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Centrum 0chrony Mokradel
Sprawozdaniemerytorycznez dzialalnoSciw 2009 r.

1. Projekt LIFE Nature ,,Ochrona i poprawa stanu siedlisk rzadkich motyli
podmoklych lqk p6lnaturalnych"

Celem projektujest czynna ochronaprzyrody na obszarzeczterechostoi Natura 2000:
Bagno Calowanie, Puszcza Kampinoska,.Torfowisko Sobowice, Torfowiska Chelmskie.
lro3et<tskupia siE na utrzymaniu, poprawie jakoSci siedlisk i odtworzeniu podmoklych i
zmiennowilgotnych lek, kt6re s4 miejscem byowania rzadkich gatunk6w motyli. W
szczeg6lnoSciprojekt dotyczy szesciu gatunk6w motyli z zal4cznika II Dyrektywy
Siedliskowej Unii Europejskiej: fnodraszkatelejusa modraszka nausitousa czerwonczyka
przeplzitkiaurinii. Ze wzglEduna swojq
fioletka czerwohczykanieparka"strzgpotkaedypusa
ze specyficznymi gatunkami
powi4zane
gatunki
silnie
sq
ekologiE, wszystkie te
Zywicielskimi, kt6re wystQpuje na podmoklych p6lnaturalnych l4kach (l4ki kaczeficowe
Calthioni l4ki trzEslicoweMolinion). Czastrwaniaprojektu2005-2010.
W ramach zadahrealizowanychw 2009 r. przez CMok jako parlnera projektu
wykonano: koszenia (inicjuj4ce oraz kolejne), usuwanie odroSli wierzbowych, a takze
frezowaniepni i rpbienie galEzi. Z cennychobszar6wzbierano nasiona lub siano nasienne,
kt6re nastEpniebylo wykorzystl'wane do restytucji zdegradowanych siedlisk. Koszenie
wartoSciowychl4k odbywalo siq w zaleanoSciod pory dojrzewania nasion, w lipcu lub
wrzeSniu u2ywajqc metod mechanicznych oraz niekiedy rEcznych. W przypadku silniej
zdegradowanychsiedlisk niezbqdna byla orka i obsiewanie wartoSciourymi nasionami
pochodzqcymiz sqsiednich l4k. tr-4cznapowierzchnia,jaka zostala objEta dzialanieuniw
ramachrealizacjiprojektu wynosi 519,69ha.
Na obszarzeBagna Calou,aniewykonano koszenia inicjuj4ce (w sumie w granicach
obszaruNatura 2000 Bagno Calowaniena powierzchni 19,03ha) i powtome oraz wtokowanie
zbuchtowanychprzez dziki terenow, Uzuniqto odroSla wierzbowe, czqSi z nich zostala
pomalowanaherbicydem Roundap i wyciEta, a tak2e wykonano frezowauie pni. Powstal4
biomas4zrqbionoi usuniEto.Ponadtbwykonanokonserwacjg9 starychzastawek.W czerwcu
i lipcu zebrano i wysiano na powierzchnie gdzie zerwano wczeSniejmursz nasionaroSlin
zywicielskich motyli (krwiSci4g lekarski, rdest wEzorvnik) oraz siano' pozyskane z
l4k.
wartoSciowych
Na Torfowiskach Chelmskich usunigto stare i zeszioroczneodroSla, galqziezostaiy
zrqbione,a biomasa wyniesiona lub uloZonana zwarlych stosachpo czym zrqbiona.W
RezerwacieBrzehnoi na Torfowisku Soborvicepowstalabiontasazostalaulozonaw stosachi
zostala zrqbiona lub w czasie mroz6w i Sniegu spalona na przeciwpozarow)/chkocach
gaSniczych.Wykonano r6wniez lrezowanie pni. Na Ilagnie Serebryskim *ykonano
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renaturyzacj
e poprzez glqbokq orkg, waiowanie i rozsiewanienasion/siananasienneso
pochodz4cychz wartoSciowychsiedlisk.Nasionabyly zbieranerqcznie
lub przy pomocytziv.
odktxzaczy.Wykonano Scie2kEedukacyjnq:t0 tabiii o wymiarach100x50
cm orazkladkeo
dlugoSci15m.
W PuszczyKampinoskiej wykonano koszeniainicjuj4ce na nieu2ytkowanych
l4kach
oraz wi6kowanie zbuchtowanych przez dziki l4k. Usuniqlo stare
i zeszloroczneodrosla
wierzbowe' pozostale zostaly t.gbione, a biomasa wyniesiona
poza obszar projektu.
Wykonano l1 przetamowaflrow6w melioracyjnychna obszarzeOpalen
i Truskaw.
W roku 2009 kontynuowano r6wnie2 dzialalnoSi z zakresu realizacji pROW
20072013' Na terenach objEtych dzialaniami LIFE realizowano
w .urni. 27 plan6w
rolnosrodowiskowych.9 z nich bylo kontynuacjqplan6w przygotowanych
dla prywatnych
rolnik6w w ramachprojektu w 2008 r. (z tego z ptanyrealizowane
na terenieKampinoskiego
Narodowego,. pozostale w granicach bbrru* Natura 2000
Bagno calowanie).
l*\u.
Dodatkowo, na podstawie wykonanych w sezonie 2008
ekspertyz ornitologicznych i
botanicznych,sporz4dzono8 aneks6w do plan6w z 200g ,.,
,orrrlrzajqcychje o pakiet
.ochrona zagro2onychgatunk6w ptak6w i siedlisk przyrodniczych ni ibrr*u.h
Natura
2000"' w 2009 r' przygotowano 10 nowych plan6w roinosrodowiskowych,
z tegojeden
realizowany na terenie Kampinoskiego Parku-Narodowego
na powierzchni 1,3 ha, 3, w
granicachChelmskich Park6w Krajobrazowych na powierzchni gg,ig
ha, oraz6 na terenie
Bagna Calowanie na powierzclmi 52,14ha (wSr6d nich jeden
ou"j.nrja.y za.o*no tereny
BagnaCalowanie,jak i KPN - plan sporzqdzonydla Centrum
ochrony Mokradet). W sumie
powierzchniaobjpta programem rolnodrodowiskowymw granicach
KpN w 2009 r. wyniosla
1 , 8h a .

