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Centru,mOchrony Mokradel
Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoSciw 2010 r.

1.

i poprawa stanu siedlisk rzadkich motyli

Celem zakohczonegow marcu 2010 r. projektu Life Nature byla czynna ochrona
przyrody na obszarzeczterech ostoi Natura 2000: Bagno Calowanie, Puszcza Kampinoska,
Torfowisko Sobowice, Torfowiska Clhelmskie.Projekt skupial siE na utrzyrnaniu, poprawie
jakoSci siledliski odtworzeniu podmc,klych oraz zmiennowilgotnych l4k, bgd4cych miejscem
byowania rzadkich gatunk6w motyli.
W ramaph zadah realizowanych przaz CMok jako
przeprowpdzono nastgpuj4ce dzialania:

partnera projektu w

2010 r.

.

Z?kofrczenieprac terenowych
s{ pocz4tkach roku 2010 mialy miejsce ostatnie prace zwiqzane z odl<rzaczaniemi
usuwaniegnbiomasy z teren6w podlegaj4cych dziaNaniomprojektowym. Zadania te zostaly
zakoirczoie w pierwszymkwartale 2C|10r.
o

\rsp6lorgantzacja migdzynarodowej konferencji Wetlands alive
\{ dniach 1-2 lutego Centrum Ochrony Mokradel, Polskie Biuro Regionalnego
Centrum Ekologicznego na EuropE Srodkow4 i Wschodni4 i Wydzial Biologii Uniwersytetu
Warszawpkiego zorganizowaly miEdzynarodow4 konferencjg podsumowuj4c4 projekt
Motylowp tr 4ki. Tematyka obejmowala wiele aspekt6w wdruZania projekt6w ezynnej
ochrony przyrody na obszarachmokradlo!\Tch Europy Centralnej, prezentowanychzar6wno
przez nalrkowc6w, przedstawicieli Funduszu LIFE Nature jak i os5b doSwiadczonychwe
wdraZanilr projekt6w czynnej ochrony przyrody. Podczas konferencji wypr6bowano po rM
pierwszy w Polsce innowacyjny spos6b pozyskiwania funduszy na ochronE przyrody,
stosowanjydotychczasz powodzeniemw Holandii - Aukcje dla Przyrody. Na aukcji licytuje
siE wartoSciowe z przyrodniczego punktu widzenia elementy krajobrazu. Wylicytowane

kwoty maj4 byi przeznaczonena zabiegi czynnej ochrony wspomagaj4cezachowanie tych
element6w. Srodki z avkcjiprzekazywane se rarzeaz organizacjiekologicznych zajmuj4cych
'
sig ochronq przyrody. Podczas konferencji sprzedano m.in. tradycyjny mazor,'i'ib'$ki'st6"g';,'
przyrbdy. l' '
koszenielqkbiebrzahskich oraz znakowanienadwi$lariskichrezerwat66,v
d'
Idea przewodnia konferencji znalazLa sw6j wyraz w kofcowej;' 3fuScio$"iinl6t-owej,':f
deklaracji. Mowa w niej m.in. o znaczeniu ochrony mokradel Europy,Slp-dkowej dla
r6znorodnoSci biologicznej i ograniczania globalnych zmian klimatycznych, uzpania dla
unijnego programu ochrony mokradel LIFE-Nature oraz koniecznoSci poprawienia
finansowanianaukowego monitoringu efekt6w ich ochrony i restytucji.
o

Przekazanie koricowego raportu merytorycznego Komisji Europejskiej
We wspolpracy z pozostalymi beneficjentami projektu opracowano koricowy raport
merytory czny z r eahzacji proj ektu oraz przekazanogo Komisj i Europej skiej .
2. Projel<t ,,Programy ochrony torfowisk alkalicznych (7230) oraz rwipzanych z
nimi zzgrotonych gatumk6w
skalnicy rtorfowiskowejo lipiennika Loesela,
miodokwiatu krry2owego i gwiazdnicy grurbolistnej'o
Projekt rozpoczEty w 2008 r. realizowany jest wsp6lnie z Klubem Przyrodnik6w.
Wsp6lfinansowany jest on ze Srodk6w unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko. Gl6wnym celem projektu jest opracowanie i wydanie w formie publikacji
krajowych program6w ochrony torfowisk alkalicznyclt oraz wystgpujqcych w obrEbie tego
siedliska4 zagrolonych gatunkow roSlin. Realizacjaprcrjektuprzewidzianajest do korica roku
2011, a jego gi6wnym efektem bqdzie stworzeniekrajowej bazy siedliska i gatunk6w oraz
przygotowanieregionalnych program6w ich aktywnej ochrony.
W roku 2010 Centrum Ochrony Mokradel objqto swoimi dzialaniami obszar
p6lnocno-wchodniej Polski, Mazowsza oraz Lube\szczyzny. W efekcie prowadzonej
inwentaryzacji zebrano dane dla niemal 300 obiekt6,w torfowiskowych o r62nym stopniu
zachowaniasiedliska7230.

3. Projekt NFOSiGW ,rUsprawnienie bieZ4cejclzialalnoScibiura i organizacji akcji
edukaryjno-badawcrych"
RozpoczEty w 2009 roku projekt realizowany byt do korica sierpnia 2010 r. Jego
celem bylo stworzenie odpowiednich warunk6w do pracy biurowej dla pracownik6w oraz
wspomozenie organizowanych cyklicznie przez Stowarzyszenie akcji edukacyjnobadawczych.W ramach projektu finansowany byl etat dyrektora biura, kt6rego zadaniemby\
nadzor nad pracownikami oraz nad tokiem bie24cychLspraw. Prace koordynowane w tym
czasieprzez dyrektora objgly: przygotowanie sprawozclaniamerytorycznego i finarasowegoz
dzialalnoSci Stowarzyszenia za rok 20A9, nadzor nad koricowym rozliczeniem projektu
,,MotyloweLaki - Ochronai poprawastanusiedliskrzadkichmotyli podmoklychlqk p6lnaturalnych",
zloilenierapoftu koficowegoz realizacjiprojektu ,,Ochrona czynna lipiennika Loesela (Liparis
loeselii) w p6lnocno-wschodniej Polsce", przygotowanie i zloLenie wniosk6w o
doftnansowanieplanowanych dzialafi Stowarzyszeniar(,,Ochronawybranych siedlisk Natura
2000 na tereniePoligonu Rembertowskiego-renaturyzacjadoliny Dlugiej", ,,Conservationof
rich fens near Sarnetki village", ,,Dofinansowanieinstytucjonalne pozarz4dowych organizacji
ekologicznych na Iata 2010-2012", ,,Zachowarie rnazowieckiej populacji chronionego
storczyka lipiennika Loesela", ,,Sasankowe Murawy - czynna ochrona cieplolubnych
Srodl4dowychmuraw napiaskowych (*6120) we wsi BerZniki w powiecie sejneriskim"),

