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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.
Budżet projektu to 971 855 €, w tym dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 485 927 €.
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Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 31.12.2019.
Projekt realizowany jest na terenie obszarów Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005
i Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, położonych na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
W obszarach tych bóbr europejski jest ważnym czynnikiem kształtującym warunki przyrodnicze.
Głównym celem projektu, jest kompleksowa ochrona torfowisk i borów bagiennych oraz przywrócenie
ich właściwego funkcjonowania, wraz z ich cenną florą i fauną. Działania podjęte w projekcie mają również
na celu zachowanie siedlisk gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem takich jak:
sasanka otwarta, kumak nizinny, traszka grzebieniasta.

Borówka czarna

Ochrona czynna głuszca polega na przywracaniu
zaburzonych stosunków wodnych jego siedliska,
tworzeniu stref ochronnych wokół tokowisk oraz
miejsc zimowania. Jest to również czasowe zamykanie szlaków turystycznych przecinających
tokowiska, czy zmniejszenie ilości drapieżników.
Należy jednak pamiętać, że w pewnych przypadkach odstrzał lisów może spowodować wzrost
liczebności kuny, która jest trudniejsza do obserwacji i redukcji. Często pomijana jest presja dzika,
który niszczy lęgi.
W planowaniu ochrony głuszca głównym aspektem jest wyłączenie tokowisk głuszca z typowej gospodarki leśnej. Wiąże się to z zakazem
wykonywania zrębów, zachowywaniem drzew

przestojowych oraz poziomo, nisko ugałęzionych,
tzw. rozpieraczy – pozostawienie ich w trzebieżach wczesnych. Bardzo istotne jest zachowanie
ponad stuletnich drzewostanów, z dominacją
sosny o luźnym zwarciu. Prace leśne powinno się
wykonywać poza okresem toków, czyli od lipca do
lutego. W przypadku ważnej dla głuszca borówki
czernicy, zaleca się lokalne rozluźnienie zwarcia
oraz odmłodzenie roślin poprzez przycinanie.
Inne propozycje związane z gospodarką leśną
obejmują: ochronę śródleśnych mokradeł, ograniczenie trzebieży późnych do niezbędnych cięć sanitarnych, punktowe przygotowywanie gleby do
odnowień zamiast rabat, pozostawienie niewielkich powierzchni gleby do kąpieli piaszczystych.

www.janowskie.rdos.lublin.pl

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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Ochrona głuszca

Głuszec
Tetrao urogallus

Głuszec jest największym i najrzadszym przedstawicielem kuraków w Polsce. Jest to ptak objęty
ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej, szczególnie siedlisk na tokowisku, miejsc wychowu
młodych oraz miejsc zimowania. Znajduje się w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” jako gatunek
skrajnie zagrożony. Wymieniany w załącznikach I, II i III Dyrektywy Ptasiej, wymagający szczególnej
ochrony w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Występuje w borach i lasach o naturalnej strukturze, z urozmaiconym podszytem i runem,
szczególnie w borach wilgotnych i bagiennych,
preferując stare drzewostany, mszary. Jest to gatunek poligamiczny (poligyniczny). Stada rodzinne głuszców tworzą samice z młodymi.
Głuszce od wiosny do jesieni żerują na ziemi, zimą
zaś przeważnie w koronach drzew, korzystając

z produktów drzew iglastych. Mogą się także odżywiać pąkami drzew liściastych. Zimują w miejscach suchszych, na piaszczystych wzniesieniach,
wśród starodrzewów sosnowych, w otoczeniu
błot i mokradeł. W Lasach Janowskich występują
głównie w okolicach borów bagiennych, torfowisk
przejściowych i trzęsawisk. W ciągu dnia przebywają na ziemi w poszukiwaniu żeru, na noc wzlatują na drzewo i tam pozostają do świtu.

