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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 wykupionych gruntów

Na wykupionych gruntach wystêpuje bogata mozaika siedlisk 
szuwarowych, ³¹kowych, zaroœlowych, a nawet leœnych.
W miejscach o du¿ej wilgotnoœci lub tam, gdzie woda stagnuje nad 
powierzchni¹ gruntu, wykszta³caj¹ siê szuwary z klasy 
Phragmitetea. Najwiêksze powierzchnie zajmuj¹ zbiorowiska 
zio³oroœlowe ze zwi¹zku Filipendulion ulmariae z wi¹zówk¹ b³otn¹ 
Filipendula ulmaria. Miejscami wykszta³caj¹ siê zbiorowiska ze 
zwi¹zku Calthion palustris. Fragmenty nieu¿ytkowanych ³¹k
w wyniku sukcesji uleg³y przekszta³ceniu w zaroœla wierzbowe, 
z³o¿one g³ównie z wierzby piêcioprêcikowej Salix pentandra
i szarej S. cinerea. W strefach krawêdziowych dolin zaczynaj¹ 
wykszta³caæ siê olsy z klasy Alnetea glutinosae o wyraŸnie 
kêpkowo-dolinkowej strukturze runa z gatunkiem chara-
kterystycznym – psiank¹ s³odkogórz Solanum dulcamara.

Zmiany w pokryciu terenu spowodowane dzia³alnoœci¹ bobra europejskiego 
wykupione dzia³ki po³o¿one w rejonie rzeki Czartosowa 
(https://www.geoportal.gov.pl/)
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Wykupione grunty nad rzek¹ Trzebensz (fot. Jaros³aw Wawerski)

W stawach bobrowych wykszta³caj¹ siê typowe dla zbiorników 
eutroficznych zbiorowiska roœlin zanurzonych oraz o liœciach 
p³ywaj¹cych. Najbli¿sze ich otoczenie zajmuj¹ szuwary mozgi 
trzcinowatej Phalaris arundinacea. W wiêkszej odleg³oœci od 
lustra wody wykszta³caj¹ siê szuwary wielkoturzycowe ze 
zwi¹zku Magnocaricion.

Najwy¿ej wyniesione tereny zajmuj¹ p³aty ³¹k z kostrzew¹ 
czerwon¹ Festuca rubra, szczawiem rozpierzch³ym Rumex 
thyrsiflorus i bodziszkiem ³¹kowym Geranium pratense, które 
mo¿na zaliczyæ do ³¹k œwie¿ych z rzêdu Arrhenatheretalia 
elatioris. Niewielkie fragmenty zajmuj¹ zbiorowiska z piêciorni-
kiem gêsim Potentilla anerina i roz³ogowym P. reptans.

W miejscach niezaroœniêtych i przeœwietlonych wystêpuj¹ tak¿e 
gatunki charakterystyczne dla torfowisk przejœciowych, 
kwaœnych m³ak niskoturzycowych oraz ³¹k z rzêdu Molinietalia.

Wykupiony staw bobrowy na rzece Czartosowa (fot. Krzysztof Wawer)

W zwi¹zku z rozszerzaj¹c¹ siê skal¹ konfliktów na tle 
szkód wyrz¹dzanych przez te zwierzêta, Projekt 
obejmowa³ wykup gruntów zasiedlonych przez bobry, 
w celu utworzenia bezkonfliktowych miejsc ich 
bytowania. Dzia³anie s³u¿y³o tak¿e zmianie 
negatywnego postrzegania gatunku, przy jedno-
czesnym zachowaniu jego siedlisk. W ramach 
Projektu w dwóch etapach wykupiono ponad 30 ha 
gruntów, których u¿ytkowanie by³o utrudnione, b¹dŸ 
wrêcz niemo¿liwe.

