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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

Powierzchnie gr¹dów i borów jod³owych objête dzia³aniami ochronnymi

Monitoringiem przyrodniczym siedlisk objêto wybrane 
powierzchnie, na których wykonywano dzia³ania ochronne
(9 zlokalizowanych w obrêbie borów jod³owych, 6 w obrêbie 
gr¹dów). Badania sk³ada³y siê z dwóch etapów: monitoringu 
stanu „0" oraz monitoringu porealizacyjnego. Prowadzono je na 
sta³ych transektach, w oparciu o metodyki monitoringu siedlisk 
stosowane w Pañstwowym Monitoringu Œrodowiska.

Zaobserwowane zmiany dotyczy³y przede wszystkim zmian 
wskaŸników specyficznej struktury i funkcji. Wykonane zabiegi 
przyczyni³y siê do pozytywnych zmian iloœciowych i jakoœciowych 
w warstwie mszystej borów jod³owych, na co wskazuje 
wystêpowanie wiêkszej liczby gatunków chronionych. Prawdo-
podobnie jest to efekt zwiêkszenia dostêpnoœci œwiat³a.
W przypadku gr¹dów uda³o siê wyeliminowaæ z podszytu 
czeremchê amerykañsk¹. W kombinacji gatunków cha-
rakterystycznych i dominuj¹cych generalnie nie zaobserwowano 
istotnych zmian, co wynika ze zbyt krótkiego okresu, jaki up³yn¹³ 
od zakoñczenia dzia³añ ochronnych.

 MONITORING

Zdemontowane grodzenia leœne (fot. Krzysztof Wawer)

Inwentaryzacja awifauny (fot. Krzysztof Wawer)

Niestety na czêœci powierzchni, w wyniku przeœwietlenia 
drzewostanów, zaobserwowano nadmierny rozwój je¿yn Rubus 
spp. W perspektywie d³ugoterminowej, w miarê wzrostu drzew
i zacienienia, problem ten powinien zostaæ wyeliminowany.

W obrêbie wybranych p³atów siedlisk leœnych objêtych 
dzia³aniami ochronnymi, prowadzono tak¿e monitoring ptaków, 
owadów oraz nietoperzy. Pomimo tego, i¿ uzyskane wyniki nie 
mog¹ wprost œwiadczyæ o generalnej kondycji siedlisk, stanowi¹ 
cenny materia³ naukowy, na podstawie którego mo¿na 
wnioskowaæ o mo¿liwych zmianach w sk³adzie gatunkowym, 
bêd¹cych nastêpstwem zabiegów wykonywanych w lasach 
gospodarczych. RozluŸnienie zwarcia drzew skutkowa³o 
stwierdzeniem jarzêbatki Sylvia nisoria, pieg¿y Sylvia curruca
i pokrzywnicy Prunella modularis. Na uwagê zas³uguje tak¿e 
obecnoœæ nietoperzy na wszystkich badanych stanowiskach.

Zabiegi ochronne prowadzone by³y na ³¹cznej 
powierzchni blisko 30 ha lasu, zarówno w obrêbie 
naturalnych odnowieñ, jak i sztucznych nasadzeñ, 
na terenie rezerwatów przyrody: Szklarnia, Lasy 
Janowskie oraz Imielty £ug. Obejmowa³y zabiegi 
pielêgnacyjne, polegaj¹ce na usuwaniu nad-
miernej iloœci roœlin zielnych oraz zbêdnych 
domieszek g³usz¹cych sadzonki po¿¹danych 
gatunków. Wykonywano równie¿ czyszczenia 
wczesne i póŸne w obrêbie m³odych drzewostanów, 
w celu podniesienia ich stabilnoœci, kszta³towania 
zbli¿onego do naturalnego sk³adu gatunkowego 
oraz polepszenia warunków rozwoju drzew. 
Czyszczenia wczesne prowadzono w odnowieniach, 
które nie osi¹gnê³y jeszcze zwarcia, póŸne tam, 
gdzie po jego osi¹gniêciu drzewostany wesz³y ju¿
w fazê m³odnika.

