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Centrum Ochrony ii,{okrarlel
Sprawczclani€
rTi€rtcji]'czerrz dzia&aln*sci
w 2{l{,'8r.

1. Projekt LIFE Nature ,,Ochrona i poprawa stanu siedlisk rzadkich motyli
p*drnoklyei: $4kpr6haturalnych"
Celem projeictujest czynftaochronaprzyody nzabszarze czterechostoi Natura 2000:
Bagn* C*owaniq Yuszcza Kampin+sk4 T*rfowiska Sobowice" Tsrfowiska Chelmskie.
Projekt skupia siq na utrzymaniu, poprawie jakoSci siedlisk i odfworzeniupodmoktych i
zmiennswilgotnych 1{<, ktore sq miejscern bltowania rzadktch gatunk6w mctyli. V/
sz.ezegfiLno{*iprojekt daryezy szefciu gatunk6w molyii z zatrry.zrika II Dyrektpv.v
Siedliskcr,'""ejUnii Eurcpejskiej: madraszkatelejus4 mcdraszka nausitous4 ezerwafrc4k-a
fioletka czerwohczykaniepark4 strzQpotkaed3pus4 przeplatkt aurinii. Ze wzglqdu na swoj4
ekologig, wszystkie te gatunki sq silnie pawiqzane ze specyficznymi gat'mkami
2,vwieielskimi, kt6re wystgpuje na podmoklych polnatwalnych Lqk*cb {L$i kaczrt'tcawe
Calthioni iaki trzqSiieaweMolinion).
W roku 2008 CMok, jako jedenz partner6womawianegoprojektu, nealtzowal nastqpuj4pe
dzialania.
1. Wycinanie zakrzaczeh;PuszczaKampinoska- 24,0| ha
- 58.3h4 Tcrfowiska
2.Piemiszekoszenie:Bagno Ca\swanie- 18,6ha-PuszczaKampinoska
Cheimskie- 1i ha.
3- Remontdrcgi dojazdowejna BagnieCalowanie
4. Remont zastawekna rowachna Bagnie Calowanie
5. Oprasowanie lokaliratji i metod rffiaturyzacai stosunk6w wodnych w Puszczy
Kampinoskiej(reaiizacjaprac w terenie- styczehZA09)
Lokalizacjq *raz dobor metod restytucji stosunkdwwodnych oparto na moniforingu
stcsunkriwwrrdnych,prrnvadzonymw 28*1 roku (odezytyz piezametriw zainstzlowanych
przez
TMUZ)^ oraz na rozpoznaniaterenowlm z udzialr,m pracownikriw KampinoskiegoFarku
Narodowega,wykcnanymw maju 2008.Na tej podstawie,wytypawano2 ab*zaryna ktdryehjest
moZliwe i pai4dane agraticzenieodutadnizjryego
q. Opabn i
dzia*arnarowtiw meliorac,Sjnych,
Truskaw.
Jako,2s rowy przsznztzone
d.ozablokowanianie s4duzei tfko okresowopetrniaistotnqrolE
o<iwarinia.!4cq
wybranometorlpich oricinkowejiiirwiriarji za pomocaprzetamowan
zieinnych.
R*zmieszczenie
przetzmaw-ai
gleby vvokresash
zaplatswafiat:ahaby pawstrryrnadodpilw w-o,d1'z
wiosernychi wczesnoieinich,
nie riopu$ci6
aiejerinocze$nie
eiocalkowitegozaianaiqk wiosn4 co
byiobyniekorz3-stne
dla populacjigatunk6-w
motlii, bpd4tychprzedmiotemochronyw projekcie.
6. Restytucja pr4rra&rieza t$. ptrlnatwalnych na nieu2ytkach porolnych w rezerwacie
przyraty,,Bagno Serebryskie".

