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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest beneficjentem projektu „W zgodzie z naturą 
– LIFE+ dla Lasów Janowskich” LIFE13 NAT/PL/000032. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet całkowity projektu wynosi 971 855 €, z czego dofinansowanie Komisji Europejskiej stanowi 
485 927 €. Okres realizacji projektu: 01.01.2015 - 31.12.2019.

Projekt realizowany jest w granicach obszarów Natura 2000 tj.: obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Lasy Janowskie PLB060005 i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich 
PLH060031, położonych na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Usunięcie niepożądanych drzew 
i krzewów z torfowisk
Działanie przyczyni się do zahamowania niekorzyst-
nych procesów sukcesyjnych oraz zmian warunków 
wodnych na terenach podmokłych. Wykonanie za-
dania zapewni właściwe warunki świetlne dla roślin 
charakteryzujących te siedliska oraz zahamuje de-
gradację torfowisk wskutek penetracji korzeni.

Imielty Ług to rezerwat wodno-torfowiskowy, ob-
szar jednego z większych torfowisk Lasów Janow-
skich. Centralną część rezerwatu stanowi płytki, 
zarastający staw, przedzielony groblą. Istnienie 
stawów rybnych wpływa na właściwie uwodnie-
nie przylegających do nich mokradeł. Jest to rów-
nież miejsce występowania ptaków wodnych, ryb, 
czy kumaka nizinnego.

Występują tam następujące siedliska, będące 
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 
Uroczyska Lasów Janowskich:

Działania zaplanowane w projekcie

7110* –  torfowiska wysokie  
z roślinnością torfotwórczą (żywe),

7140 –  torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością  
z Scheuchzerio-Caricetea), 

7150 –  obniżenia na podłożu torfowym  
z roślinnością ze związku  
Rhynchosporion,

91D0 –  bory i lasy bagienne  
(w typie 91DO-2*  
Sosnowy bór bagienny).

Zagrożenia torfowisk to m.in.:
 ˭ rozwój drzew w warunkach 

obniżania poziomu wody,
 ˭ przekształcanie siedliska na 

skutek dopływu biogenów,
 ˭ rozwój gatunków inwazyjnych 

takich jak trzcina,
 ˭ obniżanie poziomu wód gruntowych.

Głównym celem projektu jest kompleksowa 
ochrona torfowisk i borów bagiennych oraz przy-
wrócenie ich właściwego funkcjonowania, wraz 
z ich cenną florą i fauną. Działania podjęte w pro-
jekcie mają również na celu zachowanie siedlisk 
gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginię-
ciem takich jak: sasanka otwarta, kumak nizinny, 
traszka grzebieniasta.

Działania te mają na celu przywracanie i zacho-
wanie walorów przyrodniczych ekosystemów le-
śnych i  otwartych, a także wzrost atrakcyjności 
obszaru – przy jednoczesnej możliwości rozwoju 
społecznego, poszanowania przyrody i wzrostu 
świadomości na temat jej wartości. Zakładany 
jest wzrost zainteresowania tradycyjnym rolnic-
twem, agroturystyką.

Staw Marszałek

Wełnianka pochwowata



Do degradacji siedlisk bagiennych i wilgotnych 
przyczyniła się budowa rowów melioracyjnych 
w latach 60 XX wieku. Ich działanie powodowało 
osuszanie siedlisk wilgotnych i bagiennych, w tym 
sosnowego boru bagiennego.

Działania ochronne w ramach projektu są zaplano-
wane na torfowiskach o złym stanie zachowania.

Ochrona grądów i borów jodłowych w rezerwa-
tach przyrody
Działanie obejmuje wykonanie czyszczeń wcze-
snych i czyszczeń późnych drzewostanów w fazie 
młodnika (do około 20 lat) co ma podnieść sta-
bilność drzewostanów i kształtować zbliżony do 
naturalnego skład gatunkowy w grądzie środko-
woeuropejskim i subkontynentalnym (9170) oraz 
wyżynnym jodłowym borze mieszanym (91P0). 
Zadanie obejmuje pielęgnowanie naturalnych 
odnowień poprzez usuwanie nadmiaru roślin 
zielnych oraz zbędnych domieszek, głuszących 
gatunki drzew pożądanych. Czyszczenia mają na 
celu polepszenie warunków rozwoju drzew o do-
brej jakości hodowlanej. 

