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10 lipca 2014 roku członkowie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w
Warszawie wzięli udział w całodniowym posiedzeniu wyjazdowym
zorganizowanym w dolinie Pilicy, na odcinku pomiędzy Nowym
Miastem, a Białobrzegami. W posiedzeniu wziął udział Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Aleksandra Atłowska.
Celem posiedzenia była prezentacja przedmiotów ochrony w
obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy i Dolina Pilicy, w
kontekście działań planowanych do realizacji zgodnie z zapisami
planów zadań ochronnych dla tych obszarów. Przedmioty ochrony w
obszarach zaprezentowali Regionalny Konserwator Przyrody Marcin
Kalbarczyk oraz członek Regionalnej Rady Ochrony
Przyrody, ornitolog dr Sławomir Chmielewski.
Przemieszczając się wzdłuż doliny uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczyć m.in. siedliska kulika
wielkiego, rycyka, kropiatki, cyranki, zimorodka, puchacza, orlika krzykliwego, brodźca samotnego, gąsiorka,
czajki i derkacza (chronionych w ramach dyrektywy ptasiej), jak również nadpilczańskie łąki świeże i
zmiennowilgotne, łęgi jesionowo - olszowe, murawy napiaskowe, naturalne starorzecza, (siedliska bolenia,
różanki, głowacza białopłetwego, a także minoga strumieniowego). Przedstawiono potencjalne i rzeczywiste
zagrożenia dla tych siedlisk takie jak zmiana stosunków wodnych, zarastanie (sukcesja wtórna), zaśmiecanie,
zanieczyszczanie, presja budowlana i turystyczna, zmiana sposobu użytkowania.
W pierwszej części posiedzenia uczestnicy poznali specyﬁkę ekosystemów łąkowych i wodnych w okolicach
miejscowości Białobrzegi. W tym miejscu członkowie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody obejrzeli teren
planowany pod budowę zbiornika retencyjnego, który miałby być zasilany wodami z rzeki Pierzchnianki. Zbiornik
ten znajduje się w planach władz Białobrzegów. Podczas krótkiego spaceru można było zobaczyć kwitnąca
rutewkę wąskolistną, wiązówkę błotną, ale także osokę aloesowatą, muszlę szczeżui wielkiej, ślady bytowania
bobrów i młode polskiej odmiany łabędzia niemego.
W okolicach miejscowości Górki członkowie Rady obejrzeli coraz rzadszy w województwie mazowieckim
krajobraz kulturowy - jedno z największych w tym regionie wciąż użytkowanych pastwisk, z pasącymi się
krowami i końmi, charakterystycznym zapachem runi, rosnącymi pieczarkami i śpiewającymi nad głową
skowronkami. Zwrócono uwagę na znaczenie, wypasu w ochronie kluczowych z punktu widzenia Natury 2000
gatunków ptaków, takich jak: kuliki wielkie, czajki i rycyki. Nad brzegiem rzeki prowadzący przedstawili problem
zmiany stosunków wodnych związany z budową sulejowskiego zbiornika retencyjnego, którego powstanie i
funkcjonowanie w znacznym stopniu przyczyniło się do zaniku wysp stanowiących kluczowe miejsce rozrodu
gatunków korytowych ptaków - rybitw i sieweczek.
Na koniec uczestnicy odwiedzili rezerwat przyrody Sokół oraz obszar, o który, zgodnie z planami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, rezerwat ten ma zostać powiększony. Ta część posiedzenia
wymagała dużego wysiłku od uczestników, gdyż rezerwat znajduje się na terenie podmokłym, wręcz
zabagnionym, a dostęp do niego jest niezwykle trudny. Warto było jednak włożyć wysiłek, aby podziwiać z bliska
dzikie oblicze mazowieckiej przyrody - jedno z najbardziej niedostępnych miejsc na terenie województwa. Celem
ochrony w rezerwacie jest zachowanie zespołów leśnych o charakterze naturalnym z udziałem jesionu
wyniosłego.
W czasie posiedzenia odbyło się również głosowanie nad projektami zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie dotyczącymi zadań ochronnych dla dwóch rezerwatów przyrody Drzezno i Torfy
Orońskie. Celem podejmowanych działań jest ratowanie przed zarośnięciem niezwykle rzadkich w województwie
i w kraju tzw. mechowisk, zbiorowisk objętych ochroną zarówno na mocy prawa polskiego, jak i europejskiego.
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