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Janów Lubelski, dnia 12-12-2011

Raport
ze spotkania dyskusyjnego Zespołu Lokalnej Współpracy odbytego w dniu
30 listopada 2011 r.
w ramach prac nad sporz dzeniem projektu Planu Zada Ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031
W zwizku z realizacj projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zada
ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w dniu 30 listopada 2011 r. w
siedzibie Nadlenictwa Janów Lubelski w Janowie Lubelskim przy ulicy Bohaterów
Porytowego Wzgórza 35 odbyło si ostatnie (z cyklu zaplanowanych w toku prac) spotkanie
dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) zorganizowane w ramach przygotowania
Planu Zada Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich
PLH060031.
Do udziału w spotkaniu zostało zaproszonych 55 podmiotów reprezentujcych kluczowe
grupy interesu (osoby fizyczne, instytucje i stowarzyszenia). W spotkaniu wziło udział 32
osoby, zgodnie list obecnoci stanowic załcznik do niniejszego raportu, w tym
właciciele gospodarstw rolnych, rybackich oraz przedstawiciele: Urzdów Gmin, Urzdów
Miejskich, Starostw Powiatowych, Nadlenictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska
w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych w Lublinie, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lubelskiego Orodka Doradztwa
Rolniczego w Koskowoli – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie
Lubelskim, Zarzdu Lubelskich Parków Krajobrazowych Odział Terenowy Janów Lubelski
ds. Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, Klubu eglarskiego ZEFIR w Janowie
Lubelskim, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a take pracownicy Regionalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie oraz przedstawiciele Biura Urzdzania Lasu i
Geodezji Lenej Oddział w Lublinie – wykonawcy projektu PZO.
Spotkanie dyskusyjne ZLW rozpoczło si o godzinie 9.00.
Otwarcia spotkania dokonała Pani Magdalena Sawicka – inspektor Wydziału Spraw
Terenowych IV w Janowie Lubelskim Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Lublinie
– koordynator projektu – omawiajc sprawy organizacyjne, w tym porzdek warsztatów
przedstawiajcy si nastpujco:
9.00 – 9.10 Otwarcie warsztatów
9.10 – 9.30 Omówienie biecych spraw organizacyjnych
9.30 – 10.30 Projekt Planu Zada Ochronnych obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów
Janowskich – propozycja niezbdnych działa ochronnych dla poszczególnych
płatów siedlisk przyrodniczych lenych i nielenych oraz monitoringu
10.30 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 11.00 Przerwa na kaw
11.00 – 12.30 Projekt Planu Zada Ochronnych obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów
Janowskich – propozycja niezbdnych działa ochronnych dla poszczególnych
gatunków rolin, zwierzt i ich siedlisk oraz ich monitoringu
12.30 – 12.45 Dyskusja
12.45 – 13.15 Wskazania do dokumentów planistycznych
13.15 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 14.00 Propozycje zmian w SDF i korekty granicy dla obszaru Uroczyska Lasów
Janowskich.
14.00 – 14.15 Dyskusja
14.15 – 14.30 Poczstunek obiadowy
Nastpnie Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL
O/Lublin (wykonawca projektu PZO) – przystpił do zaprezentowania działa ochronnych
dla siedlisk przyrodniczych obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031.
W trakcie prezentacji głos zabrali:
7110 torfowiska wysokie z rolinnoci torfotwórcz (ywe)
7140 torfowiska przejciowe i trzsawiska
7150 obnienia na podłou torfowym z rolinnoci ze zwizku Rhynchosporion
Pan Adam Rapa – zaproponował działania ochronne dla torfowiska wysokiego na terenie
rezerwatu „Imielty Ług” poprzez usuwanie zarastajcej go trzciny spowodowane stopniowym
uynianiem gleby. Ponadto zaproponował usuwanie sosny jako działania ochronne na
obszarze Bagna Rakowskiego oraz brzozy omszonej, która ma najwyszy wskanik
transpiracji, co stanowi due zagroenie dla stosunków wodnych na tym terenie.
Pan Michał Skałba – stwierdził, e istnieje konieczno uregulowania stosunków wodnych na
torfowisku poprzez zakaz spuszczania wody i zaprzestanie gospodarki rybackiej, które to
powoduj postpujc degradacje tego cennego obszaru.
