OCHRONA I REGENERACJA EKOSYSTEMÓW MOKRAD£OWYCH
SPOSOBEM NA ZWIÊKSZENIE BIORÓ¯NORODNOŒCI

N

a Mazurach, jak i w ca³ej Polsce, zaznacza siê coraz
bardziej odczuwalny niedostatek wód w siedliskach
leœnych. Niedobory wody zwi¹zane s¹ zarówno z
czynnikami œrodowiskowymi, jak i wadliwie prowadzon¹
gospodark¹ wodno-melioracyjn¹, czêsto sprowadzaj¹c¹ siê do
osuszania podmok³ych siedlisk w celu zwiêkszenia ich
produkcyjnoœci. Dzia³ania takie skutkowa³y obni¿eniem poziomu
lustra wody w jeziorach, zmniejszeniem ich powierzchni,
spadkiem poziomu wód gruntowych, mineralizacj¹ gleb
organicznych, procesami murszenia torfów.
Chc¹c zaradziæ negatywnym skutkom zmian
klimatycznych i przeciwdzia³aæ wysychaniu podmok³ych siedlisk Kormorany na Jeziorze Dobskim
leœnych na terenie Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy
Mazurskie” zosta³ opracowany i zrealizowany projekt Renaturalizacja zbiorowisk wilgotno-bagiennych
Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. Projekt realizowany by³ na terenie trzech Nadleœnictw:
Mr¹gowo. Strza³owo, Spychowo. Dzia³ania polega³y na zatrzymywaniu i magazynowaniu na terenach leœnych
wody opadowej. Ich celem by³a poprawa negatywnych stosunków wodnych na terenie ma³ych zlewni,
³agodzenie skutków suszy i zapobieganie powodzi. Pod wzglêdem przyrodniczym szczególny nacisk
po³o¿ono na zachowanie oraz przywrócenie leœnych zbiorowisk wilgotno-bagiennych, œródleœnych torfowisk,
wilgotnych ³¹k oraz ochronê i zwiêkszanie ró¿norodnoœci biologicznej na poziomie gatunkowym i
ekosystemowym.
Historia projektu siêga 2002 r. kiedy to powstawa³a jego koncepcja. Nastêpnie przeprowadzono
konieczne uzgodnienia oraz pozyskano fundusze. Pocz¹tek realizacji inwestycji datuje siê na 2005 r. Projekt
wspó³finansowany by³ w 80% ze œrodków fundacji EkoFundusz. Nadleœnictwa uzyska³y równie¿
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczy³y na
realizacjê czêœci zadañ œrodki w³asne. Do tej pory na terenach objêtych projektem wykonano nastêpuj¹ce
urz¹dzenia wodno-melioracyjne:
?
progi – 215 szt,
?
przetamowania ziemne – 37 szt,
?
zastawki dêbowe – 55 szt,
?
nowe groble – 1 460 mb,
?
rozbiórka starych grobli – 130 mb,
?
brody – 12 szt,
?
oczka wodne – 33 szt/2,12 ha,
?
zasypanie rowów – 16 176 mb,
?
wykopanie nowych rowów kierunkowych – 1 585 mb.

