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Celem projektu była ochrona torfowisk oraz występujących na tym terenie rzadkich i chronionych gatunków
roślin i zwierząt w rezerwatach przyrody Niecki Gródecko-Michałowskiej: „Gorbacz”, „Jezioro Wiejki” i „Rabinówka”. Największym zagrożeniem na tym obszarze jest
odwadnianie terenu spowodowane przemysłową eksploatacją torfu oraz gospodarką rolną. Konsekwencją tego
jest zanikanie rzadkich roślin związanych z torfowiskami i wkraczanie niepożądanych zbiorowisk leśnych.
W odpowiedzi na istniejące zagrożenia zrealizowaliśmy
w ramach projektu szereg działań:
(1) zakup 21 ha gruntów umożliwiających realizację zabiegów ochronnych,
(2) poprawa warunków wodnych na terenie i w otoczeniu rezerwatów poprzez budowę 64 zastawek dębowych,
4 przepustów z piętrzeniem, 3 progów, 2 progów bystrotoków na rowach i jazu na Rowie Tartacznym, zasypanie
2560 m rowów melioracyjnych, remont grobli na długości 650 m,
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(3) ograniczenie sukcesji roślinności poprzez usuwanie
oraz przerzedzenie drzew i krzewów porastających torfowisko na powierzchni 33,7 ha, odsłonięcie 18 stanowisk brzozy niskiej, koszenie,
(4) działania edukacyjne – ulotki, reportaże telewizyjne,
tablice edukacyjno-informacyjne,
(5) monitoring hydrologiczny,

modrzewnica zwyczajna

bagnica torfowa
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

(6) badania naukowe – inwentaryzacje, analizy służące
do opracowania projektów planów ochrony.
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