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Ochrona siedlisk mokradłowych w projekcie  
LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą  
– LIFE+ dla Lasów Janowskich”1

Krzysztof Wawer, Sylwia Gielarek

Abstrakt. Melioracje wykonane w latach 60. XX wieku doprowadziły 
w Lasach Janowskich do utraty wielu siedlisk mokradłowych. Poprawę wa-
runków wodnych zainicjowano w programie małej retencji budując ponad 
100 obiektów hydrotechnicznych, przywracających właściwy reżim wodny 
w obszarze. Działania kontynuowane są w ramach projektu LIFE13 NAT/
PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Projekt 
dedykowany jest ochronie najcenniejszych siedlisk i gatunków występują-
cych w obszarach Natura 2000 kompleksu leśnego Lasów Janowskich. Dla 
ochrony i poprawy stanu siedlisk mokradłowych zaplanowano zmniejsze-
nie oddziaływania istniejącej infrastruktury melioracyjnej poprzez budowę 
małych obiektów hydrotechnicznych oraz odtworzenie otwartego charak-
teru torfowisk. Działania zoptymalizują poziom wód i przyczynią się do 
zahamowania procesu murszenia torfu, co zwiększy potencjał akumulacji 
węgla. Zabiegom ochronnym towarzyszą monitoring przyrodniczy i dzia-
łania edukacyjne.

Słowa kluczowe: siedliska mokradłowe, mała retencja, Lasy Janowskie

Abstract. Conservation of wetland habitats in LIFE13 NAT/PL/000032 
project „In harmony with nature – LIFE+ for Janowskie Forest”. A dra-
inage of the Janowskie Forest area which was done in the 1960s caused the 
loss of many wetland habitats. Improvement of water condition was started by 
the implementation of small retention program in this area and construction 
of over 100 dams on drainage ditches in order to restore proper groundwa-
ter level. These activities are continued within the LIFE13 NAT/PL/000032 
project «In harmony with nature – LIFE+ for Janowskie Forest». The pro-
ject concerns protection the most valuable habitats and species occurring in 
the Natura 2000 areas. It is planned a limitation of unfavorable influence of 
existing drainage infrastructure on wetland habitats to protect them and im-
prove their status. This will be done through the construction of new small 
dams on drainage ditches and restoration of the typical open-area character 
of peatlands. These actions will optimize the groundwater level and help to 
stop peat degradation, which is associated with an increase of the carbon ac-

1 Praca została wykonana w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów 
Janowskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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cumulation potential. Conservation activities are supported by environmental 
monitoring and education.

Key words: wetland habitats, small retention, Janowskie Forest

Wstęp

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest beneficjentem projektu  
LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt, realizowany od 2015 roku, 
zakłada kompleksową ochronę siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony w obsza-
rach Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz Lasy Janowskie PLB060005.  
Budżet projektu wynosi 971 855 Euro, a jego zakończenie zaplanowano na koniec 2019 roku.

Głównym celem projektu jest ochrona najcenniejszych płatów siedlisk podmokłych i ba-
giennych. Pozostałe działania ukierunkowano na ochronę sasanki otwartej Pulsatilla patens, 
kumaka nizinnego Bombina bombina, traszki grzebieniastej Triturus cristatus, głuszca Te-
trao urogallus i bobra Castor fiber. Projekt kładzie także szczególny nacisk na działania 
edukacyjne i podejmowanie dialogu z lokalną społecznością. Zaplanowane działania inte-
grują ochronę przyrody z lokalnymi potrzebami, dążąc do upowszechnienia metod ochrony 
przyrody w gospodarczym wykorzystaniu lasu.

Obszar realizacji projektu i przedmioty ochrony

Projekt realizowany jest w granicach obszarów Natura 2000 kompleksu leśnego Lasów Ja-
nowskich, na gruntach w zarządzie Nadleśnictw Janów Lubelski i Gościeradów w wojewódz-
twach lubelskim i podkarpackim. Lasy Janowskie stanowią zachodnią część Puszczy Solskiej. 
Kompleks leśny, z fragmentami drzewostanów o charakterze puszczańskim, charakteryzuje 
duży stopień naturalności i mała gęstość zaludnienia. Cechuje go także różnorodność siedlisk 
przyrodniczych, w tym torfowisk i borów bagiennych (Tab. 1). Powstanie siedlisk podmokłych 
i bagiennych determinowała budowa geologiczna – wierzchnia warstwa piasków położona jest 
na nieprzepuszczalnym złożu iłów krakowieckich. Dzięki temu poziom wód gruntowych jest 
płytki (do 2 m p.p.t.), a duże zróżnicowanie ukształtowania powierzchni sprzyja powstaniu 
licznych obszarów bezodpływowych, w których wykształciły się siedliska mokradłowe.

