u'. m.ir. niebielistka tr-N^+a Sy)ertia perenn n oraz czosnek syberyjski

Alliun sibiricun.
200 m

Podczas pfowadzon),ch prac w1,2nnq76.. transek badawczy

i szerokoSci l0 m (zgodnie z metodykE GTOS/IOP).

o

dlugosc;

Na Jego koncach oraz \\, Srodku

uykonano l4cznie ttzy zdlecta fitosocjologiczne, w piQciu punktach zbadano poziom wody.

ana calym obszarze dokonano ewaluacji

-

oceniono wsz)stkie paratnet$

i

wskazniki.

W efekcie prowadzonych badafi stw;erdzono, Ze siedlisko 7230 na terenie Hal; Cebulowej

z siedliskiem

- torfbwiska przejSciowe i trzQsawiska (prze\\aznie z
roslinnosci4 z Scheuchzerio-Caticeted nigrue), a stan jego zachowania okedlono jako
niezadowalaj4cy (Ul). Okreslono r6wnieZ szereg zagrozefi \\'pbryaj4cych negary.vrnie na
wsp6hvyst€puje

siedlisko, u'Sr6d k6rych

71,+0

na

uwagQ zastuguje' mechaniczne niszczenie siedliska

(wydept)'rvanie) przez zbieraczy bor6wek, a takze niewielkie cieki odwadniajEce polozone

w g6rnej partii Hali Cebulowej. W zaleceniach ochronnych zwr6cono uwagQ na wrazliwy

charaker strukury siedliska, gl6wnie warstwy mszak6ui, or.v na brak ekspansjj roslin
mogqcych slanowii zagro2enie dla siedliska. S1 zwiqzku z poq,y2szym zalecono, ab1,na

terenie Hali Cebulowej nie prowadzii zabieg6w ochrony czynnej

i

powstrzymai

sii

od

$'Jpasu owiec. Zwr6cono r6wniei uwagg na koniecznosa \\,prowadzenia slal€go monltolngu

siedlisk zar6wno 7\40- jak i'1230. Po przeslaniu dokumentacji dlrekcja

Zespotu Sl4skieh

Park6w Krajobrazo*Jch dokonala odbioru prac bez zasttzeiei oraz wystawila poz),t)lvne
ref-erencje w),konawcom in\dentaryzacj i,

fl4

L.ry.

_---<r1_:_

.7
{rcLq
../'r' '
/. //./ /z' ,

/r

/.4{
'

./,

11.

PRZYGOTOWANIE WyTyCZNyCH DOTYCZACYCH DZTALAN

RXGULUJACYCH POZIOM WOD GRUNTOWYCH W OBSZARZE NATURA

2OOO

BAGNO CALOWANIE
JesieniE roku 2014 Centrum Ochrony Mokradel na zlecenie Regionalnej

w Warszarvie przygotow).walo

Srodowiska

1v]4yczne rlotycz4ce

Dyrekcji Ochrony

dzialai reguluj4cych poziom

w6d gruntowych w obszarze Natura 2000 Bagno Calowanie u' celu poprawy jakosci siedlisk
derkacza

i

kulika wielkiego. Centrum Ochrony Mokradet zdecydowalo sig zrealizowad to

zlecenie ze wzglgdu na swojq wieloletni4 obecnoid
posiadanych danych (niwelacj€, dane

o

w

rejonie Bagna Calowanie, zas6b

poziomie w6d gruntourych)

i

wiedzg czlonk6w

stowaEyszenia na temat tego obszaru. Przygotowanie w),tycznych umoZliwilo te2 Centrum

Ochrony Mokradel wplr$'anie na pnyszle dzialania rnajqce na celu ochronp Bagna
Calowanie.

Mimo, i2 gl6wny w4tek ekspertlzy dotyczyt popraFy warunk6w irodowiska dla
ptak6w bed4cych przedmiotami ochrony w ostoi ptasiej \,]konuj4cy tp ekspertyzQ
postanowili ustosunkowai sie tak2e

do

przyrodniczych, zachowania populacji

mo2liwosci poprawienia kondycji siedlisk

motlli, a takze zmniejsze.ia

negat).wnych

oddzialywai osuszonego torfowiska (emisja gaz6w cieplarnianych) r6wnocze6nie z popraq,4
warunk6w wystgpowania ww. ptak6w. W zespole przygotowujecym ekspertyzQ znale2li

siQ

takze nie b€d4cy czlonkami Stowarzyszenia specjalista do spraw rest)tucji przyrodniczej,

ornitolog oraz hydrolog, kt6ry przeprowadzil niwelacjQ row6w w Srodkowe.j czQsci Bagna
Calowanie. Wdrozenie przez RDOS w),tycznych przygotowanych prz€z CMok po\,inno
doprowadzii do zahamowania degradacji siedlisk na duzych obszarach w obr9bie Bagna
Calowanie.
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