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CELE PROJEKTU

Poprawa stanu siedlisk torfowiskowych, poprzez odtworzenie ich otwartego charakteru oraz zatrzymanie odp³ywu wody

Poprawa jakoœci sosnowych borów bagiennych dziêki budowie urz¹dzeñ piêtrz¹cych wodê

Zachowanie siedlisk preferowanych przez g³uszca Tetrao urogallus oraz monitoring populacji tego gatunku

Utrzymanie i przywrócenie funkcjonowania dwóch zbiorników wodnych dla zachowania siedlisk p³azów, m.in. traszki 
grzebieniastej Triturus cristatus oraz kumaka nizinnego Bombina bombina

Utworzenie bezkonfliktowych miejsc bytowania bobra europejskiego Castor fiber poprzez wykup gruntów cennych 
przyrodniczo w rejonach dzia³alnoœci tego gatunku, prowadz¹cej do staræ pomiêdzy przyrod¹ i cz³owiekiem

Czynna ochrona stanowisk sasanki otwartej Pulsatilla patens

Podniesienie stabilnoœci drzewostanów w siedliskach gr¹dów i borów jod³owych dziêki zabiegom ochronnym

Stworzenie podstaw merytorycznych dla skutecznej ochrony rezerwatów przyrody w Lasach Janowskich poprzez 
sporz¹dzenie bazy danych przyrodniczych

Kszta³towanie postawy proœrodowiskowej i podniesienie poziomu akceptacji spo³ecznej dla obszarów Natura 2000 dziêki 
organizacji warsztatów, kó³ek zainteresowañ i spotkañ z mieszkañcami

Lokalizacja zbiornika na rzece Czartosowa w miejscowoœci Szklarnia

Czartosowa stanowi prawy dop³yw rzeki Bukowej. Ten 
piaszczysty, nizinny potok d³ugoœci ok. 10 km zosta³ zaliczony do 
naturalnej czêœci wód, charakteryzuj¹cej siê dobrym stanem 
ekologicznym i chemicznym. Powierzchnia zlewni wynosi ponad 

232 km . Charakteryzuje j¹ wysoki wskaŸnik lesistoœci, 
przekraczaj¹cy 93%. Na tle Lasów Janowskich wyró¿nia siê 
brakiem zbiorników wodnych, za wyj¹tkiem stawów bobrowych
i sztucznego zbiornika w miejscowoœci Szklarnia.

RZEKA CZARTOSOWA

Powierzchnia
[ha] 

Zlewnia Czartosowej

Du¿y staw bobrowy w dolinie Czartosowej (fot. Krzysztof Wawer)

W górnym biegu, tj. powy¿ej Szklarni, Czartosowa jest ciekiem 
przesychaj¹cym, który funkcjonuje jedynie w okresach 
intensywnego zasilania. Posiadaj¹c niewielk¹ si³ê drenuj¹c¹ 
p³ynie w s³abo uformowanej, dopiero kszta³tuj¹cej siê dolinie. 
Rzeka pozbawiona jest Ÿróde³. Bior¹c swój pocz¹tek w bagnie 
Kokoszaki odprowadza wody pochodz¹ce g³ównie ze sp³ywu 
powierzchniowego i odp³ywu glebowego. P³ynie przez zwarte lasy 
iglaste, porastaj¹ce gleby ³atwo przepuszczalne dla zwi¹zków 
humusowych, czego wyrazem jest brunatna barwa jej wód.

Niewielki, przep³ywowy zbiornik wodny powsta³
w 1996 roku w wyniku przegrodzenia rzeki grobl¹ 
ziemn¹ i spiêtrzenia jej wód na zastawce. 
Powierzchnia lustra wody wynosi³a 0,25 ha, 
maksymalna g³êbokoœæ siêga³a 1,2 metra, zaœ 
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pojemnoœæ zbiornika nie przekracza³a 2000 m . 
Zbiornik utworzono jako wodopój dla koni 
bi³gorajskich, ale pe³ni³ tak¿e funkcjê retencyjn¹. 
Równoczeœnie sta³ siê wa¿nym miejscem rozrodu 
lokalnych populacji p³azów, w tym jednym
z nielicznych na terenie Lasów Janowskich miejsc 
wystêpowania traszki grzebieniastej. Funkcjonalnoœæ 
obiektu stopniowo mala³a wraz z postêpuj¹cym 
wyeksploatowaniem konstrukcji, co uniemo¿liwi³o 
piêtrzenie wody i doprowadzi³o do rozmycia grobli
w miejscu jej styku z zastawk¹.

