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A co jest pod powierzchnią?
Projekt ochrony torfowisk alkalicznych
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Co to za turzyca?
Projekt ochrony torfowisk alkalicznych

Projekt ochrony chwastów - wizyta w kolekcji w Opolu


Projekty ochrony torfowisk alkalicznych
oraz przebudowy karczmy w Uniemyślu będą
kontynuowane w roku 2014.
W roku 2013 przygotowano i złożono kilka
wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w roku 2014.
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Działalność
rolnośrodowiskowa
Klub kontynuował rozpoczętą przed laty
działalność ochroniarską w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego w Owczarach
oraz posiadanych i dzierżawionych gruntów.
W Owczarach kontynuowano wypas muraw
kserotermicznych i hodowlę owiec, prowadzono założoną w 2004 roku szkółkę starych
odmian drzew owocowych oraz kolekcję
zachowawczą chwastów. W roku 2013 kontynuowano realizację programu rolnośrodowiskowego w ramach różnych wariantów
pakietu 4 i 5 (ochrona siedlisk i zagrożonych
gatunków ptaków) obejmujących murawy
kserotermiczne w dolinie Odry (głównie w
okolicach Owczar), łąki w Koźminku, łąki nad
Obrą, łąki i torfowiska nad Ilanką k. Torzymia
i Rybocic. Łącznie programem rolnośrodowiskowym objęto ponad 80 ha gruntów - głównie
muraw kserotermicznych i różnego typu łąk.

Inwentaryzacja płazów w dolinie Obry
• Nowogrodzkie Przygiełkowiska
(RDOŚ Gorzów)
• Diabelski Staw (RDOŚ Gorzów)
• Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
(RDOŚ Gorzów)
• Rynna Jezior Obrzańskich
(RDOŚ Gorzów)
• Pogórze Przemyskie i Góry Słonne wspólnie z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze
(RDOŚ Rzeszów)
• Dolina Dolnej Soły (RDOŚ Kraków)
• Stawy w Brzeszczach (RDOŚ Kraków)
• Jezioro Kozie (RDOŚ Szczecin)
• Jelonka (RDOŚ Białystok)

Opracowania i ekspertyzy
W roku 2013 Klub prowadził prace terenowe na potrzeby kilkunastu opracowań,
na zlecenie różnych instytucji. Część z nich
została zakończona. Były to:
- Monitoring sukcesu lęgowego ptaków
wodnych w Drawieńskim Parku Narodowym,
- Plany Zadań Ochronnych dla obszarów
Natura 2000:
• Dolina Pliszki (RDOŚ Gorzów)
• Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie
(RDOŚ Gorzów)

W roku 2013 kontynuowaliśmy prace na
potrzeby sporządzenia 3 planów ochrony
parków narodowych: Ujścia Warty (w tym
obszaru Natura 2000) wspólnie z firmą MGGP
z Krakowa, Drawieńskiego Parku Narodowego
(w tym planu zadań ochronnych obszarów
Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej
i Lasy Puszczy nad Drawą) wspólnie z firmą
Taxus z Warszawy oraz Gorczańskiego Parku