Pan Henryk Rewski – nadleniczy Nadlenictwa Janów Lubelski – odnonie przedmówcy
poinformował, e wg zada ochronnych dla rezerwatu „Imielty Ług” woda ma by
spuszczana, poniewa w przeciwnym razie nastpi zanik przedmiotu ochrony rezerwatu, a w
przypadku Bagna Rakowskiego wtpliwo budzi moliwo nakazu wspólnocie wsi, która
jest właciciele terenu, usuwania brzozy czy sosny.
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – podjł kwesti przyczyn pojawiania si brzozy na Bagnie
Rakowskim. Powodem zarastania wydaje si zaburzenie pierwotnych stosunków wodnych
przez
zatamowanie przepływu wody przez powstał drog od strony Korytkowa.
Udronienie przepływu spowoduje ustpowanie sukcesji. Podobnie jego zdaniem naley
postpowa z rezerwatem „Imielty Ług”, naley bowiem szuka przyczyn zarastania
torfowiska a nie tylko skupia si na usuwaniu skutków. Zwrócił uwag na dyskusyjn
kwesti zwizan ze spuszczaniem wody ze stawów na Imieltym Ługu, gdy nie ma zupełnej

pewnoci, e zatrzymywanie wody nie pogorszy istniejcego stanu. Moe warto rozwa y
stały przepływ wody. Podjł równie problem z dopływem miogenów z ssiednich stawów.
Zaznaczył take, e w kwestii działa ochronnych bd przeprowadzana konsultacje z
hydrobiologami.
Pan Adam Rapa – zauwaył, e jednym z najwikszych zagroe dla torfowisk wysokich jest
obnianie poziomu wód gruntowych wywołujce procesy murszenia torfu, czyli
nieodwracalnej degradacji, poprzez uynianie co w efekcie prowadzi do wkraczania trzciny.
Pan Marcin Kolejko – ichtiobiolog, adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie –
zwrócił uwag, e na stawach wystpuj stanowiska piskorza i róanki, a uwagi na to, e
właciciele stawów rybnych traktuj je jako obiekty produkcyjne, gatunki te nie znajduj si
w ich zainteresowaniu. Spuszczanie wody w okresie jesiennym spowoduje wyginicie tych
gatunków.
Pan Konstanty Kasperuk – szef produkcji BULiGL O/Lublin (wykonawca projektu PZO) –
zauwaył, e gospodarka rybacka prowadzona jest na tym terenie przez okres ok. 100 lat w
takiej formie i nie spowodowała ona wyginicia tych gatunków.
Pan Marcin Kolejko – ichtiobiolog, adiunkt UP w Lublinie – w odpowiedzi na powysze
poinformował, e sytuacja piskorza jest nieco korzystniejsza ni róanki, populacje ich
podlegaj cigłej fluktuacji i odbudowuj si poprzez dostawanie si ich z innych zbiorników
podczas wyszych stanów wód, bd przenoszone s przez ptactwo wodne pomimo
spuszczania wody. Zwrócił uwag, e wystpowanie róanki jest całkowicie skorelowane z
miczakami.
Pan Adam Rapa – nadmienił, e duym zagroeniem dla stawów jest wapnowanie
zmieniajce odczyn kwany wód w zbiornikach.
Pan Krzysztof Brzozowski – właciciel gospodarstwa rybackiego – poinformował, e na
stawach obowizuje zakaz wapnowania, a wobec zakazu spuszczania wody gospodarka
rybacka stanie si niemoliwa.
Pan Marcin Kolejko – ichtiobiolog, adiunkt UP w Lublinie – stwierdził, e sytuacja na
stawach wymaga znalezienia konsensusu pomidzy gospodark ryback a działaniami
ochronnymi i zaproponował rozwizanie, aby zobligowa rybaków do wybierania róanki i
piskorza i przenoszenia ich do zbiorników zimowych.
Pan Krzysztof Brzozowski – właciciel gospodarstwa rybackiego – zwrócił jednak uwag, e
obok róanki i piskorza w stawach notuje si równie wystpowanie suma karłowatego, który
zagraa take tym gatunkom, dlatego konieczne jest spuszczanie wody celem
wyeliminowania tego drapienika.
Pan Marcin Kolejko – ichtiobiolog, adiunkt UP w Lublinie – wobec informacji o sumie
karłowatym przyznał racje, e koniecznoci jest spuszczanie wody i odławianie sumika,
poniewa jego obecno zagraa wszystkim rybom.

