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7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością 
ze związku Rhynchosporion
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Położenie badanych obiektów
Wszystkie powierzchnie wytypowane do monitoringu 

zlokalizowane są w obszarze specjalnej ochrony ptaków 
(OSO) Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005.

Dwadzieścia siedem położonych jest w specjalnym 
obszarze ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 Uroczyska 
Lasów Janowskich PLH060031. 

Niektóre znajdują się w obrębie rezerwatów przyrody 
Lasy Janowskie i Imielty Ług oraz Parku Krajobrazowego 
Lasy Janowskie. 

Grunty objęte działaniami ochronnymi są własnością 
Skarbu Paostwa i znajdują się w zarządzie Lasów 
Paostwowych – Nadleśnictw Gościeradów i Janów 
Lubelski.





Wykorzystane materiały źródłowe

 Dokumentacja Planu Zadao Ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, 

 Zarządzenia ustanawiające zadania ochronne dla rezerwatów 
przyrody Imielty Ług oraz Lasy Janowskie, 

 Raport z oceny siedlisk torfowiskowych: 7110* torfowiska wysokie z
roślinnością torfotwórczą (żywe), 7140 torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea
nigrae) oraz 7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze
związku Rhynchosporion, w obrębie obszarów Natura 2000
Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz Lasy Janowskie
PLB060005, objętych działaniami ochronnymi w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów
Janowskich”. Urban D., Wawer K. Gielarek S. 2017. UP Lublin, RDOŚ
Lublin.



Działania ochronne

 Zabiegi ochronne wykonane w ramach działania C.1 Usunięcie 
drzew i krzewów oraz ich podrostów na terenie siedlisk 7110*, 7140 
i 7150 w projekcie LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą –
LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Działania ochronne polegające na zahamowaniu odpływu wody z 
terenu torfowisk, związane z realizacją zadao C.3 Budowa zastawek 
na rowach odprowadzających wodę siedlisk wilgotnych
i bagiennych oraz C.4 Renowacja grobli oraz odbudowa mnicha na 
stawie Imielty Ług projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie 
z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. 





Wycinka drzew i krzewów

Wycinką drzew i krzewów objęto 43 płaty 
siedlisk torfowiskowych o łącznej powierzchni 
94,1 ha: 
siedliska torfowiskowe w typie 7110* (torfowiska 

wysokie) obejmują obszar 28,47 ha tworzony 
przez 13 płatów,

 torfowiska przejściowe (7140) stanowią 54,83 ha 
w obrębie 28 płatów,

 a obniżenia na podłożu torfowym (7150) – 10,8 
ha, 





Ocena stanu siedlisk przyrodniczych
Metodyka monitoringu siedlisk stosowaną w Paostwowym 

Monitoringu Środowiska. 
parametry i wskaźniki:
 powierzchnia siedliska
specyficzna struktura i funkcje

wskaźniki dla siedlisk:  

7110* torfowiska wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe), 
7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea nigrae), 
7150 obniżenia na podłożu torfowym z 

roślinnością ze związku Rhynchosporion
perspektywy ochrony



Metody badao 

Badania wykonano w lipcu i sierpniu 2017 i 2018 roku. 
Na badanych powierzchniach wykonano transekty

(długośd transektu zależała od powierzchni siedliska): 
 po jednym transekcie na torfowiskach o powierzchni do 1 ha:
 po dwa transekty na torfowiskach, których powierzchnia mieściła się w 

przedziale 1 –3 ha. 

 Na każdym transekcie wykonano (metodą Braun-Blanqueta) po 
trzy zdjęcia fitosocjologiczne (każde o powierzchni 10 x 10 m). 

 W trakcie badao określono głębokośd zalegania wody 
gruntowej.

 Odnotowano także ślady świadczące o pozyskiwaniu torfu oraz 
funkcjonowanie rowów odwadniających. 

 Zwrócono uwagę na obecnośd gatunków charakterystycznych, 
dominujących, ekspansywnych oraz stopieo zwarcia drzew i 
krzewów.

















7110* Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą



2017



2018



7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)



2017 r.



2018 r.





7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)



2017 r.



2018 r.



7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)



2017 r.



2018 r.



7150 Obniżenia na podłożu torfowym 
z roślinnością ze związku Rhynchosporion



2017 r.



2018 r.







7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)



2017 r.



2018 r.



7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)



2017 r.



2018 r.



Wyniki monitoringu 
Na wszystkich analizowanych powierzchniach uległo zmianie 

pokrycie warstwy drzew (zmniejszenie pokrycia lub całkowite 
usunięcie drzew z tej warstwy).

W warstwie podszycia zmniejszył się udział krzewów i 
podrostu drzew. 
 Na niektórych obiektach z tej warstwy usunięto wszystkie krzewy i 

podrost drzew. 
W przypadku wycięcia gatunków liściastych, a zwłaszcza brzóz  i 

kruszyny pospolitej oraz wierzby szarej pojawiły się liczne odrośla.
W warstwie roślinności zielnej 

(w przypadku części płatów siedliska) 
zwiększył się udział siewek drzew, 
a zwłaszcza – sosny zwyczajnej
i brzozy omszonej
oraz krzewów – kruszyny pospolitej, 
wierzb Salix spp (na niektórych obiektach).



Lp. Torfowisko, 

lokalizacja

Nr transektu Siedlisko Natura 2000

Ocena wskaźnika

Obecność 

krzewów i drzew

Efekty zabiegów

2017 2018

1. Leśnictwo Budy, 

wydzielenie 172j

Budy I 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie

z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea)

FV FV

Warstwa a: Brak. 

Warstwa b: Pokrycie zmniejszyło 

się z ok. 20-30%  do 0-5% w 2018 r.