WYKUPY GRUNTÓW

Tama bobrowa (fot. Mateusz Borny)

Wykupione dzia³ki po³o¿one s¹ w dolinach rzek 
Trzebensz, Czartosowa, Branewka Górna oraz przy 
cieku wodnym w okolicach miejscowoœci Pikule. 
Wykup poprzedzi³o wykonanie operatów szacunko-
wych. Z uwagi na skomplikowany stan prawny 
dzia³ek, konieczne by³o zapewnienie obs³ugi prawnej. 
Powierzchnia wykupywanych dzia³ek wynosi³a

2od 20 m  do niespe³na 1,4 ha. £¹cznie zakupiono 
ponad 200 dzia³ek, które przesz³y na w³asnoœæ 
Skarbu Pañstwa, pozostaj¹c w trwa³ym zarz¹dzie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Lublinie, z przeznaczeniem na cele zwi¹zane
z ochron¹ przyrody.
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Powierzchnia

Bóbr europejski Castor fiber jest najwiêkszym gryzoniem Europy. 
Prowadzi ziemnowodny tryb ¿ycia. Wiele specyficznych cech 
u³atwia mu p³ywanie: kszta³t cia³a, b³ona p³awna ³¹cz¹ca palce 
stóp, gêsta sierœæ chroni¹ca przed zimnem i specjalna wydzielina 
gruczo³owa, któr¹ smaruje futro, zabezpieczaj¹c je przed przema-
kaniem. P³ywa zanurzaj¹c ca³e cia³o z wyj¹tkiem g³owy
i grzbietu, ale tak¿e doskonale nurkuje. Bóbr jest œcis³ym 
roœlino¿erc¹. ¯eruje w w¹skiej strefie przybrze¿nej, ¿ywi¹c siê 
niemal wszystkimi gatunkami roœlin, wystêpuj¹cych w danym 
siedlisku. PóŸnym latem, ze wzglêdu na dostêpnoœæ po¿ywienia, 
zmienia dietê z roœlin zielnych na drzewiaste. Preferuje gatunki
o miêkkiej korze. Bobry s¹ zwierzêtami monogamicznymi. ¯yj¹
w ma³ych grupach rodzinnych z³o¿onych z rozmna¿aj¹cej siê pary 
rodzicielskiej oraz m³odych: tegorocznych i z roku poprzedniego
– ³¹cznie do 10 osobników. Poza tamami bobry buduj¹ chara-
kterystyczne ¿eremia, w których wychowuj¹ m³ode.

BÓBR EUROPEJSKI

Bóbr europejski (fot. Rafa³ Siek)

Bóbr jako jeden z nielicznych gatunków, potrafi dostosowaæ sie-
dlisko do swoich potrzeb. Na skutek ekspansji gatunku, znaczna 
czêœæ terenów u¿ytkowych przy ciekach i rowach melioracyjnych
w Lasach Janowskich zosta³a trwale przekszta³cona. Rozlewiska 
powsta³e w wyniku przegrodzenia cieków tamami, inicjuj¹ proces 
zmian i powstawanie siedlisk podmok³ych, które pe³ni¹ istotn¹ 
funkcjê w retencjonowaniu oraz procesach samooczyszczania wód 
powierzchniowych. Tamy istotnie spowalniaj¹ prêdkoœæ wody
w cieku, co wymiernie ogranicza erozjê denn¹. Woda zastoiskowa 
stwarza dogodne warunki rozwoju dla roœlinnoœci wodnej i b³otnej. 
Stanowi tak¿e œrodowisko ¿ycia dla zwierz¹t zale¿nych od wód. 
Ponadto tego typu miejsca stanowi¹ doskona³e obiekty badawcze, 
pozwalaj¹ce obserwowaæ zachodz¹ce zmiany sukcesyjne.

Bóbr europejski jest gatunkiem podlegaj¹cym czêœciowej 
ochronie na mocy prawa krajowego. Dyrektyw¹ Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, zaliczony zosta³ do 
taksonów bêd¹cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
których ochrona wymaga wyznaczenia obszarów Natura 2000.


