NAD STAW ZNÓW POWRÓCI£A PRZYRODA
Lasy Nadleœnictwa Siedlce, ne i rozmieszczone na terenie 14
jednego z najmniejszych nadle- gmin. Zajmuj¹ w wiêkszoœci sieœnictw w Polsce, s¹ rozdrobnio- dliska ¿yzne, tzw. lasowe. S³absze siedliska, tzw. borowe, zajmuj¹ tylko 36,6% powierzchni. W
Nadleœnictwie Siedlce dominuje
sosna, roœnie tak¿e d¹b, olsza,
br zoza i inne. Konieczna jest
przebudowa drzewostanów sosnowych, poniewa¿ znaczna ich
czêœæ wystêpuje na siedliskach
nieodpowiednich dla sosny, zbyt
bogatych.
Na terenie nadleœnictwa
znajduj¹ siê 4 rezer waty przyrody. Najwiêkszy, D¹browy Seroczyñskie, to flor ystyczny rezerwat, gdzie wystêpuj¹ stanowiska
dêbu bezszypu³kowego, mo¿na
te¿ podziwiaæ zanikaj¹ce w skali
kraju œwietliste d¹browy. W rezerwacie Ku³ak znajduj¹ siê stanowiska bardzo rzadkiej rosiczki
d³ugolistnej.
W nadleœnictwie jest doœæ
du¿o, bo ponad 22 tys. ha lasów
prywatnych, i to rodzi okreœlone
Foto: Jacek Zyœk
problemy.
Wykonano kilkadziesi¹t ma³ych
– Nasze nadleœnictwo sprazbiorników wodnych odgrywaj¹cych wuje nadzór nad gospodark¹
wa¿n¹ rolê dla bytowania i rozrodu leœn¹ w lasach prywatnych. S¹ to
bezkrêgowców wodnych, p³azów,
drzewostany m³ode, pochodz¹ce
ptaków wodno-b³otnych, jak równie¿
z powojennych nasadzeñ – mówi
zwierz¹t leœnych – mówi Jerzy Osiak,
Jerzy Osiak, zastêpc¹ nadleœnizastêpca nadleœniczego w Nadleczego w Nadleœnictwie Siedlce
œnictwie Siedlce.
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podkreœlaj¹c, ¿e ten nadzór wymaga dodatkowych œrodków. – Musimy wydaæ rocznie oko³o 100 tys.
z³, bo koszty nadzoru s¹ wy¿sze ni¿
finansowe mo¿liwoœci starostw. Dodatkowym problemem jest nie do
koñca poznana powierzchnia lasów prywatnych, w rzeczywistoœci
jest ich wiêcej ni¿ wynika³oby to z
ewidencji gruntów. Oczywiœcie nadzorujemy równie¿ te lasy, które s¹
poza ewidencj¹.
Odwiedzamy Nadleœnictwo
Siedlce podczas dziennikarskiej
sesji terenowej zorganizowanej
przez Fundacjê EkoFundusz i Klub
Publicystów Ochrony Œrodowiska
EKOS. Nad staw Piskornik w Mordach udajemy siê z nadleœniczym
Osiakiem.
Nizina po³udniowo-podlaska
to obszar, gdzie p³ynie Bug. Niestety, poza Bugiem brakuje tu zbiorników wodnych. To, co by³o, zosta³o
zmeliorowane, zmienione. Torfowiska niskie s¹ najczêœciej ³¹kami,
a torfowiska wysokie zosta³y wyeksploatowane. Na obszarze tym budowano kiedyœ wiele stawów rybnych, na których prowadzono tradycyjn¹ ekstensywn¹ gospodarkê.
By³y one miejscem bytowania wielu gatunków ptaków, a tak¿e roœlin
i p³azów. Takim stawem rybnym by³
w³aœnie Piskornik.
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– Niestety, gospodarka na
tym stawie zosta³a zaniechana.
Byæ mo¿e jedn¹ z przyczyn by³a
susza hydrologiczna, z jak¹
mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich 20 lat. Bilans wodny
jest coraz bardziej niekorzystny
dla utrzymania takich obszarów,
w stawach zaczyna spadaæ poziom wody. Paradoksalnie, taki
stan mo¿e byæ przez jakiœ niezbyt
d³ugi okres, korzystny dla ptaków, ale w nastêpnym okresie
stawy zaczynaj¹ zarastaæ, nastêpuje tzw. sukcesja, np. wierzby.
Brak wody powoduje, ¿e z tego
obszaru znikaj¹ gatunki, które
zarówno w Polsce, jak i Europie
uwa¿a siê za zagro¿one. Dotyczy
to nie tylko ptaków, ale i p³azów
– mówi Ireneusz Mirowski, wiceprezes Fundacji EkoFundusz.
– Staw zajmuj¹cy powierzchniê ok. 15 ha i znajduj¹cy siê na
obszarze ostoi Natura 2000 “Dolina Liwca” od dawna nie by³
czyszczony i w rezultacie prawie
ca³y zarós³ trzcin¹. Powodowa³o
to bardzo szybkie wysychanie
wody w okresie wiosenno-letnim
oraz wyp³ycanie zbiornika, co z
kolei poci¹ga³o za sob¹ spadek
liczebnoœci lêgowych populacji
ptaków wodno-b³otnych i zmniejszenie bazy ¿erowiskowej dla

gnie¿d¿¹cych siê w pobli¿u orlików, bielika, bocianów czarnych.
W marcu br. zakoñczono tu prace maj¹ce na celu odtworzenie
stawu – mówi Jerzy Osiak.
Foto: Jacek Zyœk

Staw zajmuje powierzchniê ok. 15 ha i znajduje siê na obszarze ostoi Natura
2000 “Dolina Liwca”.

W celu odtworzenia optymalnych warunków dla ptaków na
stawie Piskornik zosta³o pog³êbione jego dno, a z wydobytej ziemi
usypano wyspy. Wymieniono ponadto mnich piêtrz¹cy wodê.
– Przeprowadzone tu prace

Takie podmok³e ³êgi s¹ ju¿ niestety coraz wiêksz¹ rzadkoœci¹.
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by³y elementem kompleksowych
dzia³añ prowadz¹cych do zwiêkszenia retencji wody na terenach
wodno-b³otnych w Nadleœnictwie
Siedlce. Dla zwiêkszenia wilgot-
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noœci siedlisk leœnych zbudowano przetamowania na rowach
melioracyjnych. Wykonano kilkadziesi¹t ma³ych zbiorników wodnych odgr ywaj¹cych wa¿n¹ rolê
dla bytowania i rozrodu bezkrêgowców wodnych, p³azów, ptaków wodno-b³otnych, jak równie¿
zwierz¹t leœnych – mówi Jerzy
Osiak.
EkoFundusz wspar³ realizacjê projektu dotacj¹ wysokoœci
981,2 mln z³ (ok. 78% kosztów).
Wiceprezes Mirowski podkreœla
du¿e zainteresowanie nadleœnictw realizacj¹ programów ma³ej retencji w lasach.
– Jeszcze w latach 90. praktycznie nie by³o zainteresowania
takimi programami, obecnie na
ka¿dy konkurs wp³ywa z nadleœnictw co najmniej kilkanaœcie
projektów i s¹ to projekty bardzo
dobrze przygotowane – mówi Ireneusz Mirowski.
Aldona Zyœk
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