Wvniesieniamineralnena iorfowisku Bagno Serebryskies4 potencjalnymsiedliskiem cennych
prz-l'rodniczo.pdhaturaln3ch zbiorowisk lfrowych. Celem restytucji prryrcdnttzsj w ramachprojektu
spowodowany
.1estodtworzenie6-ch zbiorowiskna by\ch dda\kachrolnych,gdzie stopiefrdegradac-ii
antropopresjquniemo2liwia b4di znacznie spowalnia ich spontaniczneosiedlenie siq. Restl'tucja
polegata na glgbolciej orce (z calkowi6.m odwrdceniem skiby) i zabiegach uznpeiniaj4ccdoprawial4cych, a nastEpmfifi? ttlzxzttccniu nasion r siana nasiennego,pozryskanychz abszarow
referenqjnych, kt6re potoZones4mozliwie blisko. Zabiegi te przepnrwadzonona obszarue
6.51ta.
7. Restytucja warunkow siedliskowych na Bagnie Caiowanie - zrywanie zdegradowanej
tvierzcLtntcy-murszu
Odfwarzaniesiedlisk lak podmokllch na glqbokich glebachtorfowo-murszow1.ch"kt6re zostaly
silnie zdegradowanewskutek glgbokiego odwodnienia, wymaga usunigcia glgbszej warstwy gleby
imurszu) - t^rt. wierz*hatcy torfowiska a mizy2szo*it3040 em. T*ie zav\eg zaplanawan*na 2 ha
zdegradawanychIS na Bqgnie Calowanie. Prace rozpoczp$ sip jesieni4 i do kofca roku 2fiA8
w1konanook. polowgz zanierzonelpowierzchni.
8. Opracow ante25 planhwrolno-Srodowisko,wych

dlalqkfra rlbsza,rachobjptych projektem.

W ramachProgramurolnodrodowiskowego,
w 2008 roku kontynuowanou4tkowanie \4k na
ObszarzeNatura 2000 Bagno Calowanie na powierzchni 11,69 ha, z tzego 4,5g ha w pakiecie
P0la0lPolnaiwalne lqki jsdnokodne - z przew'dg4lqk bzglenrrycl4 5,4A ha w pakiecie P01b
P6lnaturalnelaki dwukodntr- z pruewagql4k wilgotnych araz 7,7 ha w pakiecie P02b01 Pasfiariska
nizinnez wypasemtradycy;nym
Ponadio od 13 wlascicieli wydzier2awiononieu4lkowane od co najmniej krlku lat l4kr, o
powierzchni 9,68 ha, stanowi4ce siedliska lub potencjalne siedliska dla rzadkicb gatunk6w motyli:
czerwoirtzyka fioletka iub modraszi<ateiejusa. Grunty te prulwrccono dc airytkowania. Fierwszy
pokos wykonano w ramachprojektu LIFE Natute ,,Ochronai poprawa stanu siediisk rzadkich nrotyli
podmoirilch i4k poinaiurainyeir", a koiejny' opiacono ze Srodk6wz piainoSci obszarowycir,rio kirirych
-wlqczonodz;alki tn'-2008 raku. Pvez koiejne piqr lat, od 2009 rolar uzpkowanie na
*ch iakach
bEdziekoni,vnowanew ramachProgtamuroka6rodawiskowego.
Foza tprl rv 2CI08r*ku Centrusl Ocluon5 Mokr"adeiw5,gra{oprzetarg na dzierin'wp 56,77 h't
l4k w re;onie mie.jscor,vo6ci
Granica r.v Kampinoskim Farku Narodoraym.Od 2009 rolcr-rbgd4 one
rdwniez uzl4kowanew ramachProgramuRolnoirodowiskowego.
W sezoniew 2{}A8roku wyk*n?n* rszptszxnnieornitologixzaa b,sbb,otanicznena wszystkich
dzialLach dzier*awioq'ch przez CMok. Na lqkach wykazuj4pych w-3.starcaajqpe
watory prxyr*dnirze
'wykoouttopelnedokumentacjeomitologi+m4lub botaniczna u-praaJ/eiaj4ce
do rvl4czeniatr4kad 2009
roku do pakietu rolnrxirodowiskowego Oehtona zagroi*nych gatunkdw ptakdw i siedlisk
przyrodntczych
na obszarach
}latura 2000"
W sumie opraco'wano 25 plan*w- rolnodrodowiskoraych dla lqk ea sbszarach abjefych
projeldern.Objqcie ltr pragramami rolno-$rodowiskowymizapewni ich ekstensywneu4rtkowanie
r6rvnie2po zakoiczeniuprojektuLIFE.
2. Ochrona doliny Rospudy - postepowanie adminisfracyjne
Styczeh2008 * uczestnicf,wo Wiktora Kotowskiego w obradach Okr4gtego Stoiu
L2Iutego 2008 - GDDKiA sklada kasacjg na wyrok WSA z dniz 1A.12.2W7, zaskz?zziycy
decyzjg o frodowiskowych
uwarunkowaniach
zgody na reaLkaclp przedsipwzigcia
polegajqcego na budowie obwodnicy Augustowa
3l marca 2008 - odpowiedZCMok na ww. kasacje