prowadzehie korespondencji urzgdowej i merl.torycznej, pomoc w organizacji konferencji
,,Mire Eoosystem Dynamics & Conservation of Biodiversity", udzial w postqpowaniu
administracyjnym dotycz4cym zglo:izonych przez CMok szk6d w ostoi Natura 2000
,,Lipienniki w D4browie G6rniczej" <trazna torfowisku przej6ciowym w okolicach Wizajn,
postgpowaniu dotyczqcym skladowania odpad6w na Poligonie Rembertowskim oraz
postgpowanfu,zwiqzanym z lotniskienn na terenie Bagna Calowanie, przygotowanie walnego
zgromadzenia czlonk6w Stowarzyszenia, opracowanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
dzialania z zak'resu wdra:ZaniaProgramu RolnoSrodowiskowego, nadzSr nad staZystami,
wolontariu szami i praktykantk4.
W ramach dzialaf edukacyjno-badawctzych
przeprowadzonezostaNycztery akcje:
o

DzieftMokradel

W nawi4zaniu do tematu ogl<lszonegoptzez Biuro Konwencji Ramsar, warszawskie
obchody Swiatowego Dnia Mokradel 2010 uplynply pod haslem "Ochrona mokradel szans4
dla klimatu". Tematyka ta pojawila sip najpierw na antenach radiowych - TOK FM, Plus
Warszawa, VOX FM, poprzedzajq<>cykl prezentacji przedstawionych 31 stycznia na
Wydziale Biologii UW. WSr6d prelegentSw znale2li siq pracownicy naukowi Wydzialu
Biologii UW, czlonkowie Centrum Ochrony Mokradel oraz przedstawiciel Generalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska. W drugiej czgsci spotkania przedstawiono pokazy zdjg(, z
flisu Wisl4 przezMazowsze (Przemek Pasek- Fundacja Ja Wisla) oraz diaporarny Grzegorza
LeSniewskiego(Zwiqzek Polskich Fotograf6w Przyrody). W obchodach Dnia Mokradel
wziElo udzial okolo 70 os6b
wSr6d nich: przedstawiciele plac6wek naukowych,
administracji paristwowej, organizacji pozarzqdowych, parkow narodowych, studenci,
uczniowie oraz osoby nie zwiqzanezawodowo z ochron4 przyrody.
o

Liczenie Zurawi w Mazowieclkim Parku Krajobrazowym
10 kwietnia 2010 roku na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z inicjatywy
Centrum Ochrony Mokradel i Og6ln.opolskiegoTowarzystwa Ochrony Ptak6w odbyta sig
akcja inwentaryzacyjna lEgowej populacji Zurawia. Liczenie zaplanowane zostalo na
wczesnoporannegodziny, natomiastjn2 dzieh wczeSniejuczestnicy akcji zebrali sig w Szkole
Podstawowejw Podbieli, aby poznac szczeg6lymetodyki liczen, dokonad podzialu wczesniej
wytypowanych powierzchni mipdzy poszczeg6lne grupy oraz zaplanowai trasy przej56.
Podczaswieczornego spotkania przedstawionazostaNar6wnie2prezentacjadotyczqcasamego
obiektu liczen - pozycji gatunku w s'ystematyce,siedliska Zycia, preferencji Zywieniowych,
rozmna?ania,migracji, atak2e obecnoSci Zurawia w kulturze. Okolo godziny 5.00 w teren
wyruszylo 9 grup (w sumie 38 or;6b), kt6rych zadaniem bylo notowanie na mapach
uslyszanych i zaobserwowanych osc,bnik6w. Nasluchy i obserwacje prowadzone byly w
poludniowej czg1ciMPK - na obszarze rczciryajecym sig mipdzy Otwockiem a Osieckiem,
obejmuj4cym zar6wno otwarte tereny podmoklych lqk, jak i czgSciowo zabagnione
kompleksy leSne(olsy, Sr6dleSnetorfrrwiska). W efekcie, na terenie objptym inwentaryzacjq
odnotowano 8 par Zurawi oraz ok. 25 osobnik6w o niepotwierdzonej lEgowoSci
(nieodzywaj4ce sig w duecie, zerujilce pojedynczo, przelatul4ce). Podobnie jak podczas
ubieglorocznej pilotazowej akcji licze>niaZurawi, wigkszoSci obserwacji dokonano w czpsci
Parku leZqcej na poludnie od trasy G6ra Kalwaria-Kolbiel, przede wszystkim blisko
wschodniej, zachodniej i poludniowej granicy MPK.
o

Liczenie derkaczy na Bagnie Calowanie
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Akcja liczenia derkaczy odbyla siE w nocy z i9 na 20 czerwca2010 r.Bazqdla
uczestnik6w, podobnie jak rok wczesniej, byla szkoLar
w Osiecku. Spotkanie rozpoczElosig
prezentacjq wprowadzajqcq w dziatania Stowarzyszenia na terenie Bagna Calowanie.
Nastppnie przedstawiono gatunki podlegaj4ce kartovrzaniu.Po zapoznaniu sig z obiektem
liczen i podzieleniu terenu miEdzy poszczeg6lnegrupy, ok. 21.30 rozpoczEly siq wlaSciwe
bczenia. W zale2noSciod grupy i inwentaryzowanegoterenu, trwaly one od 3 do 4 godzin.
Poza derkaczami,liczone byty r6wnie2 odzywaj4cesiq2o tej porze nocy przepiorki,brzEczki,
Swierszczaki,slowiki szare, strumieni6wki i kropiatki. W akcji udziaLwziElo 31 os6b, kt6re
wsp6lnymi silami naliczyly sumarycznie 100 odzywaj4cych sip samc6w derkacza, 24
Swierszczaki,9 strumieni6wek, 8 przepi6rek, 4 brzpczki onz I slowika szarego.
o

