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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 siedlisk torfowiskowych objête dzia³aniami ochronnymi

*

Monitoringiem objêto wszystkie powierzchnie, na których wyko-
nywano dzia³ania ochronne. Badania prowadzono na tran-
sektach w oparciu o metodykê monitoringu siedlisk, stosowan¹
w Pañstwowym Monitoringu Œrodowiska. Z uwagi na strukturê
i niewielk¹ powierzchniê czêœci stanowisk, za powierzchniê 
monitoringow¹ uznawano ca³y obszar zajêty przez siedlisko.

Oceny skutecznoœci wykonanych dzia³añ ochronnych dokonano 
w oparciu o zmianê wartoœci wskaŸnika „obecnoœæ krzewów
i drzew”. Na wszystkich powierzchniach pokrycie warstwy drzew
i krzewów zmniejszy³o siê, jednak nie zawsze wi¹za³o siê ze 
zmian¹ oceny. Ze wzglêdu na jednoroczny okres dziel¹cy oba 
etapy monitoringu, zmiany w ocenach innych wskaŸników na 
razie nie s¹ mo¿liwe do uchwycenia.

 MONITORING

Torfowisko po wykonaniu zabiegów ochronnych (fot. Tomasz B¹kowski)

Ocena wskaŸnika „obecnoœæ krzewów i drzew” na p³atach objêtych dzia³aniami 
ochronnymi (³¹cznie dzia³aniami ochronnymi objêto 43 p³aty torfowisk)
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Ocena wskaŸnika „obecnoœæ krzewów i drzew” wzglêdem powierzchni, na których 
wykonywano dzia³ania ochronne (dzia³ania ochronne prowadzono na 94 ha)
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DZIA£ANIA OCHRONNE

Dzia³aniami ochronnymi objêto 43 p³aty siedlisk 
torfowiskowych o ³¹cznej powierzchni przekra-
czaj¹cej 94 ha. Prace wykonywano na terenie 
Nadleœnictw Janów Lubelski i Goœcieradów.

Przeprowadzone zabiegi polega³y na mechanicznej 
wycince nalotu i podrostu drzew i krzewów. 
Eliminowano przede wszystkim sosnê zwyczajn¹, na 
niektórych powierzchniach równie¿ brzozê, olszê, 
œwierka oraz krzewy kruszyny, czeremchy i wierzby.

Prace wykonywano selektywnie. Pozostawiono 
drzewa, pod okapem których wystêpowa³y bagno 
zwyczajne Ledum palustre oraz borówka bagienna 
Vaccinium uliginosum. W takich miejscach 
kszta³towano strefê ekotonow¹, ze stopniowym 
rozluŸnianiem drzewostanu na zewn¹trz. Nie usuwa-

no tak¿e drzew obumar³ych oraz sosen o charakterystycznym dla 
torfowisk parasolowatym pokroju. Prace prowadzono rêcznie,
a uzyskan¹ biomasê wynoszono poza obszar torfowisk.

Czêœæ powierzchni objêtych wycink¹ znalaz³a siê w zasiêgu 
oddzia³ywania wybudowanych w ramach Projektu ma³ych 
obiektów piêtrz¹cych. Kompleksowe dzia³ania ochronne powinny 
zapewniæ trwa³oœæ wykonanych zabiegów – odpowiedni poziom 
uwilgotnienia zabezpieczy torfowiska przed ponown¹ ekspansj¹ 
dendroflory. W rejonie zastawek zainstalowano równie¿ reje-
stratory poziomu wody, gromadz¹ce dane o zmianach poziomu 
wód gruntowych.

Torfowisko przed zabiegami ochronnymi (fot. Tomasz B¹kowski)

Stan zachowania torfowisk stopniowo siê pogarsza, 
co zwi¹zane jest z procesem sukcesji, dodatkowo 
potêgowanym wykonanymi przed laty melioracjami 
odwadniaj¹cymi. Drena¿, przeprowadzony dla 
podniesienia produktywnoœci lasów, doprowadzi³ do 
znacznej degradacji siedlisk, w tym tych naj-
cenniejszych przyrodniczo.