Zniszczona zastawka piêtrz¹ca na Czastosowej (fot. Mateusz Borny)

ZBIORNIK NA CZARTOSOWEJ

Traszka grzebieniasta – samiec w szacie godowej (fot. Marcin Karetta)

U doros³ych traszek podczas rozrodu widoczny jest wyraŸny 
dymorfizm p³ciowy. Szata godowa wystêpuje okresowo wy³¹cznie 
u samców, objawiaj¹c siê przede wszystkim wykszta³ceniem 
grzebienia godowego na grzbiecie i ogonie. Ponadto po bokach 
ogona pojawiaj¹ siê opalizuj¹ce, per³owe smugi.

Etap ¿ycia l¹dowego doros³e traszki rozpoczynaj¹ z koñcem 
okresu rozrodczego, a m³ode – po metamorfozie. Opuszczaj¹ 
wtedy zbiorniki wodne i przebywaj¹ w ich pobli¿u. Aktywne s¹ 
g³ównie noc¹, dni spêdzaj¹ ukryte w ziemnych schronieniach.

Gody odbywaj¹ siê wiosn¹, g³ównie noc¹ i wy³¹cznie w wodzie. Na 
miejsce zalotów i rywalizacji samce wybieraj¹ dno zbiornika. 
Zarówno larwy, jak i osobniki doros³e s¹ aktywnymi 
drapie¿nikami. W wodzie poluj¹ na wszystkie ma³e organizmy 
wodne, na l¹dzie – g³ównie na d¿d¿ownice, œlimaki i owady. W sen 
zimowy zapadaj¹ po pierwszych przymrozkach, zwykle z koñcem 
paŸdziernika.

Traszka grzebieniasta jest najwiêksz¹ z krajowych traszek, przy 
czym nieznacznie wiêksze s¹ samice. Ciemny grzbiet oraz boczn¹ 
powierzchniê cia³a pokrywaj¹ brodawki o bia³o zabarwionych 
szczytach. Brzuszna strona cia³a jest g³adka, ¿ó³ta lub 
pomarañczowa, pokryta czarnymi plamami.

TRASZKA GRZEBIENIASTA

Ostoja konia bi³gorajskiego w Szklarni powsta³a
w 1986 roku staraniem ówczesnego Nadleœnictwa 
Janów Lubelski, a 4 lata póŸniej wesz³a pod zarz¹d 
Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Utworzono j¹ 
dla zachowania endemicznego typu rodzimych koni, 
bêd¹cych potomkami tarpanów. Ostatnie wolno-
¿yj¹ce osobniki tej rasy, zamieszkuj¹cej niegdyœ 
centraln¹ i wschodni¹ Europê, zosta³y od³owione
i przeniesione do zwierzyñca hrabiego Zamoyskiego 
pod koniec XVIII wieku. W 1806 roku rozdano je 
okolicznym w³oœcianom, którzy zaczêli krzy¿owaæ 
tarpany z koniem domowym, daj¹c pocz¹tek nowemu 
typowi koni: koniom bi³gorajskim.

KOÑ BI£GORAJSKI

Konie bi³gorajskie w Szklarni (fot. Krzysztof Wawer)

Remont zbiornika na Czartosowej (fot. Krzysztof Wawer)

nowej, przy zachowaniu pierwotnych parametrów obiektu. 
Odtworzono wyerodowan¹ w rejonie zastawki groblê, a czaszê 
zbiornika oczyszczono z namu³u wraz z wyprofilowaniem jej 
skarp. Elementy konstrukcyjne wykonano z drewna dêbowego, 
co znacznie wyd³u¿y trwa³oœæ budowli.

Profilowanie ³agodnych skarp zbiorników wodnych jest niezwykle 
wa¿ne dla ochrony p³azów i gadów. Umo¿liwia im wygodne dojœcie 
do zbiornika, a tak¿e nadaje mu strefowoœæ. Zmienna g³êbokoœæ 
determinuje powstanie miejsc o zró¿nicowanej temperaturze, 
zasiedlanych przez ró¿ne gatunki roœlin. Wszystko to stymuluje 
stworzenie heterogennych warunków, daj¹c szansê bytowania 
gatunkom o ró¿nych wymaganiach œrodowiskowych.

Celem prowadzonego w ramach Projektu remontu 
by³o przywrócenie sprawnoœci technicznej zbiornika
i jego mo¿liwoœci retencyjnych dla potrzeb odbudowy 
miejsca rozrodu traszki grzebieniastej i innych 
gatunków p³azów. Prace polega³y na demonta¿u 
zniszczonych elementów zastawki i wykonaniu

REMONT ZBIORNIKA
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