Ob6z botaniczny w Wieliczkach

W dniach li-2"Slipca, na terenie PojezierzetElckiego, odbyl sip trzeci z cyklu
"Studencki Ob6z Botaniczny" .Impreza organizowanajest co rokuprzez student6w i mlodych
absolwent6w Uniwersltetu Warszawskiego i Folitechniki Bialostockiej, pracownik6w
naukowych tych uczelni, oraz Centrum Ochrony Mol<radel. Organizacja obozu naukowego
pozwala osobom zaangahowanym dawniej w studencki ruch naukowy, obecnym
pracownikom organrzacji pozarz4dowych, uczelni i plac6wek naukowych, kontynuowai
swoj4 dzialalnoSiwsp6lnie z obecnymistudentami.
W obozie udzial wziglo 2J os6b, z czego po oSmioro student6w i "Swieaych"
absolwent6w Uniwersytetu Warszawskiegooraz Politechniki Bialostockiej, szeSi os6b z
Centrum Ochrony Mokradel, a tak2e pigciu opiekun6w naukowych: dr Dan Wolkowycki
(PB), dr Pawei Pawlikowski (UW, CMok), mgr Filip Jarzombkowski (CMok, IMUZ), mgr
Piotr Zaniewski (UW) i mgr tr-ukaszKozub (UW, CMok). Ponadto goSciliSmy kilkoro
pracownik6w nauki i ochrony przyrody zrcZnychmiast Polski.
Bazq do wypad6w w blizsze i nieco dals:ze rejony Pojezierua Elckiego bylo
gimnazjum w Wieliczkach. ZajEcta odbywaly sig na terenie gmin Kalinowo, Wieliczki i Elk.
W trakcie obozu przeprowadzona zostaNainwentaryzacja flory naczyniowej (ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem gatunkow rzadkich i zagro2onychwyginipciem), wybranych grup mszak6w
oraz bioty porost6w. W trakcie badart zidentyfikowanych zostalo wiele nieznanych
dotychczas stanowisk gin4cych gatunk6w roSlin nar:zyniowych, w tym m.in. lipiennika
Loesela Liparis loeselii, welnianki delikatnej Eriophorum gracile, turzycy strunowej Carex
chordorrhiza, goryczki krzylowej Gentiana cruciata, gwiazdnicy grubolistnej Stellaria
crassifolia. SpoSr6d mch6w zwraca uwagQ bardzo r:zadkr, koprofilny (rozwljajqcy siE na
odchodach zwierzqt) mech podsadnika pqcherzykowategoSplachnum ampullaceum, a tak2e
np. haczykowiec blyszczqcy Hamatocaulis vernicotyus i blotniszek welnisty Helodium
blandowii. Poza tym, odnaleziono stanowiska ncilku rzadkich i zagrolonych gatunk6w
porost6w: Vulpicida pinastri, Ramalina fraxinea, Ramalina fastigiata, Tuckermannopsis
sepincola, oraz Pleurosticta acetabulum.
Istotnym elementemobozu byta edukacjajego uczestnik6w w zakresie rozpoznawaria
roSlin naczyniowych, mszak6w i porost6w, ochrony lprzyrody, siedlisk i gatunk6w Natura
2000, atakhe typologii mokradel. W oparciu o dane zellranepodczasobozu przygotowywana
jest obecniepublikacjanaukowa.
4, Przygotowanie projekt6w dzialar[ Stowarryszenia oraz zloilenie wniosk6w o ich
dofinansowanie
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W 2010 r. opracowano 7 projekt6w, kt6re ubiegaly sig o dofinansowanie ze Srodk6w
zar6wno krajowych (regionalnych i og6lnopolskich), jak i
r62nych funduszy
mi gdzynarodowych (unij nych i zagranicznyc}:r).
o

,,Ochrona wybranych siedlisikNatura 2000 na terenie Poligonu Rernbertowskiego
* renaturyztcja doliny Dlugliej"

Wniosek o dofinansowanie przedsigwzigcia w ramach programu priorytetowego
,,Ochtona przyrody i krajobrazu" zNo2onyzostaNw lutym 2010 r. do NFOSiGW. Projekt
zakJadalpodjgcie dzialah rctaturyzaucycjnychskierowanych przede wszystkim na ochrong
siedlisk lggowych w dolinie rzeki Dlugiej. Gl6wne zadania dotyczy(, mialy lokalnego
podniesienia i stabilizacji poziomu w6d gruntowych w dolinie poprzez czpsciowe
przyvw6cenie dawnego przebiegu rzeki (obecnie w duzym stopniu uregulowanej). Wniosek
zostaNodrzucony na etapie oceny formalnej, jako niekwalifikuj4cy sig do dofinansowania ze
wzglpdu na przekroczeniedozwolone.jwartoSciprojektu.

o

,rConservationof rich fens near Sarnetki village"
Wniosek o dofinansowanie przedsiqwzigcia zlo2ony zostal w marcu 2010 r. do
holenderskiego fi.rnduszu EECONEIf Action Fund. Gl6wnym celem projektu miala byc
ochrona cennego siedliska - mechowisk poloZonych w dolinie Sarnetki ' wraz z ich
r6znorodnoSci4biologicznq(stanowisikarzadkichgatunk6w: lipiennika Loesela oraz skalnicy
torfowiskowej). Projekt zakladal osi4gnipcie celu poprzez wykup ok. 8 ha gruntu (teren6w
nalbardziej wartoSciowych pod wzglgdem przyrodniczym) oraz podjgcie tarn dorulnvch prac
ochrony czynnej a takle zaplanowanie prawidlowego zarzqdzania terenem. Ostatecznie
projekt nie uzyskal dofinansowaniaz<>Srodk6wEAF.
o

