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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
Typowe siedlisko g³uszca w Lasach Janowskich (fot. Tomasz W¹sik)

czêœci Lasów Janowskich, a najwiêksza koncentracja osobników
przypada na wydzielenia leœne nieobjête ochron¹ strefow¹. Z tego
wzglêdu, pocz¹wszy od 2018 roku, teren badañ rozszerzony
zosta³ o stwierdzony w latach poprzednich obszar szczególnej
aktywnoœci gatunku. Monitoring prowadzony jest w okresie
toków oraz poza tokami w sezonach zimowym i letnim.
Obserwacje odbywaj¹ siê na wieczornych zapadach, a tak¿e
poprzez penetracjê wyznaczonych stref: rejestrowane s¹
zaobserwowane osobniki i œlady ich bytowania (odchody, pióra
itp.), identyfikowane s¹ zagro¿enia (wystêpowanie czeremchy
amerykañskiej, antropopresja oraz œlady drapie¿ników), ocenie
podlega tak¿e kondycja siedliska. Integralnym elementem badañ
jest analiza ankiet obserwacji g³uszców.

Obszar wystêpowania g³uszca w Lasach Janowskich

G£USZEC

POPRAWA JAKOŒCI SIEDLISK

G³uszec jest najwiêkszym i najrzadszym przedstawicielem
kuraków w Polsce. Samiec jest wiêkszy i barwniej upierzony od
samicy. Ptaki te ¿yj¹ w rozleg³ych kompleksach borów i lasów
mieszanych. Na ni¿u preferuj¹ bory sosnowe o znacznym
uwilgotnieniu i du¿ym udziale borówek. Unikaj¹ siedlisk
o zwartym podszycie.

Likwidacj¹ skutków naruszenia naturalnych
stosunków wodnych w preferowanych przez g³uszca
siedliskach podmok³ych i bagiennych, do których
doprowadzi³y melioracje odwadniaj¹ce wykonane
w latach 60. XX w., by³o wybudowanie 33 obiektów
piêtrz¹cych na rowach melioracyjnych w ramach
projektu LIFE13 NAT/PL/000032. Spodziewanym
efektem dzia³ania jest poprawa warunków
wilgotnoœciowych siedlisk leœnych, która zwiêkszy
mo¿liwoœci wykorzystania przez g³uszce istniej¹cej
bazy pokarmowej oraz zadecyduje o trudniejszej
dostêpnoœci terenu dla ludzi i drapie¿ników,
potencjalnie zmniejszaj¹c presjê wywo³an¹ ich
obecnoœci¹. Ochrona siedlisk odpowiednich dla
g³uszca zaliczana jest do wiod¹cych dzia³añ
prowadz¹cych w sposób bezpoœredni do zatrzymania
spadku liczebnoœci gatunku i utrzymania populacji
na sta³ym poziomie.

Podstawê ich po¿ywienia stanowi¹ jagody ¿urawiny i borówek,
a tak¿e p¹czki i liœcie drzew, owady, mrówcze jaja, poczwarki
i œlimaki. Zim¹ zjadaj¹ igliwie sosny. Aby u³atwiæ sobie
rozdrabnianie pokarmu, po³ykaj¹ ma³e kamyki, tzw. gastrolity,
które dzia³aj¹c jak ¿arna, rozcieraj¹ go w ¿o³¹dku.
G³uszce ³¹cz¹ siê w pary wiosn¹, na arenach tokowych o sta³ej
przez wiele lat lokalizacji. Tokowiska po³o¿one s¹ w ustronnej
leœnej g³uszy. Pieœñ samca sk³ada siê z 4 nastêpuj¹cych po sobie
faz. Podczas ostatniej ptak g³uchnie, od czego pochodzi nazwa
gatunku. Wysiadywaniem jaj i opiek¹ nad m³odymi zajmuj¹ siê
wy³¹cznie samice.