2' Projekt Ekofunduszu ,,,Czynna ochrona lipiennika
Loesela w
wschodniejpolsce"

p6lnocno-

Z koricem listopada 2009 r. zakonczylsiq realizowany od listopada
200g r. projekt
,,Czynnaochrona lipiennika Loesela w p6lnocno-wschodniejpolscei. Jego
celem byia
oclu'ona cennych siedlisk torfowisk nadwEglanowych na
Suwalszczy1nie,na kt6rych
wystqpuje lipiennik Loeselii. Dzialania objEly torfowiska
znajduj4ce si[ w wojew6dztwie
podlaskim (torfowisko nad jeziorem Pomorzew NadleSnictwiepomtrze w granicachSoo
,,PuszczaAugustowska", OSO ,,PuszczaAugustowska"; torfowisko nad jeziorem
Wilkokuk w
Nadlesnictwie Pomorze
w granicach soo ,,puszcza Augustowska,,, oso
,puszcza
Augustowska";torfowisko koio Lipska w g6mym BasenieBiebrzy
w NadlesnictwieAugust6w
w granicach soo ,,Dolina Biebrzy", oso
,,osto.ja Biebrzanska',, soo ,.puszcza
Augustowska", oso ,,puszcza Augustowska"; torfowisko Kobyla
Biel nad jez" Bialym
Augtrstowskimw NadlesnictwieSzczebra- wgranicachSoO
,,puszczaAugustowska,,,OSo

,PuszczaAugustowska";
torfowiskoBorsukinad KanalemAugustowskirrr
w Nadle6nictwie
Plaska- w granicach
soo ,PuszczaAugustowska",
oSo ,,pLrszcza
Augustowska,,
orazw
wojew6dztwiewarmihsko-mazurskim
- torfowiskow..r..*u"i.
,,Zytkiejm;k;Struga,,w parku
Krajobrazowym Puszcza Romincka w NadleSnictwieGoldap - w granicach SOb
,,puszcza
Romincka".
ochrona lipienika Loeseiama priorytetowy
charakterzracji obecnoScitego gatunkuw
-podlega

Siedliskowej
(1ss2);
7r^JXfl*:.ll-?]i"o,vwy
na z\aczrcezasoby.
g*trl

\t^rJ^?..,^t:_y1s]e9"
zobowi44ana
do jego ochro

2
a"t-t/

on takaeKonwencjiBemeriskiej

w sk"ali
.ur.i uE, p;i;k#;, ;;r"g6h;