,!1=est11a
/u*ii - iriSA odrzucaww, ka-saciewwok staiesie Orawomocnv

3, Projekt Ekofunduszu .,Czr{nna ochrona lipiennika
rxronr-^,i-i-i;--i.
YYE&!ELru!!!.-.=:

Loesela w

pdlnocno-

-

Pro-1ektzostal zaakceptawartyprzez Zarz4d Ekofunduszu w pu/dziernikll 2003, Obeenie
trv'tdaieszczeformainoscir'wtazariez nodoisaniemumcwv iednakDr&ceDrzvgcltawewcze
da
rcalizacjtprojektuatak2epierwszepraceterenowezostatyju2ztealizawanew 2008roku.
Ochronalipienika Loeselama oriorytetowycharaktx z rac.itcbecnoScitego gatunkuw
Zalqicmll<uII Dyrekrywy Siedliskowej t1992); podlega on uk?e Konweacii Bemefrskiej
{1979\. Ze wzgledu fia znaezale zasobv gatunku w skali calei UE Polska iest szczeglbnre
zobowiryana do jego ochrony, a ponadto dnalania ochronne maje tu najwiqksze szanse
nowodzenia. Ob.ie.tadziaLaniamiw ramach oroiektu oopulacia suwalska ma kluczowe
znaczerie dlaprzetrwania gatunku w Polsce, azewzgleduna jej razniar iliczl:q sta-nowisktakiew skali caleiUnii Europeiskiei.
Gl6wnq ptzyczynq wymierania tego storczykajest zanikanie sledlisk - w Polsce
nrzede wszvstkim silnie uwodnionvch torfowisk mechowiskowvch.zasilanvch wodami
bogatym.iw wpglan wapnia" Ten zdecydowanieSvrnattoza.$ry
gatunekposiadam*e zdalfisfeL
konlurenc-vjne t zantka w szybkim temnle ze wzgledu na nt:jany roSlinno$ci mlzrystycb
torfowisk spowodowane ich przesuszeniem i/lub zaptzestaniem tradycyjnego kodnego
uavtkowania. Stanowiska lioiennika Loesela olanowane do objqcia dzialaniarni ocirrony
czynnej,byty w zdecydawanejwigksz*ieiu4ttkowanewprznszlo$ci (do lat osiemdziesi4ych
)fr w) iako 14ki i rnialv tharakter nielefny. Obecnie- nqbrilat
tego t_\r.Du
zabiegfw, ieh
ro3linnoii podlegasukcesjiw kiemnkr-rzbiorowisk zaroflowych i lesnych,co prowadzi do
mniejszania liczebno6ci populacji i utraiy stanowisk gatunku. Celem projektu iest
poprawieniesta-nuI powipkszeniearealusiedlisk lipiennika tiresel4 aprzez to zlvigkszeme
liezebno6cii ooprawieniekontiycji najwainiejszej polskiej metapopulacjigaamiar.
W ramachprojekcuplanowanejest usuniqcicnalotu drzewi krzew6w oraz wykonatte
koszeirna 6 torfowiskachstanowiagychsiedliskalipiennika - w nadlednictwach:Augnstdw,
Plaska" Szez-ebrai Pomorze. Jesieniq 2008 uzgodniono szrzegr*.owy zakres prac z
Nadleinictwem Augustdw onz Nadlefnictwem Plaska. Pod koniec roku wSrcigtez*et*y
zal<tzaczenia
na torfowisku w Nadle$nictwiePlaska.Wycinka zakrzaczehna torfowislqnad
Biebrzqw Nadleinictwie Augustdwma siq roryocz4.{na pocz4tkuroku 2009.

