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Sprawozdanie z realizacji zadania pn.
Czynna ochrona mokradeł na Pomorzu
umowa nr WFOŚ/D/795/266/2015, z dnia 24.08.2015r
Celem projektu „Czynna ochrona mokradeł na Pomorzu” była kontynuacja realizacji
działań ochronnych w użytku ekologicznym Zielone Wyspy, których celem jest
przywrócenie właściwego stanu ochrony siedliska 1330 solniska nadmorskie,
znajdującego się w użytku.
Zaplanowane do realizacji działania ochronne polegać miały na wykoszeniu 17 ha łąk
podmokłych, o charakterze solnisk nadmorskich w różnym stopniu porośniętych trzciną.
Realizację działań zaplanowano na pierwszą dekadę września, czyli po zakończeniu
sezonu lęgowego przez ptaki (w tym ptaki związane z trzcinowiskami). Wykonanie
koszenia powierzono Panu Wojciechowi Rakowi, który realizował działania ochronne
w użytku w roku 2014, oraz posiada doświadczenie w realizacji działań ochronnych
na terenach chronionych (m.in. wykonuje podobne zlecenia w rezerwacie przyrody Beka).
W celu zapewnienia konkurencyjności zapytania o cenę wysłano do dwóch innych firm
świadczących podobne usług (Diagsil i Renatura). Żadna z tych firm nie odpowiedziała
w terminie na przesłane zapytanie.
W związku z tym, że oferta złożona przez Pana Wojciecha Raka była jedyna,
ale przekraczała zaplanowany budżet, przed podpisaniem umowy wynegocjowano niższą
stawkę za wykoszenie 1ha.
Na zapytanie związane z wywozem, transportem i utylizacją pozyskanej biomasy
odpowiedziały trzy firmy. Wybrano ofertę najtańszą, mieszczącą się jednocześnie
w zaplanowanym budżecie.
Po wyborze wykonawców przystąpiono do realizacji działań ochronnych.

Stan siedlisk w użytku ekologicznym Zielone Wyspy wiosną 2015r. Widoczny w centrum zielony
plac to powierzchnia solnisk pokryta odrastającą trzciną.
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Efekt koszenia w postaci zebranej w snopki trzciny.

Przesuszona biomasa składowana poza obszarem użytku gotowa do wywiezienia i utylizacji.
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Stan siedlisk po realizacji działań ochronnych w ramach projektu.
W trakcie realizacji działań ochronnych nie napotkano większych problemów. Dzięki
dobrej pogodzie udało wykosić się większość z zaplanowanego areału (16 z 17 ha).
Rankiem 08.09.2015, a więc pod koniec prac cały obszar użytku znalazł się pod wodą
na skutek cofki. Ściętą do tego czasu biomasę wywieziono, jednak zdecydowano
o zaprzestaniu koszenia brakującego 1 ha. Powierzchnia ta jest najsłabiej porośnięta
trzciną, a siedliska łąkowe stosunkowo dobrze zachowane, w związku z czym brak działań
w roku 2015 nie wpłynie istotnie na stan ich zachowania.
W roku 2016 Ptaki Polskie planują zastąpienie wykaszanie, ekstensywnym wypasem
zwierząt. Dzięki koszeniu w latach 2014 i 2015 udało się osłabić trzcinę i jednocześnie
wzmocnić siedliska łąkowe. Wypas zwierząt jest dużo korzystniejszym działaniem
ochronnym ponieważ kształtuje siedlisko w trakcie sezonu wegetacyjnego (zwierzęta
zgryzają trzcinę od wczesnej wiosny), co sprawia, że otwarte podmokłe łąki stają
się atrakcyjnym miejscem lęgowym dla ptaków siewkowatych. Ograniczenie wzrostu
trzciny przez cały sezon wegetacyjny pozytywnie wpłynie również na gatunki solniskowe.
Szczególnie astra solnego, który jest gatunkiem późno kwitnącym. Koszenie trzciny
we wrześniu niekorzystnie wpływa na ten gatunek, który jest „wycinany” przed
kwitnieniem razem z trzciną.
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