Tab. 1. Siedliska mokradłowe stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Uroczyska Lasów 
Janowskich PLH060031
Table 1. Wetland habitats protected within SAC Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031

Typ siedliska przyrodniczego Powierzchnia [ha] Udział [%]
7150 obniżenia na podłożu torfowym 
z roślinnością ze związku Rhynchosporion 8,38 0,02

7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska 388,35 1,12
7110* torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 249,84 0,72
91D0* bory i lasy bagienne 1 082,00 3,13
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Siedliska mokradłowe objęte działaniami ochronnymi:
7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, należą 

do najrzadziej występujących siedlisk w kraju. Z natury są nietrwałe. Stanowią jeden z eta-
pów sukcesji w tworzeniu się lub regeneracji torfowisk. Wykształcają się wyłącznie na ubo-
gim podłożu torfowym, o wysokim poziomie wód gruntowych. Roślinność buduje nieliczna 
grupa gatunków rosnących w niewielkim zwarciu. Typowymi przedstawicielami siedliska są 
torfowce Sphagnum sp., przygiełka biała Rhynchospora alba oraz rosiczki: pośrednia Drose-
ra intermedia i okrągłolistna D. rotundifolia (Herbichowa 2004a, Koczur 2012a).

7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska powstają w wyniku długotrwałego procesu 
starzenia się i lądowienia zbiorników wodnych. Roślinność jest słabo zróżnicowana − niż-
sza warstwa ma postać płaskiego, jednogatunkowego mszaru, w wyższej dominują zwykle 
dwa gatunki roślin naczyniowych, tworząc łącznie dwuwarstwową strukturę. W klasycznej 
formie budujące siedlisko rośliny zakorzenione są w przesyconej wodą warstwie mchów, 
która swobodnie unosi się na powierzchni zarastającego zbiornika, tworząc tzw. pło. Stabi-
lizują je rośliny zielne, jak turzyca bagienna Carex limosa, czermień błotna Calla palustris 
czy przygiełka biała Rhynchospora alba, których kłącza i korzenie spajają warstwę mszystą 
(Herbichowa 2004b, Koczur 2012b).

7110* torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) to otwarte mszary na 
skrajnie ubogich i silnie kwaśnych torfach, zasilanych niemal wyłącznie wodami opadowy-
mi. Często przyjmują kształt kopuły i posiadają strukturę kępkowo-dolinkową. Wyróżnia je 
także ubogi skład gatunkowy roślin. Kępki tworzą torfowce o barwie brunatnej i czerwonej 
oraz wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, żurawina błotna Oxycoccus palustris, 
rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia. W dolinkach dominują zielone gatunki torfow-
ców oraz turzyca bagienna Carex limosa i przygiełka biała Rhynchospora alba. Drzewa, 
zwykle sosna zwyczajna Pinus sylvestris oraz brzoza omszona Betula pubescens, przyjmują 
postać karłowatą (Potocka 2004, Stańko 2010).

91D0* bory i lasy bagienne stanowią naturalne, klimaksowe zbiorowisko na torfowi-
skach wysokich, w warunkach klimatycznych środkowej i wschodniej Europy. Umownie 
przyjmuje się, że granicą pomiędzy otwartym torfowiskiem porośniętym drzewami, a borem 
bagiennym, jest osiągnięcie przez warstwę drzew pokrycia przekraczającego 50%. Bory ba-
gienne utrzymują stabilność w miejscach z wysokim poziomem wód gruntowych pochodze-
nia opadowego. W stanie naturalnym zwierciadło wody nie opada w nich poniżej 50 cm pod 
powierzchnię terenu. Pod względem florystycznym bory bagienne zaliczają się do zbioro-
wisk ubogich – w płatach jest najczęściej około 20 gatunków. W warstwie drzew dominuje 
sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Bujne runo budują głównie krzewinki bagna zwyczajnego 
Ledum palustre (Fot. 1.), borówki bagiennej Vaccinium uliginosum, modrzewnicy zwyczaj-
nej Andromeda polifolia oraz wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum. W warstwie 
mszystej przeważają torfowce Sphagnum sp. (Kwiatkowski 2004, Pawlaczyk 2010).
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Przyczyny degradacji siedlisk mokradłowych

Druga połowa XX w. była w Lasach Janowskich okresem intensyfikacji produkcji rolnej 
i leśnej, m.in. przez poszerzenie areału objętego melioracjami. W ich wyniku stan zachowa-
nia cennych siedlisk mokradłowych znacznie się pogorszył. Obniżenie poziomu wód grunto-
wych w obrębie torfowisk doprowadziło do pojawienia się w wielu lokalizacjach nalotu ro-
ślinności drzewiastej (najczęściej sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej) oraz zamiera-
nia charakterystycznych gatunków torfotwórczych. W borach bagiennych, poza zanikaniem 
torfowców, zanotowano spadek udziału gatunków charakterystycznych (bagno zwyczajne, 
borówka bagienna) i utratę typowego pokroju nadal dominującej sosny. Zaniechanie działań 
ochronnych doprowadziłoby w konsekwencji do uruchomienia ostatecznego etapu degrada-
cji tych siedlisk, czyli murszenia torfu.