Knoty g³uszca (fot. Tomasz W¹sik)

WYNIKI WSTÊPNE
Wyniki dwuletniego monitoringu wskazuj¹, ¿e liczebnoœæ
populacji g³uszca w Lasach Janowskich wynosi 18-22 osobniki
(min. 6 kogutów i 12 kur). Badania potwierdzi³y korzystanie przez
g³uszce ze wszystkich ostoi, przy czym wiêkszoœci stwierdzeñ
dokonano w ich s¹siedztwie. Liczebnoœæ populacji we wschodniej
czêœci kompleksu Lasów Janowskich kilkukrotnie przekracza
sumê obserwacji w pozosta³ych ostojach, pomimo najwiêkszej
presji drapie¿ników w tym rejonie. W 2017 roku zaobserwowano
m³ode osobniki, co mo¿e byæ symptomem odbudowy populacji.
Powierzchnia
Wp³yw
[ha] cz³owieka jest zró¿nicowany w poszczególnych ostojach,

przy czym silniejsz¹ antropopresjê obserwuje siê w zachodniej
czêœci obszaru, w rejonie oddzia³ywania DK19 oraz wiêkszego
zagêszczenia szklaków turystycznych. Czeremcha amerykañska
nie stanowi obecnie istotnego zagro¿enia w badanych
lokalizacjach. W dwóch ostojach nie stwierdzono jej
wystêpowania, w pozosta³ych gatunek wystêpuje jedynie w kilku
skupiskach i nie obserwuje siê jego ekspansji.

Rozmieszczenie przestrzenne miejsc obserwacji ptaków oraz dane
z tropieñ i ankiet sugeruj¹ mo¿liw¹ zmianê lokalizacji czynnych
tokowisk i area³u zajmowanego przez ptaki.

Demonta¿ grodzeñ leœnych (fot. Krzysztof Wawer)

Tokuj¹cy samiec g³uszca (fot. Bart³omiej Kosiarski)

LICZEBNOŒÆ I ZAGRO¯ENIA
Liczebnoœci populacji g³uszca w obszarze Natura 2000 Lasy
Janowskie PLB060005 od lat towarzyszy tendencja spadkowa.
Obecnie szacuje siê, ¿e osobniki wystêpuj¹ce w Lasach
Janowskich stanowi¹ ok. 1,5% populacji krajowej.
Przyjmuje siê, ¿e z powodu silnego konserwatyzmu
siedliskowego, g³ówne przyczyny zanikania gatunku zwi¹zane s¹
z ingerencj¹ cz³owieka w siedlisko jego wystêpowania. Najbardziej
negatywny wp³yw i najwiêksze zmiany siedliska przynosi
intensyfikacja gospodarki leœnej, prowadz¹ca do ograniczenia
zró¿nicowania wiekowego i strukturalnego lasów na du¿ych
powierzchniach, osuszanie siedlisk istotnych dla gatunku,
niepokojenie przez ludzi (zbieranie runa leœnego, turystyka
i rekreacja) i wprowadzanie gatunków obcych, zw³aszcza
czeremchy amerykañskiej, silnie przekszta³caj¹cej siedlisko
leœne i strukturê drzewostanu. Drug¹ grupê zagro¿eñ stanowi
wzrastaj¹ca presja drapie¿ników, szczególnie lisa.

Innym dzia³aniem s³u¿¹cym ochronie lokalnej
populacji g³uszca jest demonta¿ grodzeñ leœnych
z metalowej siatki, która jest niewidoczna dla
lec¹cych ptaków. Pozwoli to minimalizowaæ ryzyko
kolizji i zmniejszaæ œmiertelnoœæ kuraków, a tak¿e
innych gatunków, dla których tego typu bariery
stanowi¹ œmierteln¹ pu³apkê.

MONITORING POPULACJI
W³aœciwe rozpoznanie liczebnoœci gatunku, jak
równie¿ miejsc jego koncentracji, jest dzia³aniem
niezbêdnym do wdro¿enia dalszych dzia³añ
ochronnych. Ich zaplanowaniu bêdzie s³u¿y³a
weryfikacja oraz wskazanie nowych zagro¿eñ
w trakcie prowadzonego w ramach Projektu
monitoringu.
W kompleksie leœnym Lasów Janowskich funkcjonuj¹ cztery strefy ochrony g³uszca, gdzie prowadzone
s¹ dzia³ania monitoringowe. Obserwacje z lat 20162017 wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e subpopulacja tego
gatunku wystêpuje niemal wy³¹cznie we wschodniej

Zastawka piêtrz¹ca wodê w borze bagiennym (fot. Krzysztof Wawer)

Bud¿et projektu: 971 855 Euro,
w tym dofinansowanie UE: 485 927 Euro oraz
NFOŒiGW: 485 928 Euro.
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