9170 grd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)
Pan Adam Rapa – stwierdził, e siedlisko grdu zostało zinwentaryzowane w miejscach gdzie
faktycznie wystpuj siedliska borowe, co budzi obaw wystpienia powanych komplikacji
zwizanych z póniejszym wykonywaniem działa ochronnych na le sklasyfikowanym
siedlisku.
Pan Dariusz Piasecki - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Lublinie – odnoszc si
do wtpliwoci przedmówcy poinformował, e RDPL w Lublinie wystosowało pismo, w
którym wnosz o przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji siedlisk na obszarze Natura 2000
PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich.
91D0 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum)
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – zwrócił szczególn uwag na błdy przy kwalifikowaniu tego
siedliska i okrelaniu zajmowanych przez nie powierzchni.
91E0 łgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
Pan Adam Rapa – wyraził wtpliwoci co do właciwoci działa ochronnych na tym
siedlisku polegajcych na odsłanianiu nalotu.
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – w odpowiedzi na powysze wyjanił, e chodzi głównie o
umoliwienie odnowy młodego pokolenia.
Pan Andrzej Knia – specjalista zagospodarowania lasu Nadlenictwa Janów Lubelski –
zaznaczył, e w łgach nie wystpuj luki, a pojawia si turzyca, z któr nie jest w stanie
poradzi sobie młode pokolenie nawet jeli bdzie naturalne odnowienie.
Pan Adam Rapa – zgodził si z przedmówc i z uwagi na to, e turzyca to gatunek mocno
inwazyjny nale y j usuwa .
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – zwrócił jednak uwag, e problemem jawi si efektywny
sposób usuwania turzycy, a rozkładanie czarnej foli jest skuteczne tylko na małych płatach,
nie wspominajc o tym, e wygłusza to inne gatunki.
Pan Adam Rapa – zgodził si, e ochrona siedlisk zaburzonych jest bardzo skomplikowana,
ale jego zdaniem siedliska przyrodnicze dobrze zachowane powinny by objte ochron
biern, zwłaszcza płaty starodrzewi na terenie rezerwatów, jako słuce nie tylko samej
kondycji siedlisk, ale ptakom i wilkowi.
91P0 wyynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – postawił pytanie, czy w ogóle na nizinie mona mówi o
wy ynnym borze jodłowym, zwłaszcza e tutejsze jedliny nie maj odpowiednich dla tego
siedliska składników runa. Wskazał na braki odpowiednich przewodników i opracowanych
metodyk mogcych rozstrzygn wtpliwe kwestie.
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – wyraził sprzeciw codo stosowania ochrony biernej w stosunku
do jedlin w rezerwacie „Lasy Janowskie”, poniewa luki utworz si za 30-40 lat, obecnie nie
ma podrostu a pojawia si wierk, który to włanie opanowuje luki.
Pan Andrzej Knia – specjalista zagospodarowania lasu Nadlenictwa Janów Lubelski –
zaznaczył, e w zabiegach pielgnacyjnych uwzgldnione było usuwanie wierka, ponadto
wystpuj tam jedliny jednowiekowe, które naley kształtowa na wielowiekowe.
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – wyjanił, e w miejscach, gdzie jodła ma właciw struktur nie
planuje si działa ochronnych, a zupełne wyłczenie rezerwatów spod gospodarki lenej
spowoduje jedynie pogorszenie stanu siedlisk.
Pan Adam Rapa – stwierdził, e jedliny trwaj od czasów ordynacji zamojskich.
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – na powysze skonstatował, e to raczej włanie dziki
prowadzeniu gospodarki lenej, a za czasów ordynacji była ona znacznie bardziej intensywna
ni obecna.
Pan Dariusz Piasecki - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Lublinie – wyraził opini,
e tereny lene niegdy puszczaskie obecne s antropogeniczne, co wymaga interwencji, bo
nie mamy do czynienie ju z pierwotnie wystpujcym naturalnym lasem. Ponadto Natura
2000 nie wyklucza prowadzenia gospodarki lenej, rolnej, czy rybackiej. Stwierdził równie,
e rezerwaty to odrbna kwestia, a celem PZO jest skupienie si na przedmiotach ochrony
PLH060031 i wypracowanie takich działa ochronnych, aby nie doszło do pogorszenia ich
stanu ochrony.