Poprawa stosunków wodnych poprzez budowę 
urządzeń hydrotechnicznych 
W ramach projektu planowana jest budowa za-
stawek oraz przepustów piętrzących w celu uwod-
nienia płatów siedliska boru bagiennego. Zastaw-
ki spełniają rolę budowli piętrzącej wodę w rowie, 
a także komunikacyjną. Celem ich budowy jest po-

Ochrona stanowiska sasanki otwartej
(1477 Pulsatilla patens)
Planowane jest przeprowadzenie zabiegów z  za-
kresu ochrony czynnej w celu ukształtowania 
właściwych warunków siedliskowych dla sasanki 
otwartej. Sasanka otwarta rośnie w prześwietlo-
nych miejscach, zwykle na skraju borów sosnowych. 
Mimo zagrożeń ze strony człowieka, jest powiązana 
z jego obecnością. Dawniej sprzyjała jej taka działal-
ność, jak wypas bydła w lesie, wygrabianie ściółki, 
czy nawet pożary. Na obszarze działań projekto-
wych, występuje na terenie byłego poligonu Lipa.

Zmiany siedliskowe będące następstwem zanie-
chania dawnego użytkowania lasów spowodo-
wały, że wymarła całkowicie lub jest krytycznie 
zagrożona. W  ramach projektu planowane jest 
odsłanianie podłoża i ograniczanie gatunków kon-
kurencyjnych. Sasanka skutecznie kiełkuje jedynie 
w lukach w pokrywie roślinnej o znikomym zwarciu 
innych roślin. Zagraża jej zarastanie wrzosowisk.

Jej osobniki w stanie naturalnym mogą osiągać 
wiek kilkudziesięciu lat. Tak jak inne gatunki z ro-
dziny jaskrowatych, jest rośliną trującą. Sasanka 
otwarta związana jest ze stepami i preriami, lubi 
klimat kontynentalny, zaś zbyt łagodne zimy ne-
gatywnie wpływają na jej rozwój.

Europejska, południowa granica zwartego zasięgu 
sasanki otwartej przebiega przez obszar działań 
projektowych.

prawa zaburzonych stosunków wodnych, poprzez 
podniesienie wód gruntowych. 

Działanie wynika z zakresu działań ochronnych 
przewidzianych w planie zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Janow-
skich PLH060031. 

Renowacja i odbudowa urządzeń technicznych 
na stawie Imielty Ług
W ramach zadania przewiduje się remont grobli 
pomiędzy stawami Imielty Ług i Radełko oraz 
odbudowę mnicha z leżakiem na grobli na stawie 
Imielty Ług. Jest to budowla, która 
w połączeniu z  groblą służy 
jako urządzenie piętrzą-
ce, a zarazem jako 
przepust drogowy.

Grobla planowana 
do remontu roz-
dziela dwa zbior-
niki i przebiega 
przez nią ścieżka 
spacerowa rezer-
watu Imielty Ług. 
Stawy są siedliskiem 
wielu gatunków ptaków 
wodnych. W zbiornikach wy-
stępuje różanka i piskorz. Jest to również jedno 
z  lepiej zachowanych miejsc rozrodu kumaka ni-
zinnego i innych płazów.

Odtworzenie miejsca 
rozrodu traszki grzebieniastej
(1166 Triturus cristatus)
W ramach projektu zaplanowany jest remont 
zbiornika wodnego przepływowego w dolinie rze-
ki Czartosowej – wybudowanie zastawki, oczysz-
czenie i wyprofilowanie skarpy oczka. Działania te 
wpłyną pozytywnie również na inne gatunki chro-
nione płazów i gadów, występujących w zbiorniku. 

Traszka grzebieniasta to największa traszka kra-
jowa, objęta w kraju ochroną ścisłą. Silnie związa-
na ze środowiskiem wodnym. Samiec w porze go-
dowej przyozdabia się w grzebień. Samica składa 
jaja, zawijając każde z nich w liście roślin wodnych. 
Aktywna przede wszystkim w nocy, a w ciągu dnia 
jedynie w czasie ciepłej, deszczowej pogody albo 
w wodzie, podczas pory godowej. Dzień spędza 
zwykle ukryta w schronieniach ziemnych lub pod 
różnymi przedmiotami.

Sasanka otwarta

Traszka grzebieniasta



Zagrożenia dla gatunku to m.in.:
 ˭ pogłębianie stawów w celu 

zwiększenia produkcji,
 ˭ odwadnianie terenu,
 ˭ zanieczyszczanie lub zasypywanie 

zbiorników wodnych.