powodzenia. Objeta dzialaniarni w ramach projektu populacja suwalska ma kluczowe
znaczeniedla przetrwania gatunku w Polsce, a ze *zglEdu na jej rozmiar i liczbE stanowisktakzew skali calej Unii Europejskiej.
Zasadnicz4 czEic projektu stanowily bezpoSrednie zabiegi ochrony czynnej
mechowisk alkalicznych, zmrerzajqce do zahamowania sukcesji i poprawy warunk6rv
wodnych. W ramach projektu na szeSciu powierzchniach usuniqto zaroSla brzozowe i
wierzbowe.Dzialaniate objqly sumaryczn4powierzchniE12,45 ha Wycigte galgziezostaly
wyniesione poza obrgb torfowiska. W terminie sierpiefi-wrzesiefrodbyly siE koszenia
mechowisk, kt6re objqly zar6wno obszary uprzednio odkrzaczone,jak i otwarte, nie
wymagaj4ce odkrzaczania fragmenty (w sumie 42,2 ha). Do koszenia uzyto rgcznych
wykaszarek. Pozyskana w wyniku koszenia biomasa zostala wyniesiona poza obszar
torfowisk i zlohonaw niewielkich stosachw pobli2u wykoszonychpowierzchni. BionftLsaz
powierzchni B iebrza zo slala zlolona na pry zmy kompostowe.

3. Projekt NFOSiGW ,,Rozrv6j barry administracyjnej
statutowychCentrum Ochrony Mokradel"

dla realizacji dzialaf

Projekt ,,Rozw6j.bazy administracyjnej dla realizacji dzialah statutowych Ceirtrum
Ochrony Mokradet" realizowany byl przez rok na podstawie umovvy dotacji z Narodowym
FunduszemOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej i trwal do korica wrzesnia2009 r. W
ramach projektu sfinansowano etat dyrektora biura. Poza,tym, zatrudniono koordynatora
terenowegona Podlasiuoraz powolano grupEos6b zajmuj4cychsiE prowadzenier'rdziaianrv
terenenroraz
tym regionie.Nawiqzanor6wniez kontakty z lokaln4 administracj4zarzqdzajqcq
z lokalnyminaukowcami.
W ramach bie24cej dzialalnoSci'uporzqdkowanoi usprawniono system zatza.'.'Lania
dokumentami w Stowarzyszeniu,przeanalizowanoi przygotowano projekt zmian itatutu
stowarzyszenia,tak aby realizacja zadan statutowych przebiegala sprawniej, prorvriclzono
korespondencjg,
mery'toryczn4 oraz koordynowano przygotowanie cyklicznych inil;jatyrv
CMok (m.in. Swiatowy Dzien Mokradel, liczenie zurawi i derkaczy, oboz botzii'rczny,
wsp6lpracaz KP etc.).
1,V
Biuro w Warszawie stworzylo warunki pracy dla wolontariuszy oraz sta2ystirr,,.
2009 roku objqto bezpoSrednimnadzorem troje nowych pracownik6w stowarz) ::ni r,
kt6rych etat finansowanyby| przezlJrzEdPracy w ramachprogramu PierwszaPraca.rr 1ak;re
wolontariuszy i stazyst6w w stowarzyszeniu, wyznaczalqc im kolejne prace. lli.rrad,.o
opracowanoulotkg informacyjnq zacieSnionowsp6lpracQz KP oraz prowadzono cl,,;llania
edukacyjne(szkolenia dla administracji leSnej,udzial w konferencjach, organizacja,.rbozu
botanicznego).
W celu usprawnienia funkcjonowania stron internetowych prowadzonych pr7l:z
Stowarzyszeniepowolano rownieZ administratorastrony, wykupiono miejsce na sc. .',/crre
IBC i domenq,,bagna.pl".W ci4gucalegoroku na biez4coprzygotowywanoi umiesz,:: ;ro rra
stronie bagna.pl aktualizacje informuj4ce o wydarzeniach zwi4zanych z ot,,:,'i:i';:r''Li
podmoktymi. W sumie zamieszczono103 informacje dotycz4cebieZ4cychwydarze:' 'a.,2
wiEksze publikacje poSwiEcone mokradlom. Poza tym na stronie Stowarzr',,;zenia
cmok.free.ngo.plpojawialy siQ informacje o prowadzonych przez CMok cykl, :'nr,','h
inicjatyr,vach.Opracowano r6wniez koncepcjq przebudowy oraz integracji dwccir 'i' n
internetowychStowarzyszenia.
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Dzieri Mokradel2009