Pan Adam Rapa – złoył wniosek, aby w PZO jako działanie ochronne zapisa utrzymywanie
starodrzewi, nie tylko z uwagi na siedliska przyrodnicze, ale równie na przedmioty ochrony
PLB060005 Lasy Janowskie, w tym m.in.: dzicioły, sóweczk, włochatk, głuszca.
Pan Dariusz Piasecki - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Lublinie – zwrócił uwag,
e na terenie Nadlenictwa Janów Lubelski realizowany jest program małej retencji i
naleałoby go uj w zadaniach ochronnych dla siedlisk bagiennych. Ponadto, odnoszc si
do kwestii spuszczania wody ze stawów, wyraził stanowisko, e naley podczas okrelania
działa ochronnych naley zachowa szczególn rozwag, podał przykład zagroenia dla
kumaka wobec zakazu spuszczania wody.

Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – nadmienił, e spraw problematyczn wielokrotnie podczas
prac nad PZO jawi si kwestia dokonania wyboru przedmiotów ochrony traktowanych
priorytetowo, poniewa nie da si pogodzi wszystkich działa ochronnych dla wszystkich
przedmiotów ochrony.
Pan Adam Rapa – złoył wniosek, aby wycite drzewa w obrbie siedlisk grdów i jedlin
pozostawia w lesie. Ponadto, podajc przykład rezerwatu „Marynopole” zwrócił uwag na
wystpowanie inwazyjnego gatunku niecierpka drobnokwiatowego, którego konkurencja nie
pozwoli na odnawianie si jodły, a moe on zagrozi równie Lasom Janowskim. Postulował
zatem o ujcie w zadaniach ochronnych dla grdów i jedlin take usuwanie niecierpka.
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – nadmienił, e system zastawek zaprojektowany w ramach
realizacji programu małej retencji na terenie Nadlenictwa Janów Lubelski jest niekompletny.
Pan Henryk Rewski – nadleniczy Nadlenictwa Janów Lubelski – zabierajc głos
poinformował, e owszem system jest niekompletny poniewa projekt podlegał rónym
ograniczeniom, jednak nie ma adnych przeszkód by w najbliszych latach system ten
rozwija i udoskonala .
Pan Artur Kłosowski – nadleniczy Nadlenictwa Gocieradów – zaapelował, aby w PZO
tereny poligonu, na których wystpuj siedliska 2330, 4030, 6120 były opisane jako tereny
niebezpieczne.
Przerwa
Po przerwie Pan Konstanty Kasperuk – szef produkcji BULiGL O/Lublin (wykonawca
projektu PZO) – przystpił do zaprezentowania działa ochronnych dla gatunków zwierzt
bdcych przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich
PLH060031.
Po prezentacji głos zabrali:
Pan Marcin Kolejko – ichtiobiolog, adiunkt UP w Lublinie – zapytał wykonawc o ródło
danych dla minoga strumieniowego.
Pan Konstanty Kasperuk – szef produkcji BULiGL O/Lublin (wykonawca projektu PZO) –
wskazał na ródła literaturowe, głównie badania Radwana przeprowadzone w 1997 r.
Pan Marcin Kolejko – ichtiobiolog, adiunkt UP w Lublinie – poinformował, e jest w
posiadaniu bada dotyczcych ichtiofauny z 2008 r. obejmujcych obszar PLH060031.
Nadmienił ponadto, e przeprowadzono ocen hydromorfologiczn koryta rzeki, aby móc
właciwie scharakteryzowa siedliska gatunków oraz, e badania uwzgldniaj inne gatunki

nie wymienione w dyrektywie, ale bardzo rzadkie i cenne dla lokalnych populacji. Podkrelił,
e dane te naleałoby skonfrontowa z informacjami posiadanymi przez wykonawców PZO.
Pan Konstanty Kasperuk – szef produkcji BULiGL O/Lublin (wykonawca projektu PZO) –
przychylił si do propozycji przedmówcy.
Pan Marcin Kolejko – ichtiobiolog, adiunkt UP w Lublinie – zwrócił uwag ponadto na
istotn rol miczaków dla rozwoju róanki, w zwizku z czym w działaniach ochronnych dla
tego gatunku nale y uwzgldnia ich monitoring. Poinformował tez o wystpowaniu
głowacza w rzece Rakowej i zagroeniu dla niego ze strony pstrga coraz liczniej
reprezentowanego w rzekach, który po osigniciu odpowiednich wymiarów staje si
drapienikiem Odnonie sumika na stawach stwierdził, e gatunek ten nie ma adnych
naturalnych wrogów. Naley zatem skupi si na eliminowaniu go ze zbiorników, a róanke i
piskorza odławia i przenosi do zbiorników zapasowych.