IOP PAN Klub dokonywał oceny stanu wybranych siedlisk w kilku obszarach Natura 2000.
Edukacja i promocja
ochrony przyrody
Klub był organizatorem kilkunastu imprez
i spotkań odbywających się w Stacji w Owczarach oraz Stacji Terenowej w Uniemyślu.
W Owczarach tradycyjnie odbywały się
cykliczne spotkania, szkolenia i zajęcia edukacyjne, w których wzięło udział ok. 1450
osób.
W ramach działalności Stacji zorganizowano obóz pasterski w Rezerwacie Pamięcin
(z udziałem 1 wolontariusza z Włoch, 2 wolontariuszek z Polski, 1 wolontariusza z Rumuni,
łącznie prowadzono wypas na pow. ok. 5 ha)
oraz realizowano projekt polsko-niemiecki
„Ochrona przyrody i turystyka przyrodnicza w Ujściu Warty”. W trakcie realizacji projektu zorganizowano: spływ kajakowy rzeką
Postomią dla 20 osób, warsztaty ceramiczne
(wykonanie mozaiki ceramicznej na ścianie
budynku Muzeum Łąki), polsko-niemieckie
Letnie Spotkanie z Łąką, polsko-niemieckie
Jesienne Spotkanie z Sadem.
W ramach działalności Stacji Terenowej
w Uniemyślu zorganizowano kilka imprez
i zajęć edukacyjnych, w tym: w kwietniu
– „tropienie wiosny”, we współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra, warsztaty budowania budek dla ptaków i schronień dla
nietoperzy. W maju - dzień otwarty domów
przysłupowych - cykliczna impreza na trójstyku Polski, Czech i Niemiec promująca unikatową architekturę domów przysłupowych.
W lipcu - warsztaty wikliniarskie, w sierpniu
warsztaty lepidopterologiczne. Na przełomie
sierpnia i września „Akcję Bukówka” - razem
z Grupą Obrączkarską Odra. W październiku
przeprowadzono akcję czynnej ochrony
(koszenie i usuwanie biomasy) płatów siedlisk Natura 2000: murawy kserotermicznej
i wilgotnej młaki w Uniemyślu.

Na tropie przyrody - witamy wiosnę w Uniemyślu
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Dzień otwartych domów przysłupowych 2013
- warsztaty wikliniarskie

Warsztaty lepidopterologiczne - prelekcja


darki leśnej obowiązujących w certyfikacji
FSC w Polsce.
Kontynuowano zaangażowanie w działalność CEEWeb (sieć organizacji na rzecz
różnorodności biologicznej w Europie środkowo-wschodniej) i jej aktywności.
Pracownicy Klubu uczestniczyli w pracach
grupy ekspertów w Procesie Biogeograficznym dla Regionu Alpejskiego, pracach grupy
roboczej przy DG ENVIRONMENT Komisji
Europejskiej d/s zarządzania obszarami
Natura 2000, pracach doraźnej grupy roboczej przy Komisji Europejskiej „Natura 2000
a leśnictwo”.
Pracownicy Klubu brali również udział
w międzynarodowym kongresie „World Wilderness Congress” w Salamance.
Pracownicy Klubu brali udział w pracach
różnych instytucji, gremiów naukowych czy
organizacji pozarządowych, których zadaniem było m.in. opiniowanie, opracowanie
wytycznych i wskazówek do zarządzania oraz
planowania ochrony przyrody.
Klub miał również swoich przedstawicieli
w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody,
Komitecie Ochrony Przyrody PAN, Regionalnych Komisjach Ochrony Przyrody oraz
Radach Naukowych Parków Narodowych.
Członkowie Klubu i pracownicy brali
udział w wielu seminariach, konferencjach
i sesjach naukowych, w tym międzynarodowych, poświęconych ochronie przyrody.
Pracownicy Klubu udzielili telefonicznie,
pocztą elektroniczną lub osobiście kilkuset
porad i wskazówek dotyczących ochrony
przyrody.

spotkaniach oraz imprezach poświęconych
ochronie przyrody i edukacji przyrodniczej
organizowanych przez różne instytucje oraz
organizacje.
Wydawnictwa
Wydano 4 zeszyty biuletynu Bociek oraz
4 zeszyty Przeglądu Przyrodniczego.
W ramach własnej działalności wydawniczej wydano książkę pt. „Ochrona przyrody
– czy to możliwe?” autorstwa Andrzeja Jermaczka.
Na zlecenie RDOŚ w Olsztynie wydano
broszurę “Rolnictwo w obszarze Natura 2000
Ostoja Warmińska – poradnik dla rolników”.
Na zlecenie CKPŚ Klub opracował i przygotował do druku dwa tzw. podręczniki dobrych
praktyk w ochronie mokradeł i muraw kserotermicznych.
Organizacja pracy
Na koniec roku 2013 Klub zatrudniał 26
osób, spośród których większość (19 osób)
stanowili specjaliści z zakresu ochrony przyrody (biologii, leśnictwa, ochrony środowiska,
geologii). W Owczarach w roku 2013 gościło
2 wolontariuszy z Włoch. W ramach realizowanych zleceń oraz projektów Klub zatrudniał ok. 30 osób w oparciu o umowę o dzieło.
Interwencje i uczestnictwo
Podobnie jak w latach poprzednich Klub
aktywnie włączał się w procedury administracyjne oraz procesy opiniowania różnych
aktów prawnych związanych czy mających
istotny wpływ na ochronę przyrody. W roku
2013 kontynuowano zaangażowanie interwencyjne w ok. 100 sprawach w różnych
miejscach w Polsce i bieżące opiniowanie
projektów dokumentów, aktów prawnych
itp.
Kontynuowano zaangażowanie w kształtowanie standardów odpowiedzialnej gospo-

