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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

Obszar wystêpowania sasanki otwartej (zachodnia czêœæ ostoi Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich)

Sasanka otwarta nale¿y do najrzadziej wystêpuj¹cych roœlin 
naczyniowych w Polsce. Zmiany siedliskowe spowodowa³y, ¿e na 
wielu obszarach kraju gatunek wymar³ lub jest krytycznie 
zagro¿ony, dlatego podlega œcis³ej ochronie gatunkowej.
W obszarze Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich 
PLH060031 stanowi populacjê brzegow¹ na granicy zasiêgu 
gatunku i jeden z przedmiotów ochrony. Jej stanowiska s¹ 
nieliczne i silnie rozproszone.

CHARAKTERYSTYKA I BIOLOGIA GATUNKU

Powierzchnia
[ha] 

Sasanka zakwita wczesn¹ wiosn¹, zwykle w marcu. Du¿e, 
fioletowe kwiaty, pocz¹tkowo dzwonkowate, szeroko otwieraj¹ siê 
w miarê kwitnienia. Ich charakterystyczn¹ cech¹ jest obecnoœæ 
okó³ka ze zroœniêtych, w¹skich listków. Okwiat, listki okó³ka
i pêdy kwiatowe s¹ silnie, srebrzyœcie ow³osione. Kwitnienie 
rozpoczynaj¹ roœliny kilkuletnie, a najwiêcej kwiatów pojawia siê 
na osobnikach rosn¹cych w siedliskach otwartych. Zebrane
w rozetkê liœcie rozwijaj¹ siê pod koniec okresu kwitnienia
i utrzymuj¹ a¿ do jesieni.

Sasanka otwarta w pe³ni kwitnienia (fot. Krzysztof Wawer)

Pêdy kwiatowe z charakterystycznym okó³kiem (fot. Tomasz W¹sik)

Owoce, wyposa¿one w aparat lotny, rozsiewane s¹ 
przez wiatr. Wiêkszoœæ opada jednak w pobli¿u 
roœliny macierzystej. Nasiona skutecznie kie³kuj¹ 
tylko w lukach pokrywy roœlinnej. W trudnych 
warunkach (susza, och³odzenie) kie³kowanie zostaje 
opóŸnione, nawet o kilka lat. Uwa¿a siê, ¿e rozwój
i prze¿ywalnoœæ siewek mo¿e zale¿eæ od wystêpo-
wania mikoryzowych grzybów okreœlonych rodzajów.

Liœcie odziomkowe sasanki otwartej (fot. Mateusz Borny)

Sasanka otwarta zwi¹zana jest z siedliskami 
borowymi. Najczêœciej spotykana jest na skrajach 
lasów, b¹dŸ na terenach otwartych, jak murawy
i wrzosowiska. Zasiedla gleby suche i ubogie w azot.

W granicach ostoi Uroczyska Lasów Janowskich 
sasanka wystêpuje w obrêbie poligonu wojskowego, 
na granicy gmin Zaklików i Radomyœl nad Sanem. 
Ten ponad 1000 hektarowy obszar obejmuje dwie 
oddzielone borem sosnowym czêœci, tzw. patelnie – 
ma³¹ i du¿¹. W okresie funkcjonowania poligonu

WYSTÊPOWANIE I ZAGRO¯ENIA

Wrzosowisko z m¹cznic¹ lekarsk¹ (fot. Krzysztof Wawer)

gatunek wystêpowa³ ³anowo. Obecnie zajmuje kilka czêœciowo 
izolowanych stanowisk, a ³¹czna liczba obserwowanych pêdów 
kwiatowych nie przekracza 20.

Sasanka otwarta nale¿y do roœlin o ma³ej konkurencyjnoœci. 
Regeneracja siedliska, bêd¹ca efektem zaprzestania u¿ytkowania 
poligonu, znacznie ograniczy³a wystêpowanie gatunku. Obszar 
na ponad 600 ha zajmuj¹ zwarte wrzosowiska z wkraczaj¹cym 
podrostem drzew. Brak ods³oniêtej powierzchni uniemo¿liwia 
kie³kowanie nasion, a dominacja wrzosów ogranicza rozwój 
osobników. Istotny problem niezmiennie stanowi tak¿e 
przenoszenie osobników do przydomowych ogródków.

Rozwojowi populacji sasanki sprzyja funkcjonowanie siedliska
w warunkach presji cz³owieka, zw³aszcza dzia³ania ograniczaj¹ce 
sukcesjê i ods³aniaj¹ce glebê, w tym naturalnie wystêpuj¹ce 
po¿ary. Ograniczaj¹ one rozprzestrzenianie siê drzew, prowadz¹ 
do wyja³owienia gruntu oraz eliminuj¹ z gleby metabolity 
wrzosów, hamuj¹ce rozwój siewek sasanki. W 2015 r. na 
poligonie sp³onê³o 500 ha wrzosowisk, w tym w rejonach 
wystêpowania gatunku. Wp³yw tego po¿aru na populacjê sasanki 
jest czêœci¹ monitoringu prowadzonego na potrzeby Projektu.

Gaszenie po¿aru na poligonie w 2015 r. (fot. Konrad Sinica, www.sztafeta.pl)

Prowadzone w ramach Projektu dzia³ania ochronne zmierzaj¹ do 
zmniejszenia presji ze strony innych gatunków roœlin. Prace 
obejmuj¹ eliminacjê gatunków ekspansywnych: konwalii 
majowej i trzcinnika piaskowego oraz tworz¹cych zwart¹ pokrywê 
wrzosów. W sposób selektywny usuwana jest tak¿e warstwa 
mszysta, co prowadzi do ods³oniêcia powierzchni i stworzenia 
dogodnych warunków do kie³kowania nasion.

Od stycznia 2017 roku poligon wydzier¿awiono Wojskowemu 
Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia. Ponowne poligonowe 
wykorzystanie terenu mo¿e  zoptymalizowaæ warunki siedliskowe 
dla gatunku, pod warunkiem jednak, ¿e wystêpuj¹ca tu nieliczna 
populacja nie ulegnie zniszczeniu.

DZIA£ANIA OCHRONNE

Ods³anianie gruntu poprzez eliminacjê konwalii majowej (fot. Mateusz Borny)
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