e przez CMok i Wydzial Biologii UW
1 lutego 2009 r. odbyiy siQ organizowan
r.',iiszawskieobchody Dnia Mokradel. ImprezaodbylasiEpo razpiqty, tym razempod hasiem
prelekcje
,.'lr[ 2r6del do ujScia - typy
-siqmokradel i ich octu'ona".W programie znalazty siq
pracownik6w
w
tym
podmoklymi,
r62negotypu siedliskami
s .::.jalist6wzajmuj4cych
r, iowych Wydzialu Biologii, InstytutuMelioracjii U2ytkow Zielonych,czlonk6wCentrum
C: ,rony Mokradel i Ogolnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow. Poruszanetematy
doi.yczylywieloaspektowegospojrzeniana ochronEmokradelw krajobrazie,w tym: torfowisk
mechowisk, l4k wilgotnych, teren6w zalewowych rzek, jezior oraz torfowisk
r,o1,sokich,
radmorskich. W drugiej czpsci spotkania odbyiy siq pokazy zdjqd autorstwa cztronk6w
P,rlskiegoZwiqzku Fotograf6w Przyrody oraz film Tomasza Ogrodowczyka pt.: Moczary i
,,,,,rryr=ko.W oUchoau"h Dniu Mokradel wziqlo udzial okolo 90 osob. WSr6d sluchaczy
z-,t:ie-1lr
siq studenci,naukowcy, przyrodnicy oraz osoby nie zwiqzanezawodowo z ochron4
p; :'.';'rody
a zainteresowanitematyk4mokradiow4'
o

Liczenie Zurawi w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

29 marca 2009 r., z inicjatywy Centrum Ochrony Mokradel oraz Og6lnopols\iego
l l,rvarzystwaOchrony Ptak6w, przeprowadzonopilotalowqakcjq inwentaryzacyjnqlqgowej
pr,r--,ulacji
zurawi w MPK. Inwentaryzacja objqla poludniow4 czqsi parku. Nasluchy i
obr..*acj. prowadzono zar6wno na terenachleSnych(SrodleSnetorfowiska, leSneobszary
podmokle);jak i otwartych terenachpodmoklych lqk Bagna Calowanie (obszarNatura 2000)
oraz na rariuau3a.ych z nimi terenach rolniczych. Znajduj4ce qiQ obecnie w ekspansji
tcrl'torialnej Zurawre,r6wnie2 na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowegonotowane
b:.iy doSi licznie. Akcja zakonczylasiq rozwieszeniembudek lpgowych dla dudk6w, kt6re w
tolni.rion krajobrazie Bagna Calowanie nadal znajduj4 siedliska z odpowiedni4 baz4
pokarmowq.
o

Liczenie derkaczy na Bagnie Calowanie

W nocy z 516 ezerwca 2009 r. odbylo siE ,,VI Liczenie derkaczy na Bagnie
Calowanie". Jest to impreza cykliczna organizowanacorocznie ptzez Centrum Ochrony
monitorowanieliczebnoSciwybranych gatunk6w ptakow,_a ta!<z?
Mokradel, maj4ca nu
".iu i ochrony przyrody. Podobniejak w poprzednich latach, obok
propagowani" ia"; badari
a..t u"ry (Crex crex) za pomoc4 nasluch6w liczone byly r6wnie2 inne gatunki ptak6w
odzywaj4cesiq noc4 o tej porze roku (przepiorkaCoturnix coturntx, SwierszczakLocustella
naevia,-strumieniowiaLoiustrlla fluviatills). W liczeniachwziqly udzial 23 osoby,wSr6d
jak:
nich znale1lisiq uczniowie, studenci,przyrodnicy oraz przedstawicieleinstl'tucji takich

Rolnictwa,InstytutMelioracjii
AgencjaModernizacjii Restrukturyzaaii
EkoFundusz,

U21.tkowZielonych, Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptak6w, Nadle6nictwoDrewnica
oraz Centrum Ochron/ Vtot tua.l. Inwentaryzacja wymienionych gatunkow ptakow objqla
tereny otwarte podmoklych tqk obszaru Natura 2000 Bagno Calowanie. Nasluchy
p.o*udrone byly na powierzchni ok. 2000 ha. Podsumowaniawynikow liczefrz poprzednich
iat znalazly sig na stronie intemetowej Stowarzyszenia. Dane pozyskane w roku 2009
znajduj4sip obecniew opracowaniu.
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Ob6z naukowy rv Lipsku nad Biebrz4

0!62 zorganizowany.zostal przez centrum
ochrony Mokradel we wspolp racyze
^ .
Studenckim Kolem
Geobotanitl uri*ersy.tetu warszawskiego
i Kola
Naukowegoochrony ^Naykoylm_i
SrodowiskaPolitechniki Bialostoct<iej.
-^rrvJ' ouo,
v vv' tr*uioa
LrYYcrru l0-go do 19-go
lipca 2009 r. i wziEly w nim ud.zial
lqcznie 24 osoby.

