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Rezerwat Przyrody Stawy Broszkowskie został utworzony w 1984 r. na powierzchni 268 ha, w celu ochrony i
zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych miejsc lęgowych wielu gatunków
ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych. Jednak, oprócz dużego bogactwa fauny, rezerwat cechuje także wysoka
różnorodność szaty roślinnej. W jego północno-wschodniej części występują murawy napiaskowe - siedlisko
coraz rzadziej spotykane zarówno na Mazowszu, jak i w całej Polsce. Zagrożeniem dla tego siedliska jest
sukcesja wtórna drzew i krzewów. Zrealizowane w 2019 r. na powierzchni ponad 11 ha działania ochronne
polegały na wycięciu i usunięciu poza obszar rezerwatu ich samosiewów i wynikały z planu ochrony tego
rezerwatu.
Choć w rezerwacie przyrody Stawy Broszkowskie murawy napiaskowe zajmują tylko nieco ponad 3%
powierzchni, są one elementem wyraźnie podnoszącym jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. Wykształciły
się na glebach luźnych, piaszczysto–żwirowych, o niskim poziomie wód gruntowych. Tego rodzaju siedlisko jest
miejscem występowania wyspecjalizowanej grupy organizmów o kseromorﬁcznym typie budowy,
przystosowanych do braku wody i dużych dobowych wahań temperatur. Z roślin naczyniowych odnotowanych
na murawach rezerwatu można wymienić m.in. goździka kropkowanego, rozchodnika ostrego, kocanki
piaskowe, zawciąg pospolity, strzęplicę siną, wiosnówkę pospolitą, