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2. Projekt ,,Modernizacja serwisu informacyjno-edukacyjnegoBegna
zakoiczenie

-

sen isu
realizacieprojektr'tpl : \4odernizacja
I koncem malca zakonczono
zesrodkowNFOSiGWPnebudowa
Bagna
informacyjno-edukacyjnego
-do pl", dofinansowanego
tematyk4 mokadlow4 w6rod
*rrostu zainteresowania
prty"tyrlrl sig
.".-i," iit"f" -poicru.
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juz po zakohczeniu
moderdzacjiserwisu,mozna
Na podstawieobserwacjiprowadzonych
uzna6,ze efekty te zostalyosiqgnigte.Zaobserwowano
zar6wnozwigkszon4ogl4dalno66
jak irosn4cezainteresowanie
stron serwisuw por6wnaniuz rokiempoprzednim,
profilem
zalo2onym
promowania
bagna.pl,
w celu
tre(ci serwisuBagna.plw6r6d u2Ttkownik6w
portaluspolecznoSciowego
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3. Liczenieiurawi w M^zowieckimParku Krajobrazowym
po raztrzeciakcjg
l6 kwietnia201I rokuCentrumOchronyMokadel przeprowadzilo
Mazowieckiego
Parku
na
terenie
populacji
lggowej
irrawi
inwentaryzacyjnq
wszyscyuczestnicy(29 os6b) stawili sig na miejscezbi6rki w Podbieli
Krajobrazowego.
kazdejz nich
godzinie
Po
4.30. k6tkim i sprawnympodzialena grupy oftz pzyd eler,l:u
o
jeszczeprzed godzin45.00 uczestnicywyruszyli
osobnychpowierzchniobserwacyjnych,
objgtyzostalten
frekwencji,inwentaryzacj4
Mimo
nieco
mniejszej
niz
rok
wcze6niej
w teren.
sam obszar,czyli ok. l0 000 ha w poludniowejczgSciMPK Odnotowano6 par lggowych
sig w pojedynkg,
lggowoSci- odzlavai4ce
brrarri oraz l0 osobnik6wo niepotwierdzonej
poludniowej
cz96cibadanego
zet\tj4ceb4di przelaluj4ce.
Najwigcejobserwacjidokonanow
obszaru w rejonieZabie2ekoraz na poludnieod Podbieli.Mniejszaniz w poprzednich
par lggowych (6, przy 8 w roku ubieglym)wiqze sig
latach liczba zarejestrowanych
prawdopodobnie
z poiniejszymterminem obserwacji.Polowakwietniato koniec okresu,
w kt6rymzurawiedobierajqsigw pary.
4. Liczeniederkaczyna BagnieCalowanie
W nocy z I na 2 lipca 2011 r. odbyla sig 6smaju2 edycjaakcji liczeniaderkaczy
na BagnieCalowanie.Akcjg zorganizowaloCentrum OchronyMokadel we wspolpracy
z Og6lnopolskimTo'varzystwemOchrony Ptak6w. Podczasspotkania organizacyjnego

do tematu monitoringuderkaczyi innychgatunk6wetaktw odzylaj4cy:dt;o&

,
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wprowadzili czlonkowieOTOP - Mchal Budka, Marek Jobda i Micha{ Maniakowski
podzielenizostalina siedemgrup,kt6re migdzygodzin422 30 a 02 30
Nistgpnieuczestnicy
p.o*idrity nasluchyna otwaftych terenachBagnaCalowanielnwe[taryzacjaobj9la w
ok.2200 ha. Odnotowano50 odzywaj4cychsig samc6w derkaczy,15 Swierszczak6w,
6 strumieni6wek,2 kropiatk i I brzgczkg.Ze wzglgdu na niesprzyjajqcewarunki
w jakich odbyvaty sig liczenia(silny wiatr oraz opady),uzyskanewyniki
atmosferyczne,
od wartoici rzeczywistych.
nalezytraktowaijakoniZsze
5.

Ob6z botanicznyw Plaskiej

odbyl sig czwartyz cyklu
W dniach l-10 lipca,na tereniePuszczyAugustowskie.j,
W ObozieNaukowymudzialwzigly24 osoby,rl7tym
Studenckich
Oboz6wBotanicznych.
dwoje
dziesigciorostudent6wi "swiezych"absolwent6wUniwersytetuWarszawskiego'
student6wPolitechnikiBialostockiej,czteryosobyz CentrumOchronyMokadel, a takze
(LM, CMok)'
pigciuopiekun6wnaukouych:dr Dan Wolkowycki(?B),dr PawelPawlikowski
ngr Filip Jarzombkowsh(CMok IIP), mgr Piotr Zaniewski(t]w, CMok) i mgr}-ukaszKozub
(LlW,CMok).
byla szkola
Bazqdo prowadzeniabadai i ekspioracjiterenu PuszczyAugustowskiej
na terenie
zostala
wykonana
podstawowawi wsi Plaska Wigkszo6iprac terenowych
nadle6nictwPlaska,August6wiSzczebra.Clownymcelem obozu byly badaniadynamiki
dotycz4cezaleznosciflor roSlin naczyniowychi mszak6w
i ro6linno6ciborow Swiezrych,
warstw
zwarciaposzczeg6lnych
orazbioty porost6wnaziemnychod wieku drzervostanu,
gleby, pH gleby i gruboScilciolki
lasu, ekipinsji 6wierka,skladu granulometrycznego
zostalo 20 powierzchnibadawczych'na kt6rych
W ramach tych badair,wyznaczonych
na
na po*jerzchni100m', 180zdjgcfitosocjologicznych
wvkonano180spis6wfloryitycznych
m'?'
Pobranych
100
powierzchni
na
pJ*".rfrn
t it oru" io zdjgi fitosoc.lologicznych
analizowanePo dodatkowych
sq
obecnie
badail
Wyniki
tych
prob
gleby
do
analiz.
60
;ostalo
danych
po
uwzglgdnieniu
badaniachplanowanychw roku 2012- oftz
- analogicznych
na
ten
temat
zKampinoskiegoParku Narodowego,przygotowanazostanie publikacja
czasoprsma.
do migdzynarodowego
Ponadto \,v trakcie obozu zbadanazostala flora roSlin naczyniowychrezerwatu
MatyBorek ipzygotow)'wanajest publikacjana ten temat.Na terenie rezerwatu
rlygt"iec]e-T,m in bulawnika
zagrozonych
stwierdzono2Z-Sgatunk6w,w tym kilkanaScie
cze.wonegoCephilanthera ruhrtt, listerg sercowat4lr's tero cor'Iatd, fiolka torfowego l/io1d
epQtsilaoiaz rzad!'te,reliktowe turzyce:kstlist4Carexglob aris' I'r,inokwiatowqC \i(lginta
bor6w inwentaryzowany
izycicowqC. /o/idcea.R6wnie2w trakciebadarinad roSlinno3ci4
chJo onej na mocy
gatunk6wroslin'w tym zwlaszcza
zostalszeregstanowiskzagrozonych
patens
LIEsasanliotwartejPulsalilla
Dlrekty!"ySiedliskowej
Istotnym elementem obozu byla edukacja jego uczestnik6w w zakresie
rozpoznawa;a ro6lin naczyniowych,mszak6wi porost6w,ochrony przyrody,siedliski
gatunk6wNatura 2000 i ekologiilasu wiedza zdob]'wanabyla w oparciuo bezpoirednie
doSwiadczenia.
6. Wdraianie PROW 2007-2013
.

Pomocw pozyskiwaniudoplat rolnoSrodowiskowych

W ramach dzialalnoScizwi4zanejz wdrazaniemProgramuRozwoju Obszar6w
wspo
Wie.jskich,Centrum Ochrony Mokadel iwiadczylo w 2011 t u
3

pozyskiwanie doplat rolnoSrodowiskowychprzez rolnik6w posiadaj4cychgrunty
zlokalizowane na terenach cennych przyrodniczo. Pzygotowano dwa plany
rolnojrodowiskowe dla grunt6w poloionych w granicach Ostoi Nadbu2afskiej
(PI-1D00005).
(?ll{ 140011)oraz dla grunt6w lezqcychw granicachOstoi Augustowskjej
we wczeiniejszych
Rolnikorn,dla kt6rychCMok opracowywalplany rolno6rodowiskowe
lataclqudzielanor6wnie2pomocyprzywlpelnianiuwniosk6wo uzyskaniedoplat(zar6wno
jak i rolnosrodowiskowych).
obszarowych,
Pozatym prowadzonorozmowyz wlaicicielami
cennychprzyrodniczo
teren6w,w celunam6wieniaich do realizacjina tych gruntachplan6w
rolnoSrodowiskowych,
sprzyjaj4cych
zachowaniu
siedliskwe wla6ciwymstanie.
.

Realizacjaplanu rolnoSrodowiskowego
Stowarzyszenia

Zgodfie z zapisamiplanu rolnoirodowiskowegodla CMok nd lata 2009-2014,
prowadzilow 201t r. ekstensywn4gospodarkgkosn4 na terenie Bagna
Stowarzyszenie
Calowanieoraz PuszczyKampinoskiej l4czniena obszane33,73 ha trwalych uz)4k6w
zielonych.Niemal cala u2'tkowala przez CMok po\rierzchniaznajdujesiq w granicach
jest na terenie
obszaruNatura 2000 BagnoCalowanie,jedynie 0,5 ha l4k uz]'tkowanych
pakiety
rolnoirodowiskowe
obszaru Natu.a 2000 PuszczaKampinoska.Realizowane
obejmujqnastepujQce
warianty
gospodarka
3.t - Ekstenslnvna
nal4kachi pastwiskach 7,90ha
5.1 Ochronasiedlisklggowychptak6w Natura2000 17,55ha
5.2- Mechowiska Natura2000 1,76ha
5.4-tr-qkitrzgSlicowe
i selernicowe Natura2000 0,95ha
5.5 Murawycieplolubne Natura2000 0,22ha
l4ki wilgotne Natura2000- 3,80ha
56 Polnaturalne
nozony w maju 2011 r wniosek o przyznaniejednolitej platnosciobszarowej
zostal rozpatrzony poz}'t)'wnie,w efekcie czego
orazplatnosci rolnoSrodowiskowej
w listopadzie2011 r. ARjMRwydaladecyzjepr4znaj4cepelnewnioskowaneprzezCMok
kwotydoplat
7. Projekt ,,Programy ochrony torfowisk alkalicznych (7230) or^z zwiazanych
znimi zagroionych gatunk6w skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela'
miodokwiatukrzyiowegoi gwiazdnicygrubolistnej"
przezKlub Pr4rrodnik6w
pracenad projektemrealizowanym
W 2011 r. zakohczono
przy wspofudzialeCentrum Ochrony Mokradel, dotycz4cymtofowisk alkalicznychi
gatunkow ro6lin.W listopadziei grudniu odbl'waly si9
ztiqzarrychz nimi zagrozonych
przez CMok ostatniez cyldu regionalnewarsztatypodsumo$ujqce
wspolorganizowane
Ostatniespotkaniew Osowcu
wojew6dztwach.
wynikizebranychdanychw poszczeg6lnych
projektu.
podsumowania
mialocharaktero96lnopolskiego
w trakciet.waniaprojektuinformacjistworzonobMg
Na podstawiezgromadzonych
danychGIS oraz wydano 5 publikacji:,{lajowy programochronytorfowisk alkalicznych
(7230)'-oftz 4 kajowe programyochronyrzadkichgatunlow zwi4zanychz torfowiskami
alkalicznymi- skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, miodokwiatu krzy2owego
grubolistnej
i gwiazdnicy

8. Wykonanie operatu rozpoznaniastanu i waloryzacii szaty roilinnei obszaru
renaturyzacji stosunk6w wodnych w Srodkowyrn basenie Biebrzy wraz z
okreSleniem
wskazaiiochronnvch
Na potrzeby realizowanego w BiebrzairskimParku Narodowym projektu
pt.: ,Senaturyzacja
siecihydrograficznej
w BasenieSrodkowymdolinyBiebrzy.",Centrum
Ochony Mokadel stwozylo operat rozpoznaniastanu i waloryzacjiszatyroilinnej wraz
z oke3leniemwskazairochronnych.Pracenad operatemprowadzonebyly od czerwcado
grudnia201I r iobjglynastqpr-rj4ce
zadania
. Przeprowadzenie
przedmiotowochronySOODolinaBiebrzyna obszarze
inwentaryzacji
projektu,Renaturyzacj
a...".
. Przeprowadzenie
pelnej inwentaryzacjizbiorowiskro6linnychw pasie o szerokoSci
100m po obu stronachtrzech odcink6wciek6wwodnych:KanaluWolnawiejskiego,
oraz rzeki legrzni,
rzeki ES<od Modzel6wki do ujscia Kanafu WoZnawiejskiego
ujScia
do
Ell-u.
polqczenia
zKanalem
Wolnawie.jskim
do
od
. Kameralneopracowaniedanych *'raz ze stworzeniemzapis6w do Planu Zadair
. .", jako czgsciPlanu Zadair Ochronnych
Ochronnychdla obszaru ,Renaturyzacja.
SOODolna
Biebrzy.
dla
mapami
koircoweskladasig z tomu tekstowego,tomu z \trydrukowanymi
Opracowanie
ciekow,
rozmleszczema
siedliskNatura 2000,zbiorowiskro6linnychw pasie100 m wzdfu2
zabieg6wochronnych.
gatunk6wzadkichorazlokalizacji
9. Wykonanie przegl4du literatury i bazy danych na temat wyst9powania
na torfowiskachniskichPolski
wybranychgrup bezkrggowc6w
Na podstawieumowy pomigdzyUniwersytetemw Antwerpii a CentrumOchrony
Mokradel stworzono bazg danych dotycz4cq wystgpowania wybranych grup
stawonog6w na torfowiskach niskich, z uwzglgdnieniemich stanu
systematycznych
zalew6w.zecznych
u2ykowadaorazobecnoSci
zachowania,
10. Dzialaniaochronyczynnejna obi€ktachcennychprzyrodniczo
kilkawolontaryjnychakcjiczynnejochronyna
Jesieniqi zim42011r. zorganizo\tano
gatunt6w roSlin Miejscem dzialai byty gl6wnie
stanowiskach:rzddkichi zagto2onych
trzcin4 lub krzewamitorfowiskaniskie. Udzial w pracachbrali czlonlowie
zarasta.iQce
Centrum Ochrony Moktadel oraz innych zaprzyjalnionychorganizacjiptzyrodniczych
orazstudenci
lokalniprzyrodrucy
CfP,Bocian. PlakiPolskie).
. Torfowiskonad iez.Zelwa
Wsp6lnie z czlonkami Towarzystwa Przyrodniczego,pocian" we wrzesnlu
przeprowadzono
akcjgusuwaniakzew6w i trzcinyz torfowiskapolozonegomigdzyjeziorem
Dzalatia prowadzonebyly na powierzchni
Seklis,a jezioremZelwa na SejneirszczyLnie.
gatunkow,w tym:
wieluchronionych
ok 0,8 ha Mechowiskotojest miejscemwystgpowania
dlugolistneji
rosiczki
turzycy bagiennej,welnianeczkialpejskiej,kruszczykablotnego'
ok4glolistnej, pl''waczadrobnegoi haczykowcablyszczQcego

. Stanowiskarzadkich i chronionychgatunk6wna Suwalszczyinie(Rowele,Sarnetki'
Beriniki, Gruszki)
W listopadziedzialaniaochrony czynnej prowadzonebyly na kilku obiektach
na SuwalszczyZnie.
Tzcing i krzewyusuwanona niewielkim(ok. 0,1 ha)
zlokalizowanych
torfowisku 2r6dliskowymw okolicach wsi Rowele (stanowisko niebielistki trwalej),
na mechowiskuw dolinieSarnetki,na pow. ok. 0,4 ha (stanowiskoskalnicytorfowiskowej)
oraz na mechowiskuw dolinieKunisianki.w okolicachBerznik(ok. 0,1 ha, stanowisko
w okotcachGruszekprowadzone
tlustoszapospolitego).
Na stanowisku
obuwikapospolitego
koszenie(naobszarze
bylo natomiastwylAcznie
ok. 3 ha).
. Mechowiskow rez.Torfy Oroiskie
dwukrotnreprzeprowadzono
akcjg
z RDOSw Warszawie
W grudniu,w porozumieniu
w
rezerwacie
Torfy
Oroilskie.
koszeniatrzciny oraz usuwaniakrzew6w na mechowisku
Obiekt ten jest najlepiej zachowanymtorfowiskiem alkalicznymMazowsza,bgdqcym
miejscem wyst9powanialipiennikaLoesela. Prace prowadzonebyly na powierzchni
ok. 0,6ha
11. Interwencjeprzyrodnicze
W 2011 r. toczyty sig rozpoczete.ju2wczeSniejpostgpowaniaadministracyjne,
jako strona.Opr6cztego, na biezqco
w kt6rychCentrumOcbronyMokradeluczestnicrylo
przyrodniczych.
w sprawachszk6d
interweniowano
.

PoglQbianierow6w melioracyjnych i kanal6w Warszawickiegoi Wilga-Wisla
na terenieostoi,,BagnoCalowanie"(PLBl4001fi PLHl40001)- cd. postQpowania
w 2005r.
wszczgtego

DyrekcjaOchrony
W wynikuwyroku WSA,pismemz dn. 4 marca201t Regionalna
Srodowiskaw Warszawiewznowilapostgpowaniew sprawienakazuwstrzymaniaprac
na rowachoraz prz)'wroceniastanu poprzedniegona terenie obszar6w
konserwacyjnych
RDOSpodjgla pr6bg zebrania
Natura 2000 BagnoCalowaniePLBl400lI i PLH140001.
sprawy,zlecajqcKatedrze
wszelkichinformacjimog4cychprzyczyniisig do rozstrzygniQcia
IGztaltowaniaSrodowiskaSGGWwykonanieekspertyzypt.: "Ocenawpl)'wu konserwacji
orazkanal6wWarszawicki Wilga-Wislana stosunkiwodne terenu
row6w melioracyjnych
wykazalitu brak wpl''wukonserwacji
BagnaCalowanie".Autorzyopracowania
chronionego
row6w na ochronyobszar6wNatura 2000. Opierajacsig na wynikachekspertyzyRDOS
ponownieumorzylapostgpowanie.
.

Postgpowaniew sprawie decyzji o Srodowiskowychuwarunkowaniach zgody
na budowglotniskaw Sobieniach

zgodyna budowglotniska
W sprawiedecyzjio irodowiskowychuwarunkowaniach
nadal czekamyna wyznaczenietermillu rozpra$ryw NSA Po korzystnymdla Centrum
OchronyMokradelponownymuchyleniudecyzjiw6.jtaprzezWSd od wyroku odwolal sig
(przez3 pelnomocnik6w,
w s4dzies4 zatem 3 skargitej strony
JerzyKazimierzSzymahski
(1 skarga).
CMoknie odpowiedzial
KolegiumOdwolawcze
postgpowania)
orazSamorz4dowe
na skarggze wzglgdu na zawiloii dokumentacji.

Naloienieobowi4zkuprzeprowadzeniadzialaf naprawczychna tereniew okolicach
w roku 2010
wszcz9tego
Krzywe - cd. postgpowania
miejscowosci

.

siedliska
odwolaniaw{aicicielidzialki,na k6rej doszlodo zniszczenia
Po rozpatrzeniu
naktadaj4cq
wBialymstoku
decyzjgRDOS
gatunk6w,GDOSuchylilwcze6niejsz4
chronionych
i przekazalsprawEdo ponownego
naprawczych
na wlarlcicieliobowi4zekwykonaniadzialair
administracyjne
z tym nowepostgpowanie
w z\,vi4zku
rozpatrzenia.
W maju201I r. wszczQto
ich
naprawie
w
sprawie
wydania
i
szkodomw srodowisku
z aft 24 \Jstary o zapobieganiu
na wla6cicieli
dzialkiw
dzialairnaprawczych
obowiqzekprzeprowadzenia
decyzjinakladaj4cej
wBialymstol-u
wszcz4l
RDOS
Przyrodnik6w
w
czerwcu
obrgbieKrzyrve.Na wniosekKlubu
postgpowaniez art. 37 Ustawyo ochronieprzltody, maj4cena celu wstrzymanieprac i
podiqcie niezbgdnychcz]'nno6ciw celu przywr6ceniapoprzedniegostanu obszaru
zostalow takiejsltuacjiumorzone.
prowadzolew ramachustawyszkodowej
Postppowanie
jest w
kontynuowane
PostQpowanie
KIub
Przyrodnik6w.
umarzaj4cej
odwolal
sig
Od decyzji
roku2012.
.

Odwodnienieterenuw ostoi,,Lipienniki w D4browieG6rniczej"- cd. post9powania
w 2010r.
wszczgtego

W zwi4zku z prowadzonympost9powaniemw sprawie dzialafi dotycz4cych
odwodnieniaterenu w granicachostoi ,,Lipiennikiw D4browieG6miczej"@LH240037)
w kwietniu i wrzeiniu 2011 r. odbyly sig oglgdziny,maj4ce na celu oceng efekt6w
przeprowadzonych
w 2010 r. dzialai naprawczych.Oglgdzinompoddano polnocnowschodniacze36ostoi. W obu terminachstwierdzono,2ewykonanewczesniejdzialania
(przede wszystkimzasypanierow6w) w wigkszoScispelniaj4 swojq tuntcj9, jednak
q?niekt6rychmiejscachkoniecznajest ich naprawaze wzglgduna rozmycie'w trakcie
oglgdzindokonanopunktowegozasypaniacz96cirow6w odprowadzajqcych
wrzeSniowych
rozm''tychprzetamowailpodj9tamialabyd
wodg z terenu.Declzjao naprawiepozostalych
w p6iniejszymtermitue.
.

Odmulanie ciek6w na Podlasiu pod haslem ,,usuwania skutk6w powodzi"
przezWZMiUW w Bialymstoku

W styczniu 2011 roku Centrum Ochrony Mokadel zwr6cilo sil do RDOS
w Bialymstokuo zbadaniesprawydzialairprowadzonychprzez'*Z\[ JW w Bialymstoku
polegaj4cychna gruntownym odmulaniu odcinl<6wciek6w na terenie wojew6dztwa
poOtaiC"go pod nazw4: ,,r.tsuwanieskutk6w powodzi". Wnioskowanojednocze6nie
o wstrzymanietych prac w mysl art. 37 Ustauy o ochronieprzyrody Podobnepisma
w p6lniejszyrntirminie zlozyly inne organizacjeprzyrodnicze:Komitet OchronyOrl6w,
OgOtnopotrki" Towarzystwo Ochrony Ptak6w, Stowarzywenie. Ptaki Polskie
potrtu. W wyniku wszcz9tegoprzez RDOS w Bialymstokupostqpowania
ot-"VlVf natychmiastowegowstrzymania prac prowadzonych przez \ZNIIJW
w sprawie
*tiiuty.,toku i podjgcianiezbqdnychczynnosciw celu przywr6ceniastanupoprzedniego,
z koicem 2010r' W zwi4zl'uz powyzszym
ustalono,ze prace\42\4ilJWzostalyzakoirczone
postgpowani;umorzono.Od decyzjitej odwolal sig Klub Przyrodnik6w,WWF i OTOP
iednoczecniewszcz9tezostalo odrqbnepostepowaniew trybie Ustawy o zaPobieganiu
DyrekcjaOchronySrodowiska
i ich naprawie.We wrzeiniuGeneralna
szkodomw 6rodowisku
Srodowiskauchylila decyzjgzaskaiionq przez organizaqepozarzqdo'tteI pzekazala sprawq
Powodemuchyleda tej decyzjibyl falt, ze organ pierwszej
do ponownegorozp^lrzenia.
instancji uznaj4c postQpowanieza bezpzedmioto\te, nie odni6sl-sig do meritum sprawy

W zwiqzkuz tym niemozliwebylo stwierdzenieczy sporna decyzla

42.

sza pr

jest w 2012 t Uczestniazq
prawa materialnego.Postgpowaniekontynlrowane
szczeg6lne
zajmujqcejsig
nieformalnejkoalicjiorganizacjipozarz4dowych,
w nim m.in. przedstawiciele
Mokradet
Ochrony
problemamiwodnymiwPolsce,w tym r6wniezCentrum
Zniszczeniecieplolubnychmuraw we wsi Beriniki - pob6riwiru

.

W czerwcu 20l l roku Centrum OchJony Mokadel dosilo Regionalnemu
forektorowi Ochrony Srodowiskaw Bialymstokuwyst4pienieszkody w Srodowisku,
w zwi4zkuz poboremkruszywawe wsi Berzniki,w granicachobszaruNatura2000Pojezierze
chronionychsiedlisk
szkodadotyczylaniszczenia
Sejnenskie
@II 20007).Zaobsefwowana
(3r6dl4dowychcieplolubnychmuraw napiaskowychuymienionych w Zal4cznikuI Dlrektl'r'vy
ze
gatunk6wroSlinW zwrqzktr
z nimi chronionych
Siedliskowejkod 6120)orazzwi4zanych
zgloszeniemprowadzonebylo postgpowaniewyjainiaj4ce,a nast9pniepost9powanjew
sprawie naloZenia obowi4zku przeprowadzeniadzialai naprawczych W wyniku
prowadzonychpostQpowan,w paldzierniku2Ol7 r. decvj4 RDOSw Bialymstokuna
dzialah napraw.zych
wladaj4cegoterenem zostal nalo2onyobowi4zekprzeprowadzenia
odnowienia
do
naturalnego
pozostawid
roslinnoscifiagmentdzialkinakazano
Pozbawiony
starszychdrzew i
Nakazanor6wniez usunigcienalotu drzew ikrzew6w, wykarczowanie
pracwyznaczono
Termin
wykonania
2011
r.
calejpowierzchnijesieniq
kzew6w i wykoszenie
na29 lutego2012r.
o Odmulanierow6w na BagnieCalowanie
W paldzierniku2011 r. Centrum Ochrony Mokradel zwr6cilo sig do RDOS
na terenie
g orazwyjasnieni
a w zwi4zktz pracamiprowadzonymi
w Warszawieo interwencj
(Inspektorat
w
Otwocku)
ostoi Bagno Calowaniena zlecenieWZ\4ilJWw Warszawie
polegaly
naKanaleBielinskiego
przezczlonk6wCMokdzialaniaprowadzone
Zaobserwowane
przede
wszystkim
byly
cieku.W efekciewrazz urobkiem,wykop!'\'/ane ryby
na poglgbieniu
w
ZalqcznlktrII Dyrekt)'rry Siedliskowejpiskorz europejski .Wg wykonawcy
wymiiniony
przez
sig,2e pracepodeJmowane
wykonanepracemialyna celuodmuleniecieku Obawiaj4c
ilhr,niW na kanaleWilga-Wislawp\vaj4 w spos6bistotny na przedmiotochronySOO
Bagno Calowanie,wnieiiono o podjecie krok6v/ zmienaj4cychdo wykonania oceny
dlategoprzedsigwzigcia
na drodowisko
oddzia!,rvania
oraz zloienie wniosk6wo ich
12. Przygotowanieprojekt6w dzirlai Stowarzyszenia
dofinansowanie
ze Srodk6w
W roku 2011 opracowanodwa projekty,kt6re ubiegalysig o dofinansowanie
funduszykajouych.
.

Kampania informacyjno-edukacyjna "Zapal siQ do ochrony- przyrody!
Kontiolowanepoiary jako forma ochronyr6inorodnoScibiologicznej"

przed.igwzigcia
w ramachprogramuoperac\jnego
\\ nioseko dofinansowanie
w lutym 2011r' C'l6wnymzalo2eniem
ekologiczn
a" ^ozorry zostaldo NFOSiGW
,,Edukacja
szerokozakrojonejkampanii informacyjno-edukacyjnej'
prolettu tyto p,-rzeprowadzenie
- celu ,miany stereotypowegonegatlv[ego postrzeganiaroli po2aroww przyrodze'
Planowanowytorrystanier6znorakchform informowania:pocz4wszyod ulotek, broszur,
poprzez-szkolenia'.{yjazdy.studyjne
strony ilternetowej i portali spolecznosciowych,
metodycznego'
wydaniepodrgcznika
Srodowiska,
pracownik6w
stuzb
ochrony
dlaleinik6wi
prawie'
umozliwiplYch
zmian w polskim
azpo lobbing na rzecz wprowadzenia

ocene
ochronyczynnejProjektprzeszedl
wypalafiw dzialaniach
kontrolowanych
stosowanie
formaln4 i merttorycznq, jednak ze wzglgdu na zblt mal4 iiczbq uzyskanychpunkt6w
nieuzyskaldofinanso\.\,
ania.
ostatecznie
.

Murawy" - crynna ochrona muraw cieplolubnychw p6lnocno,,sasankowe
wschodniejPolsce

noimty w 2010 roku wniosek o dofinansowanieprojeklu czynnej ochrony
(*6120)naterenie
(6210)orazcieplolubnych
murawnapiaskowych
murawkserotermicznych
201I r ocenie
pierwszym
kwartale
podlegalw
i mazowieckiego,
wojew6dztwapodlaskiego
merytorycznej, przeprowadzanej przez CKPS.W marcu tego rokLr w wyniku oceny
merytorycznejI stopnia,gl6wni€ ze wzglgduna blgdne zrozumienieprzez oceniaj4cych
niekt6rychzalozeirprojektu, wniosekuzyskalzb1'tmalo punkt6w i zostalodrzuconyZozone
przez Stowarzyszenieodwolanie od wynik6w oceny, zawieraj4cew1'jaSnieniezaistnialych
w4tpliwoici, zostalo rozpatrzonepozyt,rynie, co umozliwilo zajqcie I miejsca listy
rezerwowej.Projekt pozostal na tej pozycji do konca roku 2011 Wlaiki II oceny
merytorycznej (od kt6tej zaleity, czy zwolni4 sig miejsca na liicie wniosk6w
znanebgd4w toku 2012.
dofinansowanych)
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