w trakcie obozu przeprowa dzona zostali
inwentaryzacja flory naczyniowej (ze
szczegolnymuwzglgdnieniem gatunk6w
rzadkich i zagro?onvchwyginipciem
zwiqzanychz
mokradlami) oraz bioty porott6* pogranjcza
p6lnocnop'oihsft
NiJii
(dolina
g6mej
Biebrzy *az
z p-rzyleglosciami, wtgortu sot<otst<iq
p;j;;l;rr"
graz
Litewskiego
(poludniowa czqsc R6wniny Augustowskiej).
w trakcie badat'rzidentyfikowanych
zostalo
wiele nieznanych dotychczas stJnowisk
g",""to* roslin, w tym m.in. storzana
Et*t.n
bezlistnegoEpipogium aphyllum, kukulkj
uurty.ti"i iictytorhrza batilca,iir,".y sercowatej
Listera cordata, sasankiotwartej Pulsat-illapatens
ii*y.t
Szczegolowy-i'uudu.riu.rriobjEta
zostala flora rezerwatu ,,Kozi Rynek,'.
w oparciu o ,rzyskune
6lrvrrsrrv u
dane,
q ' r L ' przygotowana
jest
Pr
publikacjanaukowa.
celem obozu, opr6cz waloru. pozn3wczego,
byla animacja studenckiego ruchu
naukowego'rozwijanie zainteresowarii umiejgtno'r"]
prt". mlodych przyrodnik ow, a tak2e
wsp6lpracai nawiq.zaniekontakt6w mipdzy"ptryroanikami
ze Srodowisk akademickich a
czlonkami organizacji pozarzqdowych'
zajmuiq.y;h- sig ochron4 przyrody. Istotnym
elementemobozu blo^szkolenie
lego uczdsinikow'wzakresieochrony przyrody,siedliski
gatunk6w Natura 2000, oznaczani-a.roSlin_
naczyniowych i porostow-a takze typologii
mokradet. oznaczanje garunk6w obejmowaio ,-6*r,o;;;";
;;;;;;;;it
i tu_ erarne,z
wykorzystaniembinokularu, mikroskopu i kluczy
do oznaczania.uczesinicy zapoznali sip
dostgpnqliteratur4 podstawow4 i pombcniczqw rozpoznawaniu
roilin. wiedza zdobywana
byla w oparciuo bezpo6redniedoSwiad,czenia.
'

Udzial rv konferencji ,,w.v*brane zagadnieniaz edukacji
resnej,,

2l maja 2009 w Studzienicznejw Nadlesnictwie
Augusto_wodbyla siE konferencja
zagadnieniaz edukacji lesnej". Dotyczyla ona roziych
"wybrane
form i metod prowadzenia
edukacjiprzyrodniczej.wsr6d referat6wprzedstawiono
prezentacjp:,,Edukacja przyrodnicza
na pr zykladzie dzialalnoSci Centrum Ochrony Mo
krade1,,.
4' Projekt ,,Programy ochron.v torfowisk alkalicznych
(7230) oraz rwi'zanych z
nimi zagroitonych gatunk6w - skalnicy torfowiskowej,
lipiennika Loesela,
miodokwia tu krzyilowego i gwiazdnicy gru bolistn
e1,,
Klub Przyrodnik6w wsp6lnie z centrum ochrony
Mokradei w roku 200g rozpocz$
realizacjqprojektu pt. "Programy ochrony: torfowisk
alkllicznych (7230) oraz zwrqzarrychz
nimi zagroZonychgatunkow -- skalniry torfowisko*.j,
,tor"n rika I oesela, miodokwiatu

krzyaowego
i gwiazdnicy
grubolistnej".
Projektwsp6lfinanffiilj;t"r"."#ar.uw programu
operacyjnego
Infrastruktura
i Srodlwiskooraz FundacjiEkoFundusz.
Gl6wnymcelem

projektu jest opracowanie i wydanie w.formle
publikacji krljowrch program6w ochrony
torfowisk alkalicznych.orazwystppuj4cychw obrqbie
tego siedliska 4 zagro1onychgatunk6w
roslin' Realizacjaprojektuprt"*latiuia jest
do kofrcaroiu 2011, a jego efektembEdziem.in.
stworzeniekrajowej bazy siedliska i gaiunkow, przygotowanie
regionalnych programow ich
aktywnej ochrony oraz prezentacjamelod ochrony
ialprzykladzie kilku wybranych obiekt6w.