Pan Konstanty Kasperuk – szef produkcji BULiGL O/Lublin (wykonawca projektu PZO) – na
zakoczenie wyjanił, e pomimo niestwierdzenia trzepli zielonej na obszarze Natura 2000
postanowiono pozostawi go jako przedmiot ochrony, gdy jest on rozpowszechnionym
gatunkiem, a wystpuj tu potencjalne siedliska dla tego gatunku, natomiast w stosunku do
szlaczkonia proponuje si wykrelenie go z listy przedmiotów ochrony, gdy wg bada
wykonanych przez Krzysztofa Pałk od 2001 r. nie obserwuje si go na Lubelszczynie.
Nastpnie Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL
O/Lublin (wykonawca projektu PZO) – zaprezentował działania ochronne dla sasanki
otwartej i starodubu łkowego, po czym przystpił do omówienia proponowanych zmian
granic i SDF.
Po prezentacji głos zabrali:
Pan Adam Rapa – stwierdził, e monitoring co sze lat to za mało i złoył propozycj
monitoringu populacji co 2 lata.
Pan Tadeusz Mita – kierownik Pracowni Glebowo-Siedliskowej BULiGL O/Lublin
(wykonawca projektu PZO) – wyjanił, e …
Rolnik – wystpił z postulatem, aby w projekcie PZO odnie si do zagroenia jakim jest
sytuowanie na obrzeach obszaru Natura 2000 farm wiatrowych poprzez okrelenie strefy
buforowej chronicej obszar przed ich niekorzystnym oddziaływaniem.
Pan Tomasz Wsik – naczelnik WST IW w Janowie Lubelskim RDO w Lublinie – wyjanił
procedur oceny oddziaływania na rodowisko dla farm wiatrowych, nadmienił równie, e
stanowi one zagroenie nie tylko dla ptaków, ale i dla nietoperzy, a danych krajowych na
których mona si oprze nie ma wiele, a nie wszystkie zagraniczne mona bezporednio
ekstrapolowa na nasze warunki, dlatego tak wane s monitoringi przedrealizacyjne i
porealizacyjne. Podkrelił, e w PZO znajd si wskazania do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w kontekcie zagroenia ze strony lokalizowania w pobliu
ostoi farm wiatrowych.

Pan Antoni Sydor – przedstawiciel Klubu eglarskiego ZEFIR w Janowie Lubelskim –
nadmienił, e w UE opracowuje si mapy wraliwoci dotyczce elementów przyrodniczych i
rodowiskowych i takie opracowania powinny by równie wykonane w naszym kraju.
Pan Tomasz Wsik – naczelnik WST IW w Janowie Lubelskim RDO w Lublinie –
poinformował, e w stosunku do rozwoju energetyki wiatrowej i nie tylko, mapy takie
zawiera Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych ródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego.
Pan Artur Kłosowski – nadleniczy Nadlenictwa Gocieradów – zaproponował, by 6
oddziałów poniej Małej Patelni nie włcza w obszar ostoi z uwagi na brak przedmiotów
ochrony.
Nastpnie Pan Adam Rapa przedstawił autorsk prezentacj, w której przedstawił propozycje
powikszenia granic ostoi PLH060031 do granic ostoi PLB060005 z wyłczeniem
miejscowoci.
Po prezentacji głos zabrali:
Pan Henryk Rewski – nadleniczy Nadlenictwa Janów Lubelski – wyraził sprzeciw wobec
takiej propozycji, gdy jego zdaniem jest nierozsdna i obarczona powanymi
konsekwencjami dla rónych dokumentów planistycznych.
Pan Dariusz Piasecki - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Lublinie – odwołał si do
rozporzdzenia MINISTRA RODOWISKA z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzdzania
projektu planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz stwierdził, e przedmiotem
prac nad PZO s niezbdne korekty granic majce na celu m.in. wyznaczenie ich w sposób
bardziej czytelny w terenie, a nie kwestie powikszania bd zmniejszania całego obszaru.
Spotkanie dyskusyjne ZLW zakoczyło si o godzinie 14.00, po czym uczestnicy udali si na
poczstunek obiadowy.

Sporzdziła: Magdalena Sawicka