,,Dofiinansowanieinstytucjonalne pozarz4dowych organizacji ekologicznych na
lata2010-2012"

Wniosek o dofinansowanie przedsiEwziEciaw ramach programu priorytetowego
,,Wspieranie pozarzqdov'rych organizacji ekologicznych" zlohony zostal na pocz4tku
kwietnia do NFOSiGW. Gl6wnym celem projektu bylo usprawnienie funkcjonowania
oryanizacji oraz umoZliwienie
prowadzenia dziaNaf' administracyjno-prawnych w
Stowarzyszeniu, w szczeg6lnoSci dzialan sluzqcych wprowadzeniu korzystnych
przyrodniczo zmian w zapisach ustawy o ochronie przyrody. Projekt przeszedlpozytyr,vnie
ocenq formaln4 i merytoryczn4 jednak ze wzglgdu na Wczerpanie alokacji Srodk6w
przeznaczonych na realizacjg projekt6w zlolonych w ramach konkursu, wniosek zostal
wyl4czony z dalszego postEpowania.
o

,rZachowaniemazowieckiej populacji chronionego storcryka lipiennika Loesela"
Oferta Centrum Ochrony Mokradel na realizacjE zadania publicznego w ramach
,,Dzialan na rzecz zr6vtnowahonego rozwoju oraz ochrony walor6w przyrodniczych
wojew6dztwa mazowieckiego" wprtyngta do UrzEdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
Mazowieckiego w kwietniu 2010 r. Planowaneprzedsigwzipciemialo na celu rcalizacjg
dziaNahsluZ4cych utrzymaniu jedynego udokumentowanego na Mazowszu (w rezerwacie
Torfy Ororiskie) stanowiska storczyka lipiennika Loesela (Liparis loeselii) - gatunku silnie
zagrolonego w skali kraju i Europy. Projekt zosta\ pozytywnie zaopiniowany, jednak na
etapiepodpisywania umowy zUrzEde>mMarszalkowskim okazalo sig, ze Srodki przeznaczone
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na dotacje dla organizacji pozarz4dowychulegly redukcji i uchwal4 Zarzqdt Wojew6dztwa
Mazowieckiego odstqliono od udzielenia przyzfiane,gouprzednio dofinansowania.
o

,,sasankowe Murawy" - czynna ochrona ciLeplolubnychSrt6dl4dowychmuraw
napiaskowych (*6120) we wsi Ber2niki w powiecie sejneriskim

W kwietniu 2010 r. zloaono wniosek o dofinansowanieprojektu ze Srodk6w EFRR w
ramach priorytetu Rozw6j infrastruktury ochrony $rodowiska Regionalnego Programu
OperacyjnegoWojew6dztwa Podlaskiego.Projekt zakJadalpodjEcie dziatafi ochrony czywrej
cieplolubnych muraw napiaskowych w rejonie wsi BerZniki, w granicach Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk PLH200007 ,,Pojezierze Sejneriskie", a takhe gatunk6w
zwiqzanych z tymi murawami, w tym gatunk6w z zailqcznikaII Dyrektywy Siedliskowej.
Wniosek zostal odrzucony ze wzglqd6w formalnyoh. ZloAony w odpowiedzi protest
Stowarzyszenia zostal r ozp atrzony negatywnie.
o

,rUtrzymanie i poprawa stanu zachowania wybranych przedmiot6w ochrony
obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska."

Wniosek o dofinansowanie przedsiEwzigciaw ramach V Priorytetu PO IiS zloZony
zostd.w CI(PS we wrzesniu 2010 r. Celem projektu miala by6 poprawa stanu zachowania
oraz zapewnienie trwaloSci populacji 4 gatunJk6w roSlin: sasanki otwartej, obuwika
pospolitego, skalnicy torfowiskowej oraz lipiennika Lo,eselabgd4cych przedmiotami ochrony
ostoi Natura 2000 PuszczaAugustowska. Projekt przestzed\ocenQformaln4 i merytorycznql
stopnia, jednak ze wzglpdt na zby mal4 iloS6 uzyskanych punkt6w zostal wykluczony z
dalszegopostgpowania.
o

,,Sasankowe Murawy"
wschodniej Polsce

- czynna ochrona rnuraw cieplolubnych w p6lnocno-

Podobniejak projekt dotyczqcy Ostoi Augustowskiej, r6wnie| ten ubiegal siE we
wrzeSniu 2010 r. o dofinansowanieze Srodk6w Programu OperacyjnegoInfrastruktura i
Srodowisko. Projekt za?adat czynnq ochrong murraw kserotermicznych (6210) oraz
cieplolubnych muraw napiaskowych (*6120) na terenie wojew6dztwa podlaskiego i
mazowieckiego. Planowane dzialania ochronne obejrnowa6 maj4 w przewulalqcej czpSci
tereny obszar6w Natura 2000 (Pojezierze Sejnerlskie, Murawy w Ha6kach, Ostoja
Nadbu2afrska, Bagno Calowanie), a poza nimi gl6wnie rejon Mielnika (m.in. rezerwat
przyrody ,,G6ra UszeScie"). Projekt zostal ocenion;g pod wzglpdem formalnyrn, ocena
merytorycznaprzecirynqla siq na rok 20lL

5. Interwencje prryrodnicze
W 2010 r. toczyly siE rozpoczqte ju? wczeSrLiejpostqpowania administracyjne, w
kt6rych Centrum Ochrony Mokradel uczestniczylo jako strona. Opr6cz tego, na brezqco
interweniowano w sprawachszk6d przyr o dtriczych.
.

Postgpowanie administracyjne
miejscowoSciWi2ajny

w
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sprawie

odwodnienia

torfowiska

w

W wyniku zgloszonej przez CMok w list

torfowisku przejSciowym w

Wi:iajnach (wyk

odwadniaj4cego teren torfowiska), na mocy decyzjr

zie 2009 r. szkody przyrodniczejna
rowu oraz poloZenie drenu
w Bialymstoku z dnia 18 lutego
zostaly dzia\ania naprawcze na
LprowadzajqcejwodE oraz zasypaniu
ie

2010 r., w kwietniu i lipcu 2010 r. przepto
torfowisku. Polegaly one na usunigoiuczgsci rury
rowu odwadniaj4cego.
Pracenaprawczezakoriczono1 lipca2010r.
.