wspornnianych powy2el
W roku 2009 zostalaprzeprowadzona inwentaryzacja siediisk oraz
swoimi dzialaniami obszar p6inocnogatunkow roslin. centiurn- ochrony Mokradel
"ble]9 w ramachprojektu nalezal udzial w
wchodniejPolski. Do zadahrealizowanychptzezcMgk
gatunkow' opracowaniei
terenowej inwentaryzacji siedliska 7230 oraz objqtych projektem
systemu
aktualizowaniebazy danych na temat inwentaryzowanychobiektow, opracowanie
ramach
w
efekcie'
W
monitoringu, gromadzenie i anabza danych bibliograficznych.
iadafi zinwentaryzowano obszar Mazowsza. (b", _:?".hodnich kf96w),
powyzszyih
^Su*utrr.ryznq,
(z
Krainq Wielkich Jezior Mazurskich, Poiezierze Elckie oraz Podlasie
wyl4czeniemdoliny Biebrzy). Uzyskanedaneznajduj4siEaktualniew opracowaniu'
odbyly
spotkanszkolen dotycz4cychprojektu. V{ dniach 18-19 czerwca2009 t' w tr-agowie
czqSci
Podczas
siq wspolorganizowan"i- ft.rU"* Przyrodnik6w warsztaty mechowiskowe.
programy ochrony
teoretycznej zaprezentowane zostaty nastEpuj4ce referaty: Krajowe
(Robert Starikoprojektu
siedlisk i gatunkow (pawel pawlaczyk KP), PrezentacjazaloZen
oraz zachowaniatorfowisk alkalicznychw
l{p), Aktuilny stan wiedzy ne tematrozmieszczenia
poisce (Lesiaw wolejko - Kp), Aktualny stan wiedzy na temat rozmieszczeniaoraz
i
populacji.'skalnicy torfowiskowej,lipiennifut.Loesela,miodokwiatulvzy2owego
zachowa.nia
- CMok)' Po
gwiazdnicygr)uotiitrui w polsce"(Filip Jarzombkowski,Pawel Pawlikowski
oraz oceny
wykladach odbyta siE czqS6praktyczna - warsztaty:Metotlyka inwentaryzacji
Loesela,
stanu zachowania torfow'rsk-alkaiicznychoraz skalnicy torfowiskowej, lipiennika
i gwiazdnicy grubolistnej w Polsce, podczas ktorej grupy miatry
miodohttiatu krzy2owlgo
-waloiyzacji
siedlisk. Drugiego dnia odbyly siQ zalpcia terenowe
wypracowai metody
priU;te*y ochrony'torfowisk alkalicznych oraz planowane dzialania ochrony czynnei na
przyHadzieobiekidw demonstracyjnychwdolinie llanki i Pliszki.
w
W warsztatachwziqly iat ut osoby zawodowo zajmuj4ce siQochron4przyrody,
Centrum
szczeg6lnoSciochron4 mokradel, w tym pracownicy qark91. krajobrazowych,
oraz
KoorJynacji Projektow Srodowiskowych,RegionalnychDyrekcji ochrony Srodowiska
organizacji pozarz4dowYch.
bieZ4cejdzialalnoScibiura i organizacjiakcji
5. projekt NFOSiGW ,,Usprarvnienie
edukacyjno-badawcrych"
kofrca
Realizacjaprojektu rozpoczglasiq i wrzeSnia2009 r. Projekt trwac bpdzie do
realizacji
dla
sierpnia2010 r. ,tuno*i4c koniynuacjEpiojektu ,,R9zwojbazy admrnistracyjnej
dziatafistatutowychCentrum OchronyMokradei". Jego celem bylo stworzenie odpowiednich
wyposazenia
warunk6w do pracy biurowej dla pracownik6w,wspomozeniebieZ4cychoplat i
biura,
biura. Do koflca 2'a09r. * iu*uitt niniejszegoprojektu sfinansowanoetat dyrektora
komputer
zatrudniono koordynatora przysztych akcji terenowo-badawczych, zakupiono
^przenoSnyor- d*u biurka zkrzeslami.
nadzorunad
Dzigki podjEtym dzialaniom kontynuowanemogty byi zadania z zakresu
jak i przygotowywane
pracamiSto*"rryrtenia, obejmujacymi zalowno obecnierealizowane
siedliskNatura
ochrona
Polsce,
w
na kolejny rok projekty (ochrtna czynnalipiennikaLoesela
lekcj9. dla dzieci' szkolenia
2000 na Poligonie Rembertowskim, pto3"tty edukacyjne
bie2qcointerweniowano
leSnik6w,szkolenie-konferencjaz ustawy t ochronieprzylogy];Na
Bialymstoku dotycz4ca
r6wnie2 w sprawach szkod przyrodniczych (skarql do ro^91^.*
zaplanowano
WstEpnie
listopad 2009).
torfowiska w polozonego oiolicach Wizajn
na 2010 r'
harmonogram dzia1ah ; ramach realizaqr akcji edukacyjno--badawczych
2010. oraz og6lny
opracowano wstEfn4 koncepcjEobchod6w SwiatowegoDnia Mokradel
Ustalono
plan dzialan na akcjE liczenia zurawi w MaZowieckim Parku Krajobrazowym'
q'