Wykup gruntów cennych przyrodniczo 
stanowiących konflikty z bobrem europejskim
(1337 Castor fiber)
W ramach projektu planowany jest wykup grun-
tów ważnych z punktu widzenia utrzymania 
bobrów oraz dla zachowania terenów podmo-
kłych: borów bagiennych i torfowisk, gdzie bobry 
przyczyniają się do renaturalizacji terenu. Celem 
jest stworzenie naturalnych ostoi przyrodniczych 
w  formie użytków ekologicznych, gdzie siedliska 
bobrów będą wspomagać małą retencję. Pozwoli 
to uniknąć rozwiązań zarazem bardziej konflikto-
wych jak i mniej skutecznych. Działania te przy-
czynią się także do ochrony traszki grzebieniastej, 
kumaka nizinnego, poprzez tworzenie dla nich 
miejsc rozrodu. Ponadto są to żerowiska np. bo-
ciana czarnego i wydry.

Bobry przyczyniają się do przywrócenia natural-
nego charakteru oraz ograniczenia erozji rzek, 

Obecność głuszca można potraktować jako 
wskaźnik obszaru o różnorodnym, zdrowym i doj-
rzałym pokryciu leśnym.

Zagrożenia dla gatunku to m.in.:
 ˭ niepokojenie i penetracja tokowisk przez ludzi,
 ˭ presja drapieżników,
 ˭ melioracje, osuszanie terenów podmokłych,
 ˭ wprowadzanie gatunków liściastych 

w podszyty i do składów drzewostanów, 
 ˭ czeremcha zwyczajna, będąca obcym 

gatunkiem inwazyjnym, jest zagrożeniem dla 
pożądanych przez niego płatów borówki. 

Baza danych
Jednym z celów projektu jest sporządzenie bazy 
danych przyrodniczych obszarów rezerwatów 
przyrody: Lasy Janowskie, Szklarnia, Imielty Ług, 
Kacze Błota.

Działania edukacyjne i promocyjne
Jednym z celów projektu jest włączenie spo-
łeczności, w tym właścicieli gruntów leśnych, 
w  ideę ochrony przyrody, podniesienie wiedzy 
na temat obszarów Natura 2000, wzrost akcep-
tacji dla działań związanych z ochroną przyrody 
oraz uświadomienie unikalności przyrodniczej 

zmniejszając ich nurt i stabilizując brzegi. W kon-
sekwencji odtwarzają się zbiorowiska łęgowe 
i olsowe, które są bardzo cenne przyrodniczo. Na 
terenie ukształtowanym przez bobry zwiększa 
się bioróżnorodność środowiska, podwyższa się 
poziom wody gruntowej, stabilizują się warunki 
wodne, przez co zmniejsza się zagrożenie zarów-
no suszy, jak i powodzi.

Na obszarze działań projektowych, bóbr europej-
ski jest ważnym czynnikiem kształtującym wa-
runki przyrodnicze.

Monitorowanie głuszca
(A108 Tetrao urogallus)
Realizowany projekt przewiduje monitoring popu-
lacji głuszca, a także jego zagrożeń w postaci dra-
pieżników. Będzie to podstawą do dalszej ochrony 
tego gatunku na terenie Lasów Janowskich, a tak-
że Puszczy Solskiej.

Głuszec, ptak będący pod ścisłą ochroną, jest 
największym i najrzadszym przedstawicielem ku-
raków w Polsce. Występuje w borach i lasach o na-
turalnej strukturze, z urozmaiconym podszytem 
i  runem, szczególnie w borach wilgotnych i ba-
giennych, preferując stare drzewostany, mszary.

i  krajobrazowej najbliższego otoczenia. Zostaną 
w  związku z tym przeprowadzone różnorodne 
działania edukacyjne.

Planowany punkt porad środowiskowych umoż-
liwi bezpośredni kontakt społeczności lokalnej 
ze służbami ochrony przyrody oraz da możliwość 
uzyskania odpowiedzi na temat obszarów Natura 
2000 oraz działań środowiskowych. 

Jednym z działań jest promowanie dobrych 
praktyk zbioru runa leśnego oraz edukacja w za-
kresie turystyki, które wspomogą właściwą eks-
ploatację siedlisk leśnych.

Bóbr europejski

Głuszec

Imielty Ług



Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ 
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Nakład 5000 sztuk
zdjęcie na okładce: Tomasz Wąsik (rosiczka okrągłolistna)
zdjęcia: Tomasz Wąsik, Mateusz Borny,
Andrzej Wediuk (głuszec), Agata Zięba (traszka)
opracowanie tekstu: Mateusz Borny

wydawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, 
tel. 81 71 06 500, faks 81 71 06 501, 
e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, www.lublin.rdos.gov.pl

druk: ARFA S.C. B. Szczygieł R. Wachowicz, ul. 
Wojciechowska 9, 20-704 Lublin, tel. 81 448 31 20, 
e-mail: info@arfa.pl • www.arfa.pl

www.janowskie.rdos.lublin.pl
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