Postgpowanieadministracyjinew sprawie
Rembertowskim

ania odpad6w na Poligonie

W czerwcu2009 r. CentrumOchrony
wraz z kilkoma innymi organizacjami
pozarzqdov,rymi z\o?ylo wniosek do Starosty Wolomiriskiego o nieprzedlulanie
przedsiEbiorstwu Dar-Trans Darius:z Sobota
lenia na skladowanie odpad6w na
Poligonie Rembertowskim (teren obszaru Natura
Poligon Rembert6w). W toku
postqpowania administracyjnego, w wyrLiku odwo
siE CMok od decyzji nieuznaj4cej
organizacji ekologicznych za strony w niniejszym
waniu, w marcu 2010 r. odbyla sie
rozprawa w Woj ew6dzkim S4dzie Administracyj ny
W wyniku rozprary WSA orzekJ,2e
CMok mo?e byt stron4 w sprau'ie. Decyzjq
a Powiatoweso w Wolominie
inwestorowiponownie odm6wiono p<lzwoleniana
wp wysypiska.
.

Postppowanieadministracyjrnew sprawie
iska na Bagnie Calowanie
Po korzystnym wyroku W<ljew6dzkiego S u Administracyjnego, uchylaj4cym
decyzjp o Srodowiskowych uwaruntrrowaniach zgod na budowe lotniska w SobieniachJezio.rach,inwestor - Jerzy Kazimierz Szymariski oraz
Kolegium Odwolawcze,
jnego. Argumentowali oni m.in.,
zloLyli skargi kasacyjne do Naczelnego S4du Admini
Ze niLejest zadaniem s4du wnikai w kwestie
dokumentacji (a wiEc 21e
wykonanego raportu o oddzialywaniu na Srodowi ), a uzgodnienie Wojew6dzkiego
KonserwatoraPrzyrody jest wystraczajqcymdo
na to, iZ jest ona kompletna i
wystarczaj4ca.Zarzcuali takZe S4do,wi,ze nie doS6
sformulowal On zarzuty"

m6wri4ctylko og6lnikowo, 2e kwestie wplywu i

rcji na Srodowiskoprzyrodniczenie

byly nale?ycie przeanalizowane. Dodatkowo,
i oni, ze jeSli sqd uchyla decyzjg,
powirnienwskazal,jaki organ adminiistracji i co
ien w tej sytuacjizrobi6,aby sprawE
doprowadzii do korica. Na rozprawie w dn. 31.082010 Naczelny S4d Administracyjny
uwzglgdnil te skargi argumentuj4c, :Zezarzuty WSA bytyby tylko w6wczas zasadne,jeSli
dokla.dne przeanalizowanie dokumentacji przez vr,y 4cego decyzjg Wojta oraz uchylaj4cy
zaskarhenie SKO moglyby doprowadzi( do innych wniosk6w - czyli niewydania b4dZ
uchylenia decyzji. JeSli zatem po przeanalizowaniu
mentacji sprawy mo2na by dojS6do
wniosku, 2e zgoda na budowq lotniska nie moze byi
na, to WSA mial racjE uchylaj4c
decyzjg w6jta gminy Sobienie-Jeziory. Na rozprawi 08.12.2010 w WSA, dok4d sprawa
wr6ciila na skutek wyroku NSA, CMc,k uysun4l wiqc
g argument6w dyskwalifikuj 4cych
raport o oddzialywaniu na Srodowisko, w tym brak
Natura 2000 na mapach, brak
inwentaryzacji przyrodniczq poza granicami i westycji, znikom4 inwentaryzacjg
przyrodniczq itd. Na rozprawie ob,ecny byN takze Wieslaw Nowicki z OTOP i Ewa
Weremczuk - mieszkanka sqsiaduj4c'.ych
z lotniskiem Sobienek, a takhe dwaj pelnomocnicy
Inwestora. S4d niezwykle wnikliwie wysluchal
obu stron, a rozprawa zamiast
zaplanowanej p6l godziny twvala ponad 2 godziny !) OstatecznieS4d ponownie uchylil
zaskarhonqdecyzjg o Srodowiskowych uwarunko
iach zgody na budowE lotniska, przy
czym wiele argument6w przytoczonych w uzasadni iu wyroku wskazuje na to, 2e Spdzia
samznalazl w ROS wiele niesp6jnoScii brak6w.

JednoczeSnie
6.10.2010w
w sprawie uchylenia umorzenia postE
okolic. NSA oddalil skargi Woje
JerzegoSzymat'rskiegona wyrok WS
terenu.Obecniesprawata jest
w Warszawie.
Mimo sukces6w w sadzie.
zbudowal osiedle dom6w jednorodzi
"l4dowiskiem" lotnisku startuj4 i l4d
ograniczehw sezonielEgowym ptak6
.

Postgpowanie administracy
okolicach miejscowoSci

ym S4dzie Administracyjnym odbyta siq rozprawa
ia w sprawie odwodnienia terenu lotniska i jego
Zarzqdu Melioracji i Urzqdzeh Wodnych i
tjqcy w:;zczqcie postgpowania o odwodnieme
przez Regionaln4Dyrekcj E Ochrony Srodowiska
ycja jest .jednak nadal rcalizowana. Inwestor
, kt6re sq na sprzedaz. Samoloty na nazwanym
co ok. 20 min. w dzieri powszedni, bez Zadnych
n iest nadal silnie odwodniony.
w sprawie zasypania Zwirem torfowiska w
(otulina Wigierskiego PN, obszar Natura 2000

OstojaWigierska- PL
Szkoda w Srodowisku, zgN
Mokradel i Klub Przvrodnik6w"
zwieruqt w wyniku zasypania Zwirem
w Bialymstoku wydala decyzjp
dziatafi naprawczych, polegajqcych
wykonanie dw6ch oczekwodnych dla

w sierpniu 2010 r. przez Centrum Ochrony
zniszczenias;iedliskchronionych gatunk6w roSlin i
radla w obrq:bieKrzywe. 2 grudnia2Ol0 r. RDOS
4ce na wlaScicieli dzialki obowi4zek wykonania
uniEciu nawiezionego Zwiru i ziemi z tercnu oraz