Obni¿enie poziomu wód gruntowych skutkuje 
nadmiernym rozwojem roœlinnoœci drzewiastej. Do 
najbardziej ekspansywnych gatunków nale¿¹ sosna 
zwyczajna Pinus sylvestris oraz brzoza omszona 
Betula pubescens. Obecnoœæ drzew, poprzez proces 
ewapotranspiracji, przyspiesza dalsze osuszanie 
siedliska.

Istotnym zagro¿eniem dla torfowisk Lasów Janow-
skich jest tak¿e dop³yw wód o podwy¿szonej ¿yznoœci 
oraz zasadowym odczynie. Problem ten dotyczy 
g³ównie p³atów zlokalizowanych przy rowach 
odprowadzaj¹cych wodê ze stawów hodowlanych. 
Skutkiem jest zarastanie torfowisk trzcin¹ pospolit¹ 
Phragmites australis.

ZAGRO¯ENIA

Dzia³ania ochronne na torfowisku (fot. Tomasz B¹kowski)

REPREZENTATYWNOŒÆ SIEDLISK

Kompleks leœny Lasów Janowskich wyró¿nia du¿y udzia³ siedlisk 
zale¿nych od wód, w tym siedlisk torfowiskowych. W trakcie prac 
Wojewódzkich Zespo³ów Specjalistycznych zinwentaryzowano tu 
ponad 670 ha torfowisk. Zgodnie ze standardowym formularzem 
danych obszaru Natura 2000 PLH060031 Uroczyska Lasów 
Janowskich w granicach ostoi znalaz³o siê ich ponad 380 ha.

Torfowiskom wysokim wystêpuj¹cym w obszarze Uroczysk Lasów 
Janowskich przypisano ocenê ogóln¹ B. Torfowiska przejœciowe
i obni¿enia na pod³o¿u torfowym w standardowym formularzu 
danych zyska³y ocenê ogóln¹ A.

Przypisanie torfowisk do konkretnego typu siedliska nierzadko 
nastrêcza trudnoœci, z uwagi na ich mozaikowaty charakter
i wewnêtrzne zró¿nicowanie.

7110* Torfowiska wysokie z roœlinnoœci¹ torfotwórcz¹ (¿ywe) 
cechuje struktura kêpkowo-dolinkowa, z licznie wystêpuj¹cymi 
torfowcami o barwie brunatnej i czerwonej. Zasilane s¹ niemal 
wy³¹cznie wodami opadowymi, co sprawia, ¿e s¹ skrajnie ubogie 
w substancje od¿ywcze. Cechuje je tak¿e sk¹py sk³ad gatunkowy 
oraz silnie kwaœny odczyn pH.

7140 Torfowiska przejœciowe i trzêsawiska (przewa¿nie
z roœlinnoœci¹ ze zwi¹zku Scheuchzerio-Caricetea nigre) cechuje 
sta³e wysycenie wod¹, której poziom zbli¿ony jest do poziomu 
gruntu. Bardzo dobrze rozwiniêta warstwa mszysta tworzy 
g³adki, jednogatunkowy mszar. Zbiorowisko buduje zaledwie 
kilka gatunków.

7150 Obni¿enia na pod³o¿u torfowym z roœlinnoœci¹ ze zwi¹zku 
Rhynchosporion cechuje efemeryczny charakter. Siedlisko 
wykszta³ca siê dziêki czynnikom powoduj¹cym ods³anianie torfu: 
wydeptywaniu przez zwierzêta, obni¿eniu poziomu wody
w dystroficznych zbiornikach natorfowych, punktowej 
eksploatacji torfu. Z czasem, po ust¹pieniu tych czynników, 
siedlisko przechodzi z regu³y w torfowiska przejœciowe.

CHARAKTERYSTYKA SIEDLISK
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Zmiany sukcesyjne na torfowisku (https://www.geoportal.gov.pl/)
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