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Obszar Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002 należy do najcenniejszych w skali
kraju i kontynentu ostoi ptaków związanych z torfowiskami. Ostoja ptasia ma na celu ochronę siedlisk
rzadkich gatunków ptaków m.in.: wodniczki, dubelta, błotniaka łąkowego, błotniaka stawowego, bąka,
żurawia, derkacza i rycyka. Część tej ostoi, to również ostoja siedliskowa Torfowiska Chełmskie PLH
060023, na której występuje około 690 gatunków roślin naczyniowych, w tym 43 gatunki objęte ochroną
prawną oraz 22 wpisane na listę roślin zagrożonych w Polsce. Nigdzie w Polsce, poza tym terenem nie
występują obok siebie typowe zbiorowiska torfowiskowe i kserotermiczne. Zespół kłoci wiechowatej
występuje na zwartych wielosethektarowych powierzchniach, a rzadkie zespoły z turzycą i marzycą rudą
zajmują również dość duże powierzchnie. Pośród nich rozrzucone są wysepki z murawami
kserotermicznymi. Zróżnicowanie siedlisk warunkuje ogromne bogactwo ﬂorystyczne tego terenu. Do
osobliwości należy zaliczyć takie rośliny jak: języczka syberyjska, starzec wielkolistny i dwulistnik muszy.
Na torfowiskach stwierdzono również ponad 800 gatunków motyli, co stanowi ok. 38 % ogólnej fauny
motyli Polski.
10 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podpisał umowę na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 522 ha
będących w trwałym zarządzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie położonych w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Chełmskie
Torfowiska Węglanowe PLB060002 oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH 060023. Część działek znajduje się
również w granicach rezerwatu przyrody „Bagno Serebryskie".
Ekstensywne użytkowanie tych gruntów w ramach dzierżawy wynika z założeń projektu „Zarządzanie siedliskiem wodniczki poprzez wdrożenie zrównoważonych
systemów zagospodarowania biomasy (Life+ „Wodniczka i biomasa") realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach funduszu LIFE+
Nature & Biodiversity. Projekt ma na celu m.in. organizację trwałego użytkowania gruntów przy wsparciu programów rolnośrodowiskowych na wszystkich odtwarzanych
siedliskach wodniczki - gatunku zagrożonego wyginięciem w skali globu, na obszarach objętych projektem, w tym w obszarze Chełmskie Torfowiska Węglanowe. Na
torfowiskach węglanowych w ramach projektu zostało „przywrócone" dla wodniczki ponad 150 ha terenów poprzez pierwszorazowe wykoszenie roślinności szuwarowej,
w tym przede wszystkim szuwaru kłoci wiechowatej, w którym wodniczka najchętniej gniazduje. Powtarzalne działania (koszenia), które są niezbędne do utrzymania
odpowiedniej jakości siedliska dla wodniczki nie mogą być realizowane w ramach projektu LIFE+, dlatego konieczne jest wykorzystanie polskich programów
rolnośrodowiskowych.
Dla zapewnienia zachowania walorów przyrodniczych ostoi ptasiej i siedliskowej oraz rezerwatów przyrody położnych w ich granicach opracowano tzw. szczególne
warunki użytkowania, które zostały ujęte w umowie z dzierżawcą.
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