Gatunek borealny, występuje w północnej Europie i północno-zachodniej części Azji. W Polsce
jest gatunkiem osiadłym i występuje w czterech
izolowanych rejonach: na Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz na terenach górskich. Całą populację
ocenia się obecnie na 380-500 ptaków. Do 1995
roku było dozwolone polowanie na koguty podczas wiosennych toków. Druga pod względem
liczebności krajowa populacja, oceniana na 100–
130 osobników, żyje w Puszczy Solskiej i Lasach
Janowskich.
Niegdyś głuszec zasiedlał większość terytorium
Polski, w XIX i XX wieku w większości miejsc wyginął, zachowując się jedynie na peryferiach kraju.
Aktualnie w całej Europie obserwuje się spadek
jego liczebności. Towarzyszy temu rozrywanie zasięgu i wymieranie izolowanych populacji. Obecność głuszca można potraktować jako wskaźnik
obszaru o różnorodnym, zdrowym i dojrzałym
pokryciu leśnym.

Głuszce tokują w miejscach na ogół bezludnych,
w ustronnej leśnej głuszy, najczęściej w borach
wilgotnych i bagiennych, na mszarach porośniętych karłowatą sosną, często także brzozą, osiką i
świerkiem, gdzie w runie dominują mchy torfowce, bagno zwyczajne i borówka.
Pieśń tokowa samców składa się z czterech faz
– klapania, trelowania, korkowania, szlifowania.
Toki trwają od końca marca do początku maja.
Lokalne populacje zajmują terytorium od kilkuset
do kilku tysięcy hektarów, z tokowiskiem umiejscowionym w centrum obszaru. Na tokowiskach,
oddalonych od siebie o około 5 km, tokuje od jednego do kilku, bądź kilkunastu samców.
Realizowany projekt przewiduje monitoring populacji głuszca, a także jego zagrożeń w postaci drapieżników. Będzie to podstawą do dalszej ochrony
tego gatunku na terenie Lasów Janowskich, a także Puszczy Solskiej.

Wydaje się, że główna przyczyna zanikania głuszca ma podłoże w działalności człowieka. Gatunek
ten wykazuje konserwatyzm siedliskowy, więc źle
znosi zmiany w jego środowisku.
Główne zagrożenia na terytorium głuszca to zmiana sposobu użytkowania gruntów i intensywna gospodarka leśna. Wyrąb powodujący rozdrobnienie
kompleksów leśnych i w efekcie fragmentację krajobrazu oraz melioracje w celu osuszania siedlisk wilgotnych, degradują środowisko głuszca, powodując
jednocześnie lepszy dostęp drapieżników do terenów, które były dla nich wcześniej trudno dostępne.
Groźne dla głuszca jest niepokojenie i penetracja
terytorium przez ludzi, wskutek czego spłoszone osobniki mogą tracić połowę swojego czasu
aktywności na ukrywanie się. Inne zagrożenia to
sporty i turystyka zmotoryzowana, presja drapieżników (lis, jenot, borsuk, kuna, szop, kruk,
jastrząb), polowania i kłusownictwo, szczególnie

w okresie toków. Ich siedliskom zagrażają monokulturowe uprawy roślin, wprowadzanie niewłaściwych gatunków liściastych w podszyty i do
składów drzewostanów, oraz obce, inwazyjne gatunki roślin. Czeremcha zwyczajna, będąca takim
gatunkiem inwazyjnym, jest zagrożeniem dla pożądanych przez niego płatów borówki.
Grodzenie upraw leśnych jest groźne, z powodu śmierci na skutek wpadania nisko latających
osobników w płoty. Zimne i wilgotne wczesne
lato wpływa na wzrost śmiertelności młodych
osobników. Prace leśne w okresie zimowym w pobliżu miejsc zimowania oraz wiosennych tokowisk
powodują wypłoszenie ptaków i eliminacje ich
z udziału w wiosennych tokach.
Głuszcowi zagrażają również takie czynniki jak
zanieczyszczenie bądź skażenie środowiska, choroby i pasożyty przenoszone przez bażanty, czy
rozwój infrastruktury narciarskiej w górach.

