
 

 

WST IV.6320.2.10.2011.MS    Janów Lubelski, dnia 24-11-2011  

 

Raport 

 

ze spotkania dyskusyjnego Zespołu Lokalnej Współpracy odbytego w dniu  

15 listopada 2011 r. 

w ramach opracowania projektu Planów Zadań Ochronnych dla  

obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 

 

 
W związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w dniu 16 listopada 2011 r. w 

siedzibie Nadleśnictwa Janów Lubelski w Janowie Lubelskim przy ulicy Bohaterów 

Porytowego Wzgórza 35 odbyło się kolejne (z cyklu zaplanowanych w toku prac) spotkanie 

dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) połączone z wyjazdem terenowym 

zorganizowane w ramach przygotowania Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 

2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031. 

 

Zasadniczym celem spotkania była sesja terenowa ZLW podczas, której dokonano przeglądu 

siedlisk przyrodniczych, w stosunku do których podczas drugiego spotkania wynikły 

wątpliwości co do właściwej klasyfikacji fitosocjologicznej dokonanej na podstawie danych 

dostępnych w literaturze.  

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Lublinie, Nadleśnictwa Janów Lubelski, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Lublinie i Rzeszowie, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziałał w Lublinie – 

wykonawcy projektu Planu Zadań Ochronnych oraz ekspert dr hab. Bogdan Lorens – 

kierownika Zakładu Geobotaniki Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zgodnie 

listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego raportu. 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:00.  

 

 

Na wstępie dokonano przypomnienia obecnym problemów wykonawcy PZO związanych z 

właściwą klasyfikacją siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, a następnie 

omówiono trasę wyjazdu. Ustalono wspólnie, że podczas wyjazdu zweryfikowane zostaną 

przykładowe powierzchnie siedlisk: 91P0 - wyżynnego jodłowego boru mieszanego, 9170 - 

grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego oraz 91D0 -  boru i lasu bagiennego.  

 

Sesja terenowa ZLW obejmowała: 

 

Oddziały 189a i 190a leśnictwa Zofianka – położone w granicach rezerwatu „Szklarnia”, w 

Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski zaklasyfikowane jako siedlisko 



 

 

wyżynnego jodłowego boru mieszanego, nie wykazują jako cech fitosocjologicznych dla ww. 

siedliska. Drzewostan stanowi jodła, w podszycie obserwowane odnowienia świerka, w runie 

obecne torfowce. Pan Tadeusz Miśta – wykonawca PZO – wyłożył obecnym problem jaki 

powstał przy weryfikacji danych literaturowych dotyczących tego siedliska. Omawiana 

powierzchnia była tylko przykładem występujących na terenie Lasów Janowskich jedlin. Pan 

prof. Bogdan Lorens stwierdził, że na przykładowej powierzchni nie obserwuje się 

występowania w runie roślin charakterystycznych dla tego siedliska oraz zwrócił uwagę na 

słabe odnowienia jodły. Stwierdził, że prawdopodobnie nie będzie  można uzyskać poprzez 

zabiegi hodowlane właściwego siedliska Abietetum polonicum.  

 

Oddział 238 leśnictwa Flisy – położony w granicach rezerwatu Lasy Janowskie, wg Planu 

Urządzania Lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski zaklasyfikowany jako grąd. Pan Tadeusz 

Miśta wyjaśnił, że w tym oddziale prowadzony był monitoring GIOŚ na siedlisku wyżynny 

jodłowy bór mieszany. Przedstawił również problem klasyfikacji siedliska Abietetum 

polonicum na nizinach oraz przedstawił problem klasyfikacji płatu (wydzielenia) w sytuacji, 

gdy wykazuje on tylko na powierzchni 2% charakterystyczne kombinacje gatunków, a 

pozostałe części są fitosocjologicznie reprezentowane przez inne siedliska. Przedstawił 

również wskaźniki wykazane w monitoringu na przedmiotowej powierzchni oraz innych 

powierzchniach monitoringu przedmiotowego siedliska w ostoi Uroczyska Lasów 

Janowskich. 

 

Oddziały 258c i 259a leśnictwa Flisy – położone w granicach rezerwatu „Lasy Janowskie”,  w 

Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski zaklasyfikowane jako grąd. 