Podjêto tak¿e dzia³ania w ró¿nych typach siedlisk (m.in.: w obrêbie szuwarów, torfowisk, ³¹k
zmiennowilgotnych, ³ozowisk, olsów, ³êgów, borów mieszanych wilgotnych, œwierczyny borealnej na torfie,
sosnowych borów bagiennych, œródl¹dowych borów wilgotnych, subborealnej brzeziny bagiennej) polegaj¹ce
na:
?
wykaszaniu ³¹k – 308 ha, usuwaniu samosiewów z nieleœnych ekosystemów mokrad³owych – 372 ha,
?
odtwarzaniu starych koryt cieków – 1 485 m,
?
renaturyzacji cieków – 900 m.
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Wydano w ramach projektu: "Ma³a retencja - Du¿a sprawa - kampania na rzecz poprawy
ma³ej retencji na obszarach wiejskich", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
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Zrealizowane obiekty budowlane to niewielkie inwestycje
wybudowane g³ównie z naturalnych materia³ów (kamieñ, drewno, glina,
faszyna, piasek) wkomponowane w otaczaj¹cy krajobraz.
Projekt realizowano na powierzchni 2 017 ha, z czego 1 393 ha wchodzi w
sk³ad obszaru Natura 2000, objêtego ochron¹ na podstawie Dyrektywy
Siedliskowej. Zgromadzona woda w systemach melioracyjnych, w
zbiornikach retencyjnych oraz w glebie skutecznie podnosi poziom wód
gruntowych, pozytywnie wp³ywa na jego ustabilizowanie na za³o¿onym
poziomie, a tym samym poprawê stosunków wilgotnoœciowych. Na
obszarach po³o¿onych w s¹siedztwie zrealizowanych obiektów powstaj¹
zró¿nicowane biotopy zwi¹zane ze sta³ym dostêpem do wody:
?
tereny podmok³e,
?
wodno-b³otne,
?
rozlewiska.

Kosaciec syberyjski

W pasach pomiêdzy terenami podmok³ymi a suchymi wytwarzaj¹ siê strefy przejœciowe (ekotonowe).
Bogactwo biologiczne siedlisk umo¿liwia wystêpowanie na tych terenach wielu rzadkich gatunków roœlin oraz
zwierz¹t. Na obszarze objêtym projektem spotyka siê stanowiska zagro¿onych roœlin (m.in.: kosaciec
syberyjski czy chamedafne pó³nocne) oraz œlady bytowania zwierz¹t, takich jak:
?
p³azy (kumak nizinny, traszka grzebieniasta),
?
gady (¿ó³w b³otny, zaskroniec),
?
ptaki (derkacz, ¿uraw, bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, puchacz, zimorodek),
?
ssaki (bóbr, wydra, wilk, ryœ).

Nowe siedliska wodne czy mokrad³owe s¹ chêtnie wykorzystywane przez zwierzêta jako ¿erowiska
b¹dŸ miejsca rozrodu. Na terenie Nadleœnictwa Strza³owo oszacowano, i¿ na zretencjonowanie oko³o 2,5 mln
3
3
m wód powierzchniowych wydano 1,5 mln z³ (0,61 z³/m zatrzymanej wody). Ca³y projekt obj¹³:
1.
2.
3.
4.
5.

ochronê i regeneracjê ekosystemów mokrad³owych – 2 017 ha,
retencjê wodn¹ (wodn¹ i gruntow¹) – 4,5 mln m3,
zachowanie i zwiêkszenie ró¿norodnoœci biologicznej,
zmniejszenie zagro¿enia powodziowego w zlewni rzeki Narew,
zmniejszenie zagro¿enia po¿arowego w lasach.

Ponadto obserwuje siê wzrost odpornoœci drzewostanów, poprawê mo¿liwoœci samooczyszczania
wody poprzez jej natlenianie na progach, brodach i progach-bystrotokach. Stwierdzono tak¿e wzrost liczby
gatunków roœlin i zwierz¹t zwi¹zanych z ekosystemami mokrad³owymi. W wyniku realizacji dzia³añ
zwi¹zanych z ma³¹ retencjê wykszta³caj¹ siê nowe zbiorowiska wilgotno-bagienne. Istotnym elementem
wdra¿ania programu na terenie LKP „Lasy Mazurskie” s¹ dzia³ania zwi¹zane z utrzymaniem w³aœciwego stanu
technicznego obiektów ma³ej retencji (naprawa, konserwacja), monitoring osi¹gniêtych efektów w œrodowisku
(badanie stanu wód podziemnych, poziomu wód powierzchniowych) oraz szeroko pojêta edukacja
ekologiczna.
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