2. leśnictwo 

Bukowa, 

wydzielenie 266f

Bukowa I 7110* Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe)

FV FV

Warstwa a: Zwarcie drzew 

zmniejszyło się z ok. 20% do 5%.

Warstwa b: Pokrycie zmniejszyło 

się z 10 do 2%.

3. leśnictwo 

Bukowa, 

wydzielenie 253g

leśnictwo Flisy, 

wydzielenie 273b

Bukowa II 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie

z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea)

FV FV

Warstwa a: Zmniejszeniu uległo 

zwarcie drzew z ok. 30% do 0%.

Warstwa b: Pokrycie zmniejszyło 

się z 20 do

2-5%.

4. leśnictwo Flisy, 

wydzielenie 315j

Flisy I 7110* Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe)

U1 U1

Warstwa a: zwarcie drzew 

zmniejszyło się do 10%

Warstwa b: Zwarcie warstwy b 

zmniejszyło się z 20% do 5%.

5. leśnictwo Flisy, 

wydzielenie 302i

Flisy II 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie

z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea)

U1 FV

Warstwa a: Zmniejszyło się 

pokrycie warstwy drzew z ok. 20% 

do 0-10%.

Warstwa b: Pokrycie krzewów i 

podrostu drzew zmniejszyło się z 

20% do 2-10%.



Wyniki monitoringu 
Na 23 tranektach zmiany w pokryciu warstwy drzew, 

krzewów i podrostu drzew znalazły odbicie w ocenie 
wskaźnika „Obecnośd krzewów i drzew” 

 zmiana U1 na FV – 11 transektów, 

 zmiana U2 na U1 – 7 transektów, 

 zmiana U2 na FV – 6 transektów.



Wyniki monitoringu 

W 2018 r. w przypadku 22 transektów
pozostawiono ocenę FV (siedem transektów) 
lub U1 (15 transektów). 

Na tych transektach również znacznie 
zmniejszyło się pokrycie warstwy drzew, 
krzewów i podrostu drzew. 

Wartośd wskaźnika mieściła się jednak w 
dotyczasowych granicach oceny tego 
wskaźnika.



Ocena stopnia oddziaływania na siedliska rowów 
odwadniających i innych obiektów hydrotechnicznych oraz 

ocena skuteczności działao zrealizowanych w ramach projektu 
w kontekście poprawy stosunków wodnych w obrębie 

stanowisk objętych monitoringiem

Na dziesięciu monitorowanych torfowiskach odnotowano 
obecnośd rowów melioracyjnych powodujących osuszanie 
występujących na tych torfowiskach siedlisk 
 Flisy II , Gielna IV , Kalenne I , Obrówka II, Pikule I, Stawki II,  

Stojeszyn I, Zdzisławica III, IV, VI, Majdan I.

 Zagrożenia związane z dopływem biogenów na analizowane 
siedliska 
 Flisy I, Pikule III, Stawki I, V.

 Zagrożeniem dla omawianych siedlisk jest także nadmiar 
wody (woda stagnująca na powierzchni torfowiska –
zatapianie torfowiska) 
 np. Gwizdów I.



Propozycja działao ochronnych niezbędnych dla 
zapewnienia właściwego stanu siedlisk 

torfowiskowych: 7110*, 7140 i 7150 na każdym ze 
stanowisk objętych monitoringiem

 Zachowad naturalne warunki wodne, unikad wszelkiego sztucznego 
odwodnienia. Nie pogłębiad i nie konserwowad istniejących rowów 
melioracyjnych. Pozwalad na ich zarastanie.





Kontynuowad usuwanie z powierzchni objętych 
monitoringiem podrostu i nalotu drzew, a także krzewów. 

W przypadku ekspansji 
 trzciny pospolitej 

Phragmites australis
zastosowad zabieg koszenia.

Usuwad gatunki obcego pochodzenia (np. erechtites
jastrzębcowaty).





Zablokowad odpływ istniejącymi rowami melioracyjnym 
(budowa zastawek, przegrody na rowach, zasypywanie 
rowów).

Dążyd do stabilizowania poziomu wody na poziomie 
niewiele niższym od powierzchni gruntu (najlepiej nie 
więcej niż kilka cm pod powierzchnią terenu).

Nie nawadniad siedliska wodą pochodzącą spoza 
siedliska (cieki zewnętrzne), ze względu na inną trofię
wody.



Odtwarzad siedlisko 7150 obniżenia na 
podłożu torfowym z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion poprzez odsłaniane torfu lub 
gytii i tworzenie małych zagłębieo (silniej 
uwodnionych) na powierzchni torfowisk.





Wzbogacid populacje rosiczek, a zwłaszcza rosiczki 
pośredniej i owalnej Drosera intermedia, D. obovata
poprzez zbiór nasion i wysiewanie w odpowiednio 
przygotowane mikrosiedliska (małe zagłębienia na 
powierzchni torfowisk, silniej uwodnione, pozbawione 
pokrywy roślinnej – odsłonięta powierzchnia torfu i gytii).





Zachowad, wokół torfowisk w stanie naturalnym, strefę
buforową o szerokości (zależnie od powierzchni
torfowiska i lokalnych warunków terenowych) od
kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.

Płaty zniekształcone i przesuszone należy traktowad,
jako siedlisko wymagające renaturalizacji.

Na wyznaczonych transektach i powierzchniach (raz na
5-6 lat, optymalnie raz na 3 lata) kontynuowad
monitoring siedlisk:
7110* torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

(żywe),
7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważniez

roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
 7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze

związku Rhynchosporion.

Wskazane jest monitorowanie obecności nalotu
roślinności drzewiastej i krzewów.