4. Dni Wierzby Glowia-sfej2t)08
W lurym 2008wsp6lntezTawarzystwemPrzyrcdniczym"Boci.an"{arganuatotakcji)
oraz ZespolemPark6w KrajobrazawychiV{azowieckiego,Chojnowskiegoi Brudzefiskiego,
obchodzono "Dni Wierzby Glowiastej 2008" - w l. rlrtacbobehoddw ogtawiano lwerzby *a
terenie}i/'azowieekiegoParkuKtajobtaztwego.
Od wiek6w wierzby glowiastewrosly w polski krajobraz,CzQstospctkadje moma w
dolinach uek na miedzaehw3r6d p6l i lak araz w be4nc$redniejbliskoSci zabudowan.
Szezegolniechqtnie sadzone byLy przez osadnikow na terertaehzalewowych, ts \lula*nic
przrybyszez HaLandij i Niemiec potraf;li iryt i praeawa| zgodnie z qJltmemrcek a wierzby
pelnlly w ich gospodarstwachwazne frrrkc1e. Nie fylko dostartzaly budulca na ploty
zatzymuj4ce fizne namul-v podczas wylew6w rzeki oraz apatu. W czasie powodzi,
posadzonewskol gosnodarsfw zabezpieczaLyje przed niszczryym pochodem lod6w czy

..i:...i'.rl1ilTti
z nunem rzeKt Dowatonvnuorzewamt.z czasemstafv ste wazlvm eiementem
- :-:l i-..izl-l
{Eilfi'cr,vesoorazcennvmsrociowisruemnrzwodniczvm.
NalczqScte-l
sadzoneI oglawlanesa-unaswerzba kruchar werzba brala.Sato gatunki
szvbko rosnace-o miekkim- latwo or6chnieiacvmdrewnie. 1u2 w wieku kilkunastu iar od
posadzenia mozemy uzyskab doskonale sredlisko dla dzikrch zvvrer4. W wyniku
svstematvczneso
fcinania ned6w ta stal_.ei
wvsoko5ci.tworzv sie charaktervstvcnnn'qJi&wa
wierzbowa" - zgrubieniez licznvmi dziuplami i szczelinami- zamieszkiwaneprzez wiele
eatunkdwptak6w. Sato nie tylko dziunlaki.takie iak pospoiitesikorv. wr6bie. szpaki.kawki.
pliszki, afetak1ecoraz rzadsze:du-dki,potdiki, puszczvki*ry kraski. Gesteqrierzbowep?dy i
obszerne dziunie daia tez schronienie kaczkom krzv26wkom- drozdorq solebiom
gtzllwaczom,spotkaeEL moina na *gfsviign Tshwierzbachsniazdabocianie"Zeruiana r.riei
owadvnrzvcia.saizcelicztrentaki
Miekkiedrewnor,*atwiakueiedziuoii
nietvlkodzieeiolom
ale teL np. stkorom czamoglo'rd<om.Wnqtrze raryprochmatychwrerzb cz?sto zasiedLajqe*raz
rzadsze trzmiele - drusl z naiwa-inieiszychpo psz-cz-olach
safinek zapvlaiacy roiilin:t. Dla
wielu innych rzadkich i chronionych gatunkow owad6w to cenne na terenach rclniczych
siedlisko.Wierzbv dostarczaiapozvwieniai ukrycia tak'ie ssakom.Z ukrv6 w popekanvch
pniach korzystajq zaja5:e,jeire i lirzne drobne gryzonie. W pr6ehnie zimu44padalce. Na
przedwiofniu pv*ek z kvnatsw wierzbowvch iest wamvm po2vtkiem pszczelim. Sielski
ktalabraz z btznymr szpalerami wrerzb glowrastych tna lei duire ntaczenie kulturowe.
Koiarzonv.iestnie tvlko z ZelazawaWola i muzvka Chopina.wieiu maiarzl'uwiecaniaioso
na sworch plotnach, s2 tEZ wdzigczrym
obiekfem
prcyradaiczej.
fbtogrzfii
Caraz mniei gospodarzy sadzi "2r-wokolvo' na swoich rrl;edzac};' i caraz mniei iest sarm,'ch

miedz. Wiele wierzb wycigto, aby ulatwrc sobie uprawQroll sprzglemmechanicmJrrn,a
oozostaleczestowypalane sa,ptzez wandali. Liczne gatunki ptakdw zwiazanezk<raiobtazem
rslnrtzym r dziupiamr gwaltowme nwnelszyly sw4 liczebnosc np" pbjdika, d-udek.
PrzeprswadzanedztaLarrrana
obszarzeMPK staaowi$ *ze,d-og6lnopolskiej akcji kiercwanei
przez TF Bccian, Odzew na--potrzebqochrony wrerzb gtowrastychspotkal stq z *tfim
zainteresowaniem- w oglav/ianiu urizial wzielo kiikadziesial osdb - w sumie oslowiono
kiikanascie drzew w okolicach wsi Podbiel. Mzte*al drzewny pozostaly po oglawraniu
przekaz'arry zsstat lokalnvm mieszkanconr" ktstzv wykorzystali go iako ooal. Cze$t
gatqztz*stataukorzenionai wsadzonawzdtu|mtedzw okolicachwsi Podbiel.
wrerzbor,arych