Sprzęt oraz infrastruktura
techniczna
W roku 2013 Klub dokonał niewielkich
zakupów środków trwałych – komputera
typu laptop, stacjonarnego zestawu komputerowego oraz komputera polowego z GPS.


N

owe i jedyne w Polsce stanowisko storczyka trójzębnego Orchis tridentata,
odkryte w 2012 roku w okolicy Chojny to niewielka powierzchniowo murawa na skarpie
o wystawie zachodniej. W minionych czasach
skarpa została częściowo obsadzona sosną,
jak wszystkie „nieużytki”, które miały być za
wszelką cenę uproduktywnione poprzez
ich obligatoryjne zalesienie. Także naturalna
sukcesja ekologiczna na niewypasanym od
dziesięcioleci zboczu była daleko posunięta,
a enklawy muraw oddzielały od siebie gęste
zarośla, głównie szakłaku, głogu i tarniny.
Powierzchnia muraw sprzyjających rozwojowi storczyka trójzębnego niebezpiecznie
się skurczyła, nie dając gwarancji przetrwania
populacji tego unikatowego gatunku. W tej
sytuacji oczywista wydała się nam konieczność podjęcia odpowiednich działań ochronnych.
W celu wypracowania strategii ochrony
jedynego w kraju stanowiska tego pięknego
storczyka, w dniu 05.06.2013 odbyła się
lustracja terenowa oraz spotkanie zainteresowanych jego ochroną stron w siedzibie
Nadleśnictwa Chojna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Klubu Przyrodników,
RDOŚ w Szczecinie, DGLP w Warszawie, RDLP
w Szczecinie oraz gospodarza terenu, Nadleśnictwa Chojna. W wyniku wypracowanego
porozumienia Klub Przyrodników podjął się
usunięcia nadmiaru zakrzaczeń z powierzchni
murawy, natomiast zadaniem Nadleśnictwa
Chojna było przerzedzenie części drzewostanu sosnowego.
Członkowie Klubu Przyrodników ruszyli
do prac już w lutym. Dzięki pięknej pogodzie udało nam się w dwa tygodnie wykonać
wszystkie zaplanowane prace. Powierzchnię oczyszczono tak, aby przywrócić łączność pomiędzy poszczególnymi enklawami
muraw, często „przebijając się” przez bardzo
gęste czyżnie. Pozostawiliśmy oczywiście