Powierzchnia którą zlustrowano nie wykazywała cech grądu. W drzewostanie dominował 

dąb. Pan Dariusz Piasecki – RDPL w Lublinie - wyjaśnił, że inwentaryzacja siedlisk Natura 

2000 na terenach Lasów Państwowych, przebiegała w szybkim tempie i w dużej mierze 

ograniczono prace terenowe, a oparto się na danych literaturowych, gdzie powielono 

wcześniejsze błędy. Wyjaśnił, że do właściwej ochrony siedlisk potrzebna jest ponowna 

inwentaryzacja, która zweryfikuje wcześniejsze ustalenia. 

 

Oddział 232b leśnictwa Flisy – położony w granicach rezerwatu Lasy Janowskie, w Planie 

Urządzania Lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski zaklasyfikowano jako bór bagienny, płat 

charakteryzował się właściwą kombinacją gatunków dla tego siedliska. Pan Bogdan Lorens 

przedstawił cechy charakterystyczne borów bagiennych. Pan Tadeusz Miśta poruszył problem 

funkcjonowania w wielu przypadkach w tych siedliskach rowów odwadniających, które są 

zagrożeniem dla właściwego stanu uwodnienia. Pan Bartłomiej Kosiarski poinformował o 

projekcie małej retencji w lasach, który to projekt jest w trakcie realizacji, a budowa 108 

zastawek na istniejących rowach przyczyni się do poprawy uwilgotnienia na przedmiotowych 

siedliskach. 

 

Oddział 228 (cały) leśnictwa Flisy – położony w granicach rezerwatu „Lasy Janowskie”,  w 

Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski zaklasyfikowany jako wyżynny bór 

jodłowy jest płatem charakterystycznym dla Abietetum polonicum. Pan Bogdan Lorens 

potwierdził, że można go uznać jako siedlisko przyrodnicze. Poddano wówczas dyskusji 

temat ochrony rezerwatowej oraz zabiegów hodowlanych zalecanych w tym siedlisku dla 

zachowania właściwego jego stanu. Pan Tomasz Wąsik – RDOS w Lublinie – wyjaśnił, że dla 



 

 

rezerwatu „Lasy Janowskie” obowiązują zadania ochronne oraz wyjaśnił zasady ich 

ustanawiania. Pan Dariusz Piasecki wskazał, że istnieje konieczność jak najszybszego 

ustanowienie Planów Ochrony rezerwatów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Janów 

Lubelski. 

 

Oddział 308d, 314a, 309c leśnictwa Flisy – położony w granicach rezerwatu „Lasy 

Janowskie”. W Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski zaklasyfikowany jako 

bór bagienny. W siedliskach tych zachodzi proces murszenia torfów. Siedlisko w runie nie 

wykazuje cech boru bagiennego (teren suchy). Występują duże płaty widłaka jałowcowatego i 

zachodzi uzasadniona obawa o możliwość odtworzenia tego siedliska. Ponadto przez ten teren 

przepływa rów prowadzący wodę ze stawów w Momotach. 

 

Oddział 215b leśnictwa Momoty – przedstawiono  fragment lęgów, gdzie Pan Tadeusz Miśta 

zaprezentował   problem turzycy w tym siedlisku. 

 

Oddział 220i, -b, -g, -d oraz 233a, -b leśnictwa Łążek – przedstawiono fragment grądów wg  

Plan Urządzania Lasu. Jest to przykład siedliska, które wykazuje właściwe jego cechy. 

 

Oddział 112 leśnictwa Pikule – przestawiono tam propozycję zmiany przebiegu granicy ostoi 

Uroczyska Lasów Janowskich, tak aby włączyć w obszar cały płat siedliska Abietetum 

polonicum. W tym miejscu omówiono również działalność bobrów na terenie lasów, co 

widoczne jest przy granicy oddziału 112. Znajdowała się tam charakterystyczna tama i teren 

charakterystyczny dla siedliska tego gatunku. Poruszono też kwestię szkód w groblach na 

terenach gospodarstw rybackich.   

 

Następnie uczestnicy powrócili do budynku Nadleśnictwa Janów Lubelski, gdzie 

podsumowano wyjazd oraz wnioski z niego płynące przy poczęstunku obiadowym. 

 

 

Spotkanie dyskusyjne ZLW zakończyło się o godzinie 15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Sawicka 