Postppowanieadministraryj
w D4browie G6rniczej"

sprawie szk6d w ostoi Natura 2000 ,,Lipienniki

W marcu 2010 r., na wniosek

rum Ochrony Mokradel, wszczqto postEpowaniew
f 4cych torfowisko stanowi4ce obszar Natura 2000

sprawle wYKonanla slecl rowow oO

,,Lipiennikiw DqbrowieG6rniczej".
dokonano na miejscu dziaNan
(kluczowych dla odptywu w6d z
W trakcie paldziemikowych
ogl
(
wykonanych przetamowan
splywaj4c4 wodE) oraz miejscowe
na odcinkach o wigkszym spadku
w Katowicach oglgdzinach zadecydo
naprawczych. Uzgodniono, 2e op
zastawekoraz na budowe nowvch
6. Pobyt wolontariuszy z Wi

W sierpniu2010 r. zo

decyzjiRDOS w Katowicachlatemtegoroku
h, polegaj4cych na zasypaniu wybranych
rfowiska)odcink6wrow6w orazbudowyzastawek.
terenu, zraobserwowano liczne

uszkodzenia

najprawdopodobniejrozmyciem przez deszczei
zeniei poglEbienierow6w na skutek erczji wodnej
trony bior4ce tdziaL w prowadzonych przez RDOS
wsp6lnie o koniecznoScipodjpcia kolejnych prac
ym terminem na wykonanie napraw istniejqcych
wiodnie201I r.

rytanii
w Polscepob)4wolontariuszyz Anglii. Grupa
z sieciqEuCAN (EuropeanConservation
Action

przyrodnik6w i aktywist6w zwi
Network) dzialajqcqLa rzecz szerzen
czionk6w CMok w okresie 3-17 si

:ynnej ochrorLyprzyrody w Europie, pod nadzorem
ia pracowala. na ttzech zagrohonych zarastaniem

torfowiskach. Ich dzialania pole
(gl6wnie ekspansywnejtrzciny) i
Calowanie(pracemaj4cena celu

usuwaniu zalszaczenoraz roSlinnoScizielnej
ok. t ha torfowiska niskieeo na terenie Basna
igcie bezpoSredniego
otoczeniakladki), ok. 2 ha

torfowiska alkaliczneso w rezerwaci
Loesela)oraz ok. 2 ha torfowiska
W ramach czasu wolnego wolontari

fy Orofrskie (rozSwietlenie stanowiska lipiennika
o w Sarnetkach(ograniczenieekspansji trzciny).
mieli okazjp :zwiedzi(,Warszawg, odby6 wycieczkE

ornitologiczn% rejs l6dkami po WiSb, odwiedzi6 Bie

Park Narodowv. zakosztowa(

regionalnychprzysmak6wi tradycyjnoj podlaskiej

7, Wdraianie PROW 2007-2013
o Pomocw pozyskiwaniudoplat rolno5rod
W ramach dzialalnof,ci zwiipanej

z reali

CentrumOchronyMokradelSwiadczylo
w 2010r.

j4 Programu RolnoSrodowiskowego
i wspomagajqce pozyskiwanie doplat

przez rolnik6w posiadaj4cych grunty zlokalizo
Przygotowanotrzy plany rolno6rodovriskowe- dla
Natura 2000 Podeblocie (PLHI400313),dla grunt6w
ych na terenie obszaru Natura
2000 Bagno Calowanie oraz dla grunt6w lehqc h w dolinie Kostrzvni. Poza tvm
sporzqdzono trzy aneksy do plan6w, kt6rych reali ja rozpoczgla sig w roku 2009 wszystkie dotyczyly grunt6w znajdu-iqcych siq w o
Natura 2000 Basno Calowanie
(wSr6d nich takze aneks do planu rolnoSrodowisk
go rcalizowanego przez Centrum
Ochrony Mokradet). We wszystkich trzech
h wprowadzone zmiany dotyczyly
niewielkich korekt deklarowanych powierzchni, uwzg niaj4ce aktualn4 realizacjg pakiet6w
oraz powierzcbnie orzeczone przez ARiMR. Rolnik
dla kt6rych CMok opracowywal
plany rolno5rodowiskowe we wczeSniejszych I
, udzielano r6vtnie2 pomocy przy
wypelnianiu wniosk6w
o uzyskanie doplat (zar6wno obszarowych, jak
i
rolnoSrodowiskowych)oraz przy pr o\ / adzeniurejestru ialalnoScirolnoSrodowiskowei
.
o Realizacja planu rolno5rodorviskowegoStow rzvszenla
Zgodnie z zapisami planu rolnoSrodowi
dla CMok na lata 2009-2014 orM z
uwzglEdnieniemzmian wprowadzony ch p62niejszym
ksem, Centrum Ochrony Mokradel
prowadzilo w 2010 r. ekstensywn4gospodarkEkoS na terenie Bagna Calowanie oraz
PuszczyKampinoskiq - lqczniena obszarze33,73 trwalych uzytk6w zielonych. Niemal
caNauflkowana przez CMok powierrzchniaznajdujesig w granicach obszaru Natura 2000
Bagno Calowanie,jedynie 0,5 ha lqk uzytkowanychjest na terenie obszaru Natura 2000
Puszcza Kampinoska. Realizowane pakiety ro1
iskowe obejmuj4 nastgpuj4ce
warianty:
-7.,90ha
3.1 - Ekstensy\ma gospodarkana l4kach i pastwi
5.1 Ochrona siedlisk lEgowych prtak6w Natura 000- 17.55ha
5.2 - Mechowiska- Natura 2000 -- 1.76 ha
- Natura2000 0,95ha
5.4 -N-q1rli
trzgSlicowei selernicovre

- Natura2000- 0,22ha
5.5- Murawycieplolubne
5.6 P6lnaturalne
l4ki wilgotne- Natura2000- 3, 0 h