kępy zakrzaczeń oraz pojedyncze, najstarsze
i najokazalsze osobniki krzewów rodzimych
w celach biocenotycznych i krajobrazowych.
Krzewy były wycinane motokosą, a większe
pilarką spalinową, po czym wynoszone, na
północno wschodni skraj zbocza, gdzie po
złożeniu na granicy pola mają przyczynić się
do odbudowy i wzmocnienia strefy ekotonowej, której zadaniem będzie chronić murawę
przed pestycydami czy spływem nawozów.
W marcu inicjatywę przejęło Nadleśnictwo
Chojna, które usunęło część drzewostanu
sosnowego ze szczególnym uwzględnieniem
osobników mocno zacieniających murawę.
Ścięte drzewa usuwano z murawy tak, aby
nie naruszyć w istotny sposób jej runi. Także
oczyszczanie drzew z gałęzi i ich składowanie
odbywało się poza powierzchnią muraw. Na
zboczu pozostawiono pojedyncze drzewa
o atrakcyjnym pokroju, aby zachowało ono
swoje wysokie walory krajobrazowe.
Podkreślić należy tu dobrą współpracę
pomiędzy Klubem Przyrodników a pracownikami Nadleśnictwa Chojna, która odbywała się w klimacie wzajemnej życzliwości i
wspólnych starań w celu optymalnej ochrony
stanowiska. Wszelkie prace były uzgadniane
w terenie, wspólnie ustalono miejsce i sposób
składowania urobku oraz typowano drzewa
najbardziej zacieniające murawę.
Stanowisko storczyka trójzębnego ograniczało się dotychczas do jednej polanki
o powierzchni ok. 5 arów. W ramach prac
wykonanych przez Klub i Nadleśnictwo zwiększyliśmy powierzchnię otwartych muraw
do blisko 50 arów. Liczymy na to, że chociaż
część odsłoniętej powierzchni zostanie przez
ten piękny storczyk zrekolonizowana. Mamy
świadomość, że przez kolejne 2-3 lata będzie
trzeba wracać na powierzchnię w celu eliminacji odrostów krzewów, jednak biorąc pod
uwagę nakład prac już wykonanych wcale nie
przeraża nas ta perspektywa.
Paweł Pluciński
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obotni poranek miał rozpocząć się tradycyjnie – Walnym Zgromadzeniem
Członków Klubu Przyrodników, jednak
z uwagi na brak quorum zostało ono przełożone na późniejszy termin. Tymczasem
mogliśmy przypomnieć o projektach realizowanych przez Klub. Zapoznaliśmy się
z obecnym stanem i perspektywami
ochrony muraw kserotermicznych w Polsce
(projekt: Ochrona muraw kserotermicznych
w Polsce - teoria i praktyka), z możliwościami
ochrony torfowisk alkalicznych poprzez
wykonywane i planowane działania m.in.
z zakresu czynnej ochrony na terenie całej
Polski w realizowanym (Ochrona torfowisk
alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej), jak i planowanym
projekcie (Ochrona torfowisk alkalicznych
Polski południowej). Dowiedzieliśmy się
również jak można chronić chwasty segetalne (projekt: Ochrona zagrożonych chwastów segetalnych na Opolszczyźnie).
Po krótkiej przerwie odbyło się zaplanowane wcześniej Walne Zgromadzenie,
na którym Prezes Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2013
oraz planowane prace w bieżącym roku.
Swoimi osiągnięciami i interwencjami w
minionym roku podzielili się również z nami
przedstawiciele Pilskiego, Poznańskiego
oraz Wolsztyńskiego Koła Terenowego.
Po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z Walnym
Zgromadzeniem wysłuchaliśmy kolejnych
prezentacji, tym razem poświęconych projektowi planu ochrony Parku Narodowego
Ujście Warty oraz Drawieńskiego Parku
Narodowego. Po przerwie obiadowej,
pełni sił mogliśmy zmierzyć się z nurtującym każdego tematem dotyczącym zmian
w programach rolno – środowiskowych.
Czy zmiany wprowadzone w programach
przyczynią się do poprawy stanu siedlisk

Katarzyna Barańska przedstawia perspektywy ochrony
muraw kserotermicznych w Polsce

Andrzej Jermaczek radzi jak chronić chwasty segetalne
przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych? Cóż, przedstawione wnioski nie
napawają optymizmem, a wręcz przeciwnie – wzbudzają niepokój i lęk o dalsze
losy ochrony niektórych siedlisk. Następnie
mogliśmy pogłębić swoją wiedzę na temat
usług ekosystemowych i metody wyceny
takich usług na konkretnych przykładach.
Na przykładzie sporządzonych planów
zadań ochronnych w województwie lubuskich poznaliśmy kierunki, w jakich zmierza
planowanie ochrony w obszarach Natura
23