!,',,'.,./ 7' --,
. . ' a - ' " ', /

r6wnie2 miejsce obozu botanicznego,kt6ry odbgdzie
siE.latem 2010 r. (okolice Kolna). W
pracestowazyszenia wdraZany byl jednoczesnie
nowy wolontariusz.
6' Projekt NFoSiGw
Bagna.pl"

,,Modernizacja

serwisu

informacyjno-edukacyjnego

w listopadzie 2009 r'^rozpoczElasiE
realizacja kolejnegoprojektu finansowanego
ptzez Narodowy Fundusz ochrony 'Sroao*irt"

i" coffi"?ti
m o d e r n i z a c j a s e r w i s u B a g n a . p l i r o ) . m a n a c e l u u a t r awodnej.
k c y j n i e n planowana
ie
pozyskiwaniawiedzy z zakresuothto.,y
t.r.no*lollokfuch,--zwipkszenie mozliwosci
interaktywnegopozyskiwania i.nfgrmacji"pm
odbiorc6w ;;' poprawQfunkcjonowania
samegoportalu (ulatwienie administrowania
stron% wzbogacenieo nowe rnichanizmy
interaktywn-.
g_oy9riutu,u2ytkownik6ww procesieedukacyj
nym).
wiEkszosczaplanowanych
z.adariprzewidziano'ia'rot
'iiuiguro*ano
zoto. Jednak2epierwsze
dzialantaorganizacyjnezostaly podjqte
*;ilr';.
iirur"^
administratora
strony'kontynuowanoptzygotowywanie"izamieszczanie
* r".*iri" Bagna.plaktualizacji
informuj4cycho wdarzeniich zwiEzanychz
p";;;;i;-i.
Rozpoczgtor6wniez
wdrazanienowego systemu zarzqdzaruaserwisem
"urr.t"-i a iakze
.
weryfikacjE,
,
aktualizacjgi
uzupelnianie informacji zawartych na stronie.
7. Pobytwolontariuszyz Wielkiej Brytanii

'

w dniach8-22 wrzes"l
goscilgrupQl5 wolontariuszy
z wielkiej Bryranii,
.cM*
uczestnicz4cych
w programieEUcan
vis-its,fin"ansowanym
ze srodk6wFunduszuLeonardo
da vinci' Grupa skosilanajtrudniejsze
od us'niQciaodro-sla; l*';",*.]##"r-i*ro
usunipciazak'rzaczert
wierzbowychna torfowiskucalowanie(ok. 3 iul or*usungla
wyciEte
galgzie'Przeniesionotak2esiano z ok. 5 ha rqk
nu po;i;;;;i.'.enaturyzacji
(zrywania
murszu)z 2008 roku. Wolontariuszeulozyli z czgsci
s;;;;;cyjny
mazowiecki
st6g.
NastEpnieprace prowadzone.byly * r"-pir"skim
Parku Narooo*ym, gdzie wycigto,
wyniesionoi czEsciowozrpbiono zakrzaczenia
wierzbowez ltk ; poblizu miejscowosci
Wiejca.W kolejnychdniach
skosiia
i czgsciow, oairlJc)yta torfowiskow pobli2u
SlRa
miejscowoSci
Wiikokuk(podlasiej.
8' Postgporvanie
administracyjnie
w sprawiePoligonuRemberto*,skiego
od czerwca2009cMok bierze_udzial*w
postqpowaniuadministracyjnymdotycz4cym
przedluzenia przedsiEbiorstwu Dar-Trans
Dariusz-'Sobota pozwolenia na skladowanie
odpad6w na Poligonie Rembertowskim (zgodnie
,. ,i*i".areniem Generalnej Dyrekcji
ochrony srodowiska czEsciowo na terenie planowanego
obszaru Natura 2000 poligon
Rembert6w)' wobec faktu, iz inwestycja
ia (instalacja zwiqzana z odzyskiem lub
unieszkodliwianiemodpad6w) jest przedsiEwzigciem
mog4cym znaczqco oddzialywai na
srodowisko, wymaga uzyskania-tzw. decyzji
o sroJo*irr.o-y"n uwarunkowaniach, a co za
tym idzie - sporzqdzeniaraportu o oaarialywaniu
'dziala nu sroao*;k;. Nil jest prarvd4 ze
Inwestor nie podlega, temu wymaganiu
i
w ramach pozwoleni"a budowlanego
udzielonegow roku 1999, gdy2-korina wyrobiska
,"rr"i"-""ou"i;;;;'Jo
j"rt istotnym
odst4pieniemod zatwierd.zonego
projektu budowlanegoi powoduje, iz inrvestycja
wymaga
uzyskania decyzii o zmianie poz*olenia
na budoriq (zgodnie z pismem powiatoweso
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potencjalnego
InspektoraNadzoru Budowlanegoz dn. 27.02.2009).Dodatkowo przy analtzie
ruchu na
inwestycji na Srodowisko nalezy wzi4(, pod uwagq tak1e zwiqkszenie
drodze
"p'h,^*
prowadz4cejprt"r las (w tym planowany obszarNatura.2000 Poligon Rembert6w)
planowanychdo
bojazdowej, w zwiryku ze znacznyrn(i5-krotnym),zwiqkszeniem.iloSci
potwierdza obawE,i2
skiadowan"iaodpad6w. Przeanalizowanadokumentacja w tei plawie
stanowi
rcalizacja inwestycji (zar6wno dotychczas jak i potencjalnie w przyszloSci)
jej.otoczeniu'
Srodowiska,a zatemi Srodowiskaprzyrodniczegow
zagroZeniedla
cMok (ako jedna z kilku NGO bqd4cychstron4 w sprawie) z.lo|ylo w f9j sRrlwie
na jego
wniosek do Starosty Wolomifiskiego o nieprzedluZanieinwestorowi koncesji
odmown4
dzialalnoSi. Decyzjq z dn. 20.01.2009 Starosta wydal inweslorowi decyzjE
uwzglqdniajqcm.in. wniosek CMok, od czego inwestor odwolal siq do Samorzqdo*t-g9
proceduralnychi
Kolegium Odwolawczego.SKO uwzglqdnilo odwolanie ze wzglqdow wad
przeiazal sprawQ Staristwu do ponownego rozpatrzenia, dodatkowo uchylaj4c d.ecVz]e
btarosty o utrruniu organrzacjiekologicznychza strony w postqpowaniu,argumentujq"'.7"
dotyczy"ustawyoodpadach,a nie ustawyo ochronieprzyrody. CMok odwolalo
postEpowanie
S4dzie
,ig od tej decyzji w czEgci nieuznania jlQ za stronq. Rozprawa w Wojewodzkim
Administracyjnymwyznaczonajest na 9 m.arca2010'
g.Postgporvanieadryinir-.I1.1'l,Xi"sprawielotniskanaBagnieCalorvanie