DZIA£ANIA OCHRONNE

Bór jod³owy (fot. Krzysztof Wawer)

Czyszczenia wykonywane w obrêbie sztucznych nasadzeñ (fot. Krzysztof Wawer)

Usuniête drzewa i krzewy pozostawiono na po-
wierzchniach objêtych dzia³aniami, zwiêkszaj¹c 
zasoby martwego drewna. Zabiegi prowadzono
w sposób umiarkowany, usuwaj¹c nadmiar 
niepo¿¹danych gatunków, przy jednoczesnym 
zachowaniu pewnej ich iloœci, niezbêdnej do 
utrzymania w³aœciwego zwarcia oraz wynikaj¹cej
z potrzeby ochrony. Ca³kowitej eliminacji podlega³ 
podrost czeremchy amerykañskiej Prunus se-
rotina – roœliny inwazyjnej stanowi¹cej realne 
zagro¿enie dla gatunków rodzimych.

Istotnym elementem prac by³ demonta¿ grodzeñ 
leœnych o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 2,5 km. Wykonane 
przed laty grodzenia chroni³y sztuczne odnowienia 
przed zgryzaniem. Z biegiem czasu, gdy m³ode 
pokolenie drzew wyros³o poza zasiêg zwierzyny 
p³owej, przesta³y pe³niæ swoj¹ rolê i sta³y siê istotn¹ 
barier¹ w œrodowisku: znane s¹ przypadki obra¿eñ 
i œmierci zwierz¹t w wyniku kolizji – dotyczy to 
tak¿e rzadkiego g³uszca Tetrao urogallus.

CHARAKTERYSTYKA BORÓW JOD£OWYCH
Wy¿ynne bory jod³owe uwa¿ane s¹ za endemiczny typ lasu, 
wystêpuj¹cy tylko w Polsce po³udniowo-wschodniej. Najbardziej 
naturalne fragmenty siedliska mo¿na spotkaæ w dolinach ma³ych 
cieków wodnych. Jedliny to cieniste, doœæ zwarte bory z domi-
nuj¹c¹ w drzewostanie jod³¹ pospolit¹ Abies alba, której 
towarzysz¹ œwierk pospolity Picea abies, sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris, a tak¿e buk zwyczajny Fagus sylvatica.

Warstwê krzewów tworzy podrost drzew oraz kruszyna pospolita 
Frangula alnus czy dziki bez koralowy Sambucus racemosa.
W runie zaznacza siê du¿y udzia³ paproci i mszaków. Gatunkiem 
charakterystycznym jest tak¿e chroniony wid³ak ja³owcowaty 
Lycopodium annotinum.

Gr¹dy to lasy, których drzewostan mog¹ budowaæ niemal 
wszystkie wystêpuj¹ce na danym terenie gatunki drzew 
liœciastych. Sta³ym elementem gr¹du w Polsce jest obecnoœæ 
graba pospolitego Carpinus betulus, a tak¿e dêbu szypu³kowego 
Quercus robur i lipy drobnolistnej Tilia cordata. Gr¹dy 
charakteryzuje z³o¿ona, ró¿nowiekowa struktura drzewostanu, 
du¿e bogactwo florystyczne oraz wyraŸna zmiennoœæ sezonowa. 
Warstwê podszytu, obok naturalnego odnowienia drzew, tworz¹ 
najczêœciej leszczyna pospolita Corylus avellana, czeremcha 
zwyczajna Padus avium, a tak¿e chroniony wawrzynek wilcze³yko 
Daphne mezereum. W gr¹dach wyraŸny jest aspekt wczesno-
wiosenny, zwi¹zany z rozwojem barwnie kwitn¹cych i wystê-
puj¹cych ³anowo roœlin zielnych: zawilca gajowego Anemone 
nemorosa, przylaszczki pospolitej Hepatica nobilis czy gajowca 
¿ó³tego Lamium galeobdolon.

Las gr¹dowy jest trwa³ym typem ekosystemu, gdzie kluczowym 
jest proces œmierci drzew, powoduj¹cy powstawanie luk w drze-
wostanie, a nastêpnie ich wype³nianie przez odnowienia lub 
podrost. Trwa³oœæ gr¹du umo¿liwiaj¹ ró¿ne strategie ¿yciowe 
dominuj¹cych gatunków drzewostanu.

CHARAKTERYSTYKA GR¥DÓW

Powierzchnia
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Las gr¹dowy (fot. Mateusz Borny)