Sprawozdania Kół Terenowych
czynnej ochrony torfowisk przejściowych,
muraw kserotermicznych, ochrony siedliska
lipiennika i wiele innych. W tym roku dzięki
czynnemu udziałowi w aukcji i wręcz zażartej walce w licytacji, którą skutecznie podsycał prowadzący aukcję – Andrzej Jermaczek
– udało się zebrać sporą pulę pieniędzy. Za
udział w aukcji serdecznie dziękujemy!
Po owocnej aukcji, w dobrych humorach
przenieśliśmy się na kontynent afrykański,
by poznać bogactwo przyrodnicze Republiki Południowej Afryki, a następnie na
archipelag Wysp Kanaryjskich, gdzie koleżanki z Klubu podzieliły się przyrodniczymi
wrażeniami z pobytu na Teneryfie.
Sobotni dzień został uwieńczony miłym
spotkaniem towarzyskim, który przy cieka-

2000 i określone działania ukierunkowane
na poprawę stanu ochrony siedlisk i gatunków.
Po krótkiej przerwie kawowej przenieśliśmy się ponownie na teren województwa
opolskiego, by zapoznać się ze strategią
osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego
dla rzeki Stobrawy. Następnym przystankiem był Park Mużakowski i jego ciekawostki
dendrologiczne, a na koniec powróciliśmy
do Drawieńskiego Parku Narodowego, by
ponownie zgłębić jego walory przyrodnicze.
Jak co roku odbyła się aukcja rzeczy
podarowanych przez uczestników zjazdu,
wśród których znalazły się interesujące
pozycje poradników, beletrystyka, ale
również
przetwory
domowe czy płaszcze
przeciwdeszczowe, tak
potrzebne w pracy każdemu przyrodnikowi.
W tym roku fundusze
zebrane z aukcji zostaną
przekazane nie tylko na
rzecz MiniFunduszu, ale
również na remont Stacji
w Uniemyślu. Dzięki
zebranym funduszom w
ramach MiniFunduszu
zostały
zrealizowane
już projekty z zakresu

Prowadzący aukcję zagrzewa uczestników do licytacji
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wych dyskusjach i wspomnieniach zakończył się późnym
wieczorem.
Ostatni dzień Zjazdu odbył
się pod hasłem „zajęć praktycznych”. W niedzielny poranek
poznaliśmy zastosowanie fotopułapek w badaniach monitoringowych, mogliśmy nauczyć
się je programować i zobaczyć
efekty działania w terenie.
Ponadto odbyły się praktyczne
zajęcia z rozpoznawania
i oceny stanu siedlisk łąkowych oraz dowiedzieliśmy się jak i czym „zmierzyć” torfowisko. Były również zajęcia z praktycznej
wiedzy o planowaniu przestrzennym, czyli
o czym przyrodnicy powinni pamiętać
i wiedzieć w trakcie uczestniczenia w procesie planowania przestrzennego.
To tyle co wydarzyło się na XXXII Zjeździe Klubu Przyrodników, choć o paru rzeczach przemilczanych tutaj, np. magicznej

Filip Jarzombkowski tłumaczy jak i czym
„mierzymy” torfowisko

skrzynce zaprezentowanej podczas aukcji,
wiedzą tylko Ci, którzy byli i widzieli! Zatem
zapraszamy na kolejny Zjazd, by samemu
być świadkiem owych „cudów”! Do zobaczenia za rok!
Dorota Horabik

Zajęcia praktyczne z rozpoznawania i oceny stanu
siedlisk łąkowych prowadzonych przez
Martę Jermaczek – Sitak
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wykazując się wiedzą w części ustnej konkursu zdobyli następujące miejsca: I miejsce
– Kinga Smardz, Gimnazjum nr 2 w Kościanie,
II miejsce – Michalina Hertmanowska, Zespół
Szkół nr 4 w Kościanie, III miejsce – Jakub
Nawrot, Zespół Szkół w Laskach, IV miejsce
– Marek Zięba, Gimnazjum w Krotoszynie,
V miejsce – Paweł Grześniak, Gimnazjum
w Trzcinicy, VI miejsce – Arkadiusz Guhs,
Szkoła Podstawowa w Sławianowie, VII miejsce – Anna Ciszak, Zespół Szkół w Rychwale,
VIII miejsce – Paweł Wolniewicz, Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Śremie, IX
miejsce – Aleksy Kasperski, Gimnazjum nr 3
w Sulechowie, X miejsce – Aleksander Janiec,
Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie i wspólną zabawę, oraz
nauczycielom prowadzącym za zaangażowanie. Do zobaczenia na konkursie w przyszłym
roku! Pragniemy także złożyć podziękowania
sponsorowi XXXII Lubuskiego Konkursu Przyrodniczego – Nadleśnictwu Zdrojowa Góra.