,200?r'r'
kwietnia#
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#do(ewoarki SqdAdministracyjnyuchylil decyzjq o,srodowiskowych
na budowE lotniska w Sobieniach-Jeziorach.Sqd nie mial
u*u..,nko*ur;u"nYgody
planowunq:
w4tpliwoSci:inwestylj a-leZyw granicachdwoch_ostoiNatura ZO.O!tw tym
lo
nale|alo
nie zmienia*arrrrto* zastosowaniaustawy o OchroniePrzyrody) i z tego wzglqdu
na NaturE,
zbadacnie tylko zapis w OOS 2e "inwestycjanie oddzialul-eislg.tlie.negatywnie"
owai rzetelno66tej dokumentacji.PodkreSliiteZ,2e inwestycjaTog .4.u
ale r6wniez ,*"ryf
je6li n1t.
oddzialyrvacistotnie na NaturE moZe,by6 realizowanawyi4cznie
Pu. YTTloy
fak!, ze
alternatywnych onzjest to inwestycja celu publicznego.Jedyn4wqtpliwos6 9Ydz]t
z
zgodna
tak4lofalizacjg przewidywal plan miejscowy;jednak to nie plan a decyziamusi byc
ustawEo OchroniePrzYrodY.
4 maja 2009 Woje*OOrt i Sqd Administracyjny uchylil decyzjq Ministra Srodowiska
* ,pru*ie poglgbianiarowow melioracyjnych na terenie lotniska
umarzajqcqpostEpowani"
stanu
na nugni" Cato*anie. Uzasadnienies4du:prace mogly przyczy.nil siq do pogorszenia
decyzji o
siedlislki/lub gatunk6w na terenie Natura)ooo. s4d stwierdziltez,2e uzyskanie
jest
remont'
to
to
czy
na
wzglqdu
uwarunkowaniachjest wymagane bez
Srodowisko!\rych
Z
konserwacja czy breLqca konserwacja, ale jeSli mog4 one oddzialywad na Naturq'
rowu
cytowanych w uzasadnieniu wyroku regulacji wynika, 2e w zasadzie odmulanie
nie
a
zaroSniqtegoprzlez 10 lat jest remont"- lptty*t6ceniem do stanu wyjSciowego),
ustalvY
konserwacJ4ttoru powinna odbywa6 siq co roku. Do.datkow.o,ilte.rnrgty:ac przepisy
gleby
produkcyjnej
zdolnoSci
prawo wodne, prry'korrr"rwacji trzebapatrzet na polepszenie
Srodowiska,a nie na parametrywyisciowe rowu.
orazniepogars-a6-stanu
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