Pozostale1,55ha l4k uzytkowanychjestpozapaki
Zlo2ony w maju 2010 r. wniosek o
platnoSci rolnoSrodowiskowej zostat rczpatrzony

i rolnoSrodowiskowymi.
jednolitej platnoSci obszarowej oraz
ywnie, w efekcie czego w grudniu
2010r. ARiMR wydatadecyzjeprzyz'.oajqce
pelnewni kowane przez CMok kwoty doplat.
8. Wsptflorganwacjz migdzynarodowej konfe
Conservation of Biodiversity"

W dniach 16-17 lipca w Goni4dzu w
miEdzynarodowakonferencja podsumowujqcafi
Red Bog project" - interdyscyplinamy projekt

I

,rMire Ecosystem Dynamics &

o3rodku ,,Bartlowizna" odbyla sie
y zmechanizmu norweskiego ,,The
realizowany w obszarze ochrony

Scistej,,CzerwoneBagno" na terenie Biebrzariskiego Parku Narodowego. Centrum Ochrony
mokradel wsp6lorganizowalo tp
brencjq wraz i. gl6wnym uczestnikiem projektu Zal<ladem Hydrologii i Zasobow
ych SGGW. W czasie konferencji prezentacjew
jqzyku angielskim wyglosilo 32
nt6w w tym trzech czlonk6w CMok: Wiktor
Kotowski, Ewa Jabloflska oraz
Kozub. Ze strony CMok organizacjq konferencji
zajmowal siELukasz Kozub, a po
mu MagdalenaGalus oraz Wiktor Kotowski.

9. Wsp6lorganuacja

ej ,,IMCG Field Symposium in Slovakia and

Polandtt

W dniach 5-17 lipca 2010
Statna Ochrana Prirody Slovenskiej
Group) sesjgterenow4dla okolo 40

Ochrony lvlokradel wsp6lorganizowalo wraz ze
bliki oraz IMCG (International Mire Conservation

6w - czlonk6wIMCG z calegoSwiata(w tym z
wielu kraj6w Europy, ale tak2e
y i RPA). CMok.odpowiadaloza Polsk4czES6
sesji(9
dni), w trakcie kt6rej uczestnicy
ili torfowiska (szczeg6lnietorfowiska niskie)
wschodniej Polski. Trasa przebi

od Kotliny Orarvsko-Nowotarskiej, poprzez Ponidzie,

TorfowiskaChetrmskie,
Bagno Calo anie, az po torfbwiska Biebrzy, Rospudy, niewielkie
torfowiska w Puszczy Augusto
ej i PuszczE Rominck4. Gl6wnym prowadz4cym i
organizatorem byl Pawel Pawlikow i, przewodnicz4cy zarzqdu CMok, pomagali mu na
fiZnych odcinkach trasy Filip Jaru4
i,N,ukasz
KozuborazWiktor Kotowski.

10. Walne Zgromadzenie Cz
Ochrony Mokradel

18 marca 2010 r. odbylo s
Mokradel. W trakcie spotkania

Stowarrysz:,eniai zmiany w Statucie Centrum

Walne Zgromadzenie Czlonk6w Centrum Ochrony
ione zastaLy sprawozdania z dzialalnoSci

stowarzyszenia \il okresie 2007. Na drodze glosowari udzielono absolutorium
dotychczasowemu Zarzqdowi,
nowe wNadze:
stowarzyszenia(czlonkiem Zarzqdu
jq|,ukaszKozub,przewodniczqcymZarzqduzostal
przestalabyi Kamila Brzezinska,
il
Pawel Pawlikowski), powolano
sklad Komisji Rewizyjnej, zaakceptowano
proponowane zmiany w statucie o
przyJQro
uchwalE upowaznlaJqcq
upowaZniajqcqZarzqd
Larzqo do pocugcla
podjgcia
iEto ucnwa{Q
dzialah w zakresie przekazania Kl cwi Przyrodnik6w Srodk6w stanowi4cych wlasnoS6
stowarzyszenia.Kolejne zmiany w sta ie wprowadzone zostaly 24 wrze1nia2}l}.

11.Projekt NFOSiGW
Bagna.pl"
Realizacja projektu ro

ernuacja

serwisu

informacyjno-edukaryjnego

siE w listopadziie2009 r. Zaplanowana modemizacja

serwisuBagna.pl miala na celu ua
yjnienie pozyskiwaniawiedzy z zal<resuochrony
teren6w podmoktrychprzez i
6w oraz poprawQ funkcjonowania samego portalu
(ulatwienie administrowania stron4 wzbogacenie o nowe mechanizmy interaktywnego
udzialu u2ytkownik6w w procesie
acyjnym). W roku 2010 zatrudniony na potrzeby
projektu administrator na biehqco
il serwisBagna.pl(funkcjonujecyw starejwersji

jeszcze
do korica2010roku)oraz
serwisu (w efekcie upublicznionej na
dla administratora zakupiono kom
krzeslem.

dziaNania
zwiqzanez tworzeniem
nowejwersji
ku 2011 r.). W celu stworzeniastanowiskapracy
przeno5ny z oprogramowaniem oraz biurko z

BieZ4cezarzqdzanieserwisemskladalosiq w tym
Wyszukiwanie

i zamieszczinnie

na

stron

e z nastppuj4cychdzialah:
serwisu aktualnych informacji

rw i4zanych z mokradlami
AktualnoSciz dziedzinymokradlowejpoja
serwisu. Obejmowaly one zar6wno informacje

konkretnychobszarowpodmoklych,jak i wi

siQ na bieZ4cona gl6wnej stronie
donosz4ce o zagroheniach

i dotyczqceprowadzonychprojekt6w

ochronnych i badawczych, spotkari, konferencji i i
imprez o tematyce bagiennej.
lnformacje te najczgSciej dotyczyly wy,darzerikraj
w mniejszym stopniu Swiatowych.
AktualnoSci z wa2niejszych mokradlowo region6w
lski (PN ,,UjScieWarty", Biebrzariski
Park Narodowy, Warmia i Mazury,PvszczaKn
PuszczaAugustowska) dostarczane
byly na bie2qco przez lokalnych inforrnator6w. Pod
ie jak informacje wyszukiwaneprzez
administratora,te r6wniez zamieszcz,ane
byly na g
i stronieportalu. W sumiew ci4gu
2010 r. zamieszczono 146 aktualnoSci mokradl
. Poza tym, na stronach serwisu
zamieszczanebyly r6wniez r6imego typu publikacje w brmie plik6w do pobrania.
Ztmieszczanie na stronach s,erwisua
z mokradlami

popularno-naukowych zrvi4zanych

W ci4gu 2010 roku na stronie Bagna.pl zam
n o 1 1 obszerniejszych artykul6w
populamo-naukowych podejmujqcych problematykE zagfozefr, ochrony i r6ZnorodnoSci
biologicznej teren6w podmoklych w I'olsce.
o