5, Rozrrdj ba4 adwz'inistraryjnej dla- real*zaejt dnataft statutowych Centrum
Ochrony Mokradel
Proiekt iest realizowanvdzieki dctacii NarodowesoFunduszuOchronvSrodowirkai
Go-<ooda.rki
Wodnei i ma na celu ab_iecie
Polski hardziejintp:nsrruinr=,mi
ndtnc,eco-l*.reho&dej
ni7 rfotvchczar dze*a.niantiochrory. cryrrnej torf,owisk- jaka te jest to abszarobfit@tFy w
+hiekrv* ez*zr"s61fije';4's*k_iej
wslt**ci p*4uxl*iezej. W raxt** pr:dektr:fi***xtwaae jest
m.in. etat koord3matoratercnowcgo, dyrektora biura Crnok i admirustratorastff'::ty
inle:::stowej" Dziqki spn-r+r?eirlufi:nkcjs:r*:+'a::i:,: gl6:+::ega bi*rc Cltdck :a' 'i/arsza'wie
moziiwe jest bardziej skuteczne realizo"*raniewszysikich prdektiw stcrvalzyszenia.
Usprawnienie furrkrjr:novra*ia sti'any i*ter*etiw{ej st{}warzysusrria unrr:zliv.ria osErlrom
-*iapza'nre sig w realizawane dziaiania craz {ledzecie biez4csj pracy
zarnferes*$1-anym
stawarzy-sz€i?ia.
W nxriq-zkuze xnianand kadrow3;rni w Gtovaarzyszeniuz.a&aniadyrektrora biura
.W
za*zE!rybyi lealizowane z opt:imieniem. ramach przeprcwadzonych]fir:,t,pi:zygtltowano
rozltczenta finansowe i przygotowano wstgpne rozliczenie toczfie. Ponadto objqto
bez-no$rednirn
nadzoremnowegopracownika stilwasyszenia{razpoxzSe prucy na przelomie

:;:.*?r3{rfl I ryu(mlal- Ktorego etat tinansowany jest przcz LJrza{ Pracy w ramach programu
-*.1';78 ytaca.

W ramach przedsie-wziqcia
prz-vgotowanoi umieszczonona stronie intemerowel
stov/arzvszenia aktualizacie informuiace o wvdarzeniach zwiazanvch z obszarami
podmoktpru. W sumie zasiteszrz*n* 18 inforrnacji". starajap si6 aby nowa wiadomosi
poiawiala sie co najmniei 2-3 raz:t w tvs.odniu. Ponadto. zeskanowanoi umieszczafia w
intemeciesprawozdaniamerytorycznei finansoweCentrum Ochrony Mokradel za minione
lata. Poza iym opracowano koncepc-jgprzebu<iowV otaz integrac_ii dw6ch witn'n
intemetowychstowarzyszenia.
6. Dzief Mokradel
Obchody SwiatorvegoDnia \{okrade} w Warszawie organiz*w.anebyh p*d has}em
..Zdrowe baga - zdrauri ludzie". W dniu 2 luteso 2008 odbvlv sig prelekcje oraz pakazy
slajd6w, zotganizowanew budynku ObserwatoriumAstronomiczrego {fW, we wsp6lpracy z
WycizialemBiologii IfW. Prelegentamibvli: dr N-ukasztr-uczaj(.iak prze\6 na basnie - o
jadalnychro$linach z mokradei) araz fu Marcin Zych (O ro5ntka-chi psich koi;Laskach,ezyli
duhe i male pairytY,;t,
z makradel). Diaporamy przedstnvrli cdonkowie Zwiqzl<u Polskich
Fatagrafow Przyrody: Marek Lach, Marek Lejbrandt araz AnnaDobrowolska i JanBober.
Pcnadto, zorganizowanoriwie audycjena temat mokradel w radiu TOK FM. W ..Gazecie
'Wiktarem
Wyborczej" ulriaz* sig sr,vwiad Adama,Wajraka z
Kotowskim pt. ,,Ba-gra s4
zdrowe".