Modyfikacje funkcjonowania wód stanowią główne potencjalne zagrożenie dla sie-
dlisk mokradłowych. Choć stan ich zachowania w obszarze wykazuje duże zróżnicowanie 
(Ryc. 1), to niezależnie od aktualnego stanu ochrony, konieczna jest stała kontrola stopnia 
uwodnienia poszczególnych płatów (Dokumentacja PZO). Nawet działania wykonywane 
w znacznej odległości, mogą wpływać na dany płat siedliska.

Fot. 1. Sosnowy bór bagienny z dominującym w runie bagnem zwyczajnym Ledum palustre (fot. M. Borny)
Photo 1. Scots pine mire woods with dominated in undergrowth Ledum palustre
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Ochrona czynna

W związku z wymogami prawa Unii Europejskiej (Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia) Polska 
zobligowana jest m.in. do utrzymania właściwego stanu ochrony cennych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych oraz naturalnych siedlisk ptaków zgodnie z ich potrzebami ekologicznymi, zarów-
no na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. Ponieważ główną przyczyną degeneracji siedlisk 
wilgotnych i bagiennych regionu jest ich odwodnienie, hamowanie odpływu wody przez budowę 
urządzeń piętrzących staje się wiodącą metodą ich ochrony. Reanturalizacja warunków wodnych, 
rozumiana jako naprawa szkód spowodowanych przez dawniejsze odwodnienia, to podstawowy 
i najważniejszy element aktywnej ochrony tych siedlisk (Makles i in. 2014).

Działania ochronne siedlisk wilgotnych i bagiennych zainicjowało w 2007 roku Nadle-
śnictwo Janów Lubelski. W ramach programu małej retencji wybudowano ponad 100 obiek-
tów hydrotechnicznych, które retencjonują łącznie 453 100 m3 wody. Modelowy przykład 
stanowią działania wykonane na terenie leśnictwa Bukowa, które umożliwiły zapewnienie 
właściwej ochrony blisko 65 ha siedliska boru bagiennego.

Kontynuacją działań będzie budowa 33 obiektów piętrzących w ramach projektu  
LIFE13 NAT/PL/000032. Stopniowe zmniejszanie oddziaływania istniejącej infrastruktury me-
lioracyjnej przyczyni się do przywrócenia właściwego reżimu hydrologicznego siedlisk wilgot-
nych i bagiennych. Przewidziano także działania mające na celu odtwarzanie otwartego cha-
rakteru torfowisk na powierzchni blisko 100 ha poprzez eliminację roślinności drzewiastej. Dla 
ochrony siedlisk mokradłowych i zależnych od nich gatunków dokonano w projekcie renowacji 
grobli i mnicha stawowego w rezerwacie Imielty Ług, gdzie znajduje się jeden z największych 

Ryc. 1. Stan ochrony siedlisk mokradłowych w obszarze Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich 
PLH060031 (FV stan właściwy, U1 stan niezadowalający, U2 stan zły)
Fig. 1. Protection status of wetland habitats in SAC Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 (FV 
proper state, U1 unsatisfactory state, U2 bad state)
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w regionie kompleksów torfowisk i borów bagiennych. Ich odbudowa zapewni trwałość zbiorni-
ków wodnych rezerwatu, umożliwi retencjonowanie wody w stawach i zahamuje odpływ z misy 
torfowiskowej. Działanie w sposób znaczący wpłynie także korzystnie na warunki siedliskowe 
gatunków zależnych od wody, głównie płazów i ptaków zasiedlających tereny przyległe.

Rezultaty podejmowanych działań zostaną ocenione podczas porealizacyjnego monito-
ringu hydrologicznego i monitoringu siedlisk. Dla pozyskania danych referencyjnych moni-
toring rozpoczęto przed przystąpieniem do działań aktywnej ochrony, określając skład ga-
tunkowy i strukturę roślinności siedlisk. Dla uchwycenia zachodzących zmian zaplanowano 
także pomiary poziomu wód gruntowych.
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