Uścisk dłoni Prezesa w uznaniu za zajęcie I miejsca
w etapie wojewódzkim dla Piotra Czepiżaka,
ucznia Gimnazjum w Trzcielu.
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Anna Gniewczyńska

Finaliści etapu ponadwojewódzkiego.
Gratulujemy!
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Tegoroczne rozdanie projektów
LIFE ogłoszone
30 kwietnia Komisja Europejska
zatwierdziła 225 nowych projektów
LIFE+, które dofinansuje kwotą 282
mln euro. Projekty wybrano z 1468
złożonych aplikacji. 68 projektów
dofinansowanych kwotą 118 mln
euro zdobyła Hiszpania.

-

-

W

śród dofinansowanych projektów dotyczących ochrony przyrody znalazła się np.:
ochrona lasów łęgowych w Bułgarii, odtwarzanie
2,5 tys. ha alvaru w Estonii, ochrona foki mniszki
na Maderze, ochrona żaby moczarowej w Pirenejach, ochrona kraski na Węgrzech, ochrona
starorzeczy rzeki Drawy na Węgrzech, odtwarzanie ciągłości ekologicznej rzeki Drawy w Polsce,
ochrona endemicznych petreli i semikserofilnych
lasów na wyspie Reunion, ochrona niedźwiedzi
w Rumunii, odtwarzanie właściwego stanu tajgi
w Szwecji metodą jej kontrolowanego podpalania i wiele innych...
W Polsce beneficjenci tego rozdania LIFE to
(11 projektów dofinansowanych kwotą 28,4 mln
euro):

-

tarne do realizowanego obecnie projektu
dotyczącego Polski północnej);
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Lublinie: ochrona torfowisk w Lasach
Janowskich;
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobarazowych: ochrona siedlisk
przyrodniczych Ponidzia (w szczególności
kserotermy i słonorośla);
Biebrzański Park Narodowy: renaturyzcaja
systemu hydrologicznego w dolinie Biebrzy;
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne:
ochrona siedlisk ptaków w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie.

INFROMACJA i KOMUNIKACJA
- Instytut na Rzecz Ekorozwoju: strategia adaptacji ekosystemu Warszawy do zmian klimatycznych.
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ŚRODOWISKO
- Instytut Badawczy Leśnictwa: innowacyjne
metody monitoringu dużych obszarów leśnych;
- ENERGA: inowacyjny system zarządania energią elektryczną w domu mieszkalnym.

PRZYRODA
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie: odtwarzanie ciaglości ekologicznej w zlewni Drawy;
- Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze: ochrona żubra w pn.-wsch. Polsce jako
model ochrony żubra w krajobrazie gospodarczym;
- Słowiński Park Narodowy: odtwarzanie siedlisk ptaków wodno-błotnych, renaturyzcaja
naturalnych procesów rzecznych i odtworzenie ciąglości ekologicznej Łupawy;
- Klub Przyrodników: ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce południowej (komplemen-

LIFE

to istniejący od 1992 r. europejski mechanizm finansowy
dofinansowujący najlepsze europejskie
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Zadecydowano już,
że będzie funckjonował także w perspektywie finansowej 2014-2020. Komisja
przewiduje wstępnie, że kolejny nabór
projetów do finansowania z LIFE (już wg
zasad 2014-2020) zostanie ogłoszony 16
czerwca, terminem składania wniosków
będzie październik 2014 r., a rozstrzygnięcie nastąpi ok. lipca 2015 r.
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