1. Koszeniei sto2eniena_Calowa,niu
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25 pu2dzierc{<* 2AA8r. Stowarz3rszenieCentrr:m Ochrony Mokradei zrrrgartizr'wpt*
na Bagnie Catowanie zbiarowe zbieranie sian4 pola-czonez navka-stawiania tradycyjnego
mazowieckiegostogu. Celem akcji bylo zebraniejak najwiqkszejiloSci sianaz jednej z tqk
wilgotnychuzytkowanychpnez CMok. Odpowiedniop6znekoszenieorazusuwaniebiomasy
pazwalana istotn4poprawp stmustazzashowanie siedlisk podrnoklvehl4k, cennyc.hgt6wnie
ze wzglqdu na iryj4cetu gatunki ptak6w i motyli. Czq36l$<i,na kt6rej ttwaly pracepohoaata
jest na wydmie i stanowisiedliskorzadkiegoga-turkumotyla modraszkatelejusa..W bardziej
wilgotnej zachodniej czq6ci tqka ta jest siedliskiem lqgowym derkacza. W stozeniu
ulzes0nie;zy+*kilkan#cie sssb e*ankowie st*watzyszeni+ iruri zainteresowatliuczes;&1rey
oraz miejscowi gosoodzrze.EfeYsemich dz.alzfi by?o zebranie wigkszo5ci siana z l$t i
zblldawanietypowego mazowieckiegostogu. Relacje z akcjt anlazl-v sig zardwno na stronie
internetowej Stowarzyszenia,jak i w iokalnej prasie (Linta Otwocka).

8. Derkacze
31 maja 2008 roku odbylo sig,-V Titzerie derkaczvna BagnieCalowanie".Jestfo
ca(<licznatmpreza
organizowanacorocznieptzezCenilrrmOchronyMokradel, rnaj1canacelu
monitorcwa-aieliczebnaici w-vbranychgatunk6w ptakbw, a takLe prapa-gawatieideibada& i
ochrony przyrody. Podobniejak w poprzednichlataeh, obok derkaezy(Crex crex) za pomoc4
nastuch6wiiczone byly r6rvnie2 inne garu-nkiptak6w odzywaj4cesiq noc4 o tej porze roicu
ipzepi6rka Coturnix cotuntix. SwierszczakLocastella naevi<z,strumieni6wka Locustella
fluviatilis)"W liczerrrachwziplo udzal ponad 20 os6b"knpre:zzdedykowanabytazar6rv*a do
Wz>ryadnlk6w-amator6w,mteszkahebw okoiicmych miejscowo:ici, jak i os6b zawado,wa

-:e.1r:r""rlqeycir
sig ocfucn4 przyrody. Wsr6d uczesfirikdw m*ezii sig pracownicSrinstytucji
;akich iak: Agencja Modemizaeji t Restrukrurlzacji Rolnictwa. Ministersfwo Rolnictwa,
Insti,trt Melioracji i U4rtk6w Zielonych, Centrum Ochrony Mokradel, Og6lnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptak6w, gmina CelestynSw czy Mazowiecki Park Krajobrazowy.
Inxentaryzacja wyrdrenionych gatunkdw ptakdw objpta tereny otv'rastepodmoktych l{<
obszaruNafura 2AA0Bag$o Calowanie.Nasluchy prawadz*te byty na powierrchni ok. i500
ha. Podsumowaniawynik6w Iiczeh z poprzednich lat maluzLy sig na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
Danepozyskanew roku 2008znajdujqsigobecniew opracowaniu.

9. Spotkania organizowa*e Vv*z *towarzyszenie
LuE - Kwiat krdlowej l4k i korzei baldrianu, czy\i a roSlinachleczniczyth z bagien. Monika
Szewczyk.
Marzec - GIS MOKRADT-A, elrli o mokradlach w komp."rterze.Zuzan*a OSwieeimskaPiasko
Kl'riecien - \ryIELKI PROJEKT MALEJ RETENCI{ - o projekcie maiej retencji rl.zinnej na
terenachLas6vr Parisfwowych.Michal Palmakai Paulina Borkowska z Centrum Koordvnacii
Proiekt6w Srodowiskowvc-h
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