Redakcja i dystrybucja biulertyrnuinformacy nego

Co miesi4c, w ramach podsunnowaniamrnl
osobowej grupy odbiorc6w, rozsyLanybyl Bagienny
wydarzefi mokradlowych, jakie mialy miejsce w min
na przysz\y miesi4c oraz informacje clotyczqce
drog4 intemetow4. Subskrypcji moZna bylo dokonai
przez kontakt e-mailowy z redakcjqserwisu.
trwaly prace nad stworzeniem nowej,
JednoczeSnie

miesi4ca,jednorazowo do ok. 130wsletter. Biuletyn ten zawieral skr6t
ym miesi4cu, zapowiedzi .vq1darzen
w serwisie. Dystrybucja nastEpowala
strony Bagan.pl oraz bezpoSrednio

w treSciibardziej przejrzystej

wersji serwisu.W tym celupodjgtonarstgpuj4ce
dzi
o

Wdro2enie nowego systemu zarz4dzania

4 internetow4

y jest o licencjg Joomla i dzigki swej
Nonry system zarzqdzaniatresci4 serwlsu
intuicyjnej obsludze porwala na prowadzenie serwisu
bom nie znajqcym jgzyka tworzenia
stron internetowych. TreSci za'wartetw starej
i serwisu zostaNytransponowane do
nowopowstalych struktur systemu CMS. Na bie
byly one r6wnie2 uaktualniane i
odpowiednio modyfikowane. Zm'.iarie w ki
zwiEkszenia przejrzystoSci i

funkcjonalnoSciserwisu uleglaor ganizacj
a podstron

szatagraftczna(stworzonoprzy tym
funkcjonalnych modul6w strony
bucjE biuletyn6w informacyjnych.

logotyp serwisu). DziEki mo2liwoSci dodawani
zautomatyzowano archiwizacjE artykul6w oraz
Zrealizowano r6wnie2 pomysl integracji strony
arzyszenia z administrowanym przez
CMok serwisem Bagna.pl - obecnie informacje
e Centrum Ochrony'Mokradel
projektu pracowano r6wnie2 nad
znale26 moZna na stronach serwisu Bagna.pl. W

stworzeniem edy.tor6w umo2liwiaj
element6w edukacyjnych.
o

Rozbudowa modulu eduka

na stronach serwisu interaktwmych

negoserwrsu

ycznej,jakq pelnii ma serwis Bagna.pl, opracowano
W ramach realizacji misji
pakiet edukacyjny, kierowanych do r62nych grup o<1biorc6w.Podejmowane w tym celu
dzialaniaobjety w 2010 r.:
- Opracowaniezestawu kolorowanek,
to przedewszystkim kolorowanki ty
wystgpuj4cena terenach podmoklyc
formie testu jednokrotnego wyboru,
rozwrazanremsa r6wniez hasla zwi

iz6w i rebus6r,rrdIa dzieci - Przygotowanematerialy
,,polqczkropki",przedstawiajqcezwierzgtalubroSliny
zestaw pytai dcttyczqcychmokradel przedstawiony w
oraz zestaw rebus6w slowno-obrazkowych, kt6rych
e z tematykq mokradlow4.

- Opracowanie pakietu krzyhowek i quizow dla mlodzie2y szkolnej
Terminologia
wykorzystana w l<rzyhSwkachi qui
kierowanych do mlodzie?y, wymaga juZ wipkszej
znajomoScitematu i umiejEtnoSci
iwania potrzeb,nejwiedzy.
- Opracowanie material6w dyda
lekcji przyrodniczych o tematyce
wykorzystania na poszczeg6lnych
ponadgimnazjalne.

ych dla nauczycieli - Dla ulatwienia prowadzenia
j, przygotowano zestaw scenariuszyzajg(, do
zeblach edukacji - od szk6l podstawowych po

- Opracowanieinfonnacji o
gatunkach roSlin, 44 gatunkach

siedliskamipodmoklymi.Tekstyki

mokradel,- Przygotowano zestaw informacji o 52
i 6 stworzeniach legendarnych zwiqzanych z
ane sa do starsz:vchodbiorc6w.

- Konkurs ,,Legendy Mokradlowe"

Opracowano zasady konkursu, zakupiono nagrody i

rozeslanozaproszeniado udzialu do ponad 100 szk6l z terenu calej Polski. Informacje o
konkursieznalaztysigr6wniezna stro serwisubagner.pl.
Ostatecznyterminnadsylaniaprac
na
31
marca
2011
r.
Wznaczono
- Internetowa gra mokradlowa scenariuszgry, zebranomaterialygraficzne
konieczne do stworzenia wizuali
gry oraz ro:zpoczgto prace nad tworzeniem jej
oprogramowania.Scenariuszgry zal<t{daprzygodowy charakterrozgrywek. Grq tworzy sze36
planszy tematycznych
se to
siedliska podmokle (lqka podmokla, laka

bagiennych rczciryajqcygh
rozciryajqcygh siQ miEdzy Kobielnem a Gugnami i St6jka. W efekcie
zinwentaryzowanopowie{zchnip ok. 407 ha. Wyniki p
terenowych zostaly opracowanew
formie dw6ch oddzielnyQh dokumentacji, kt6re poslr
za podstawp sporz4dzeniaplan6w
dzialalnoSci dladzier2awq6w w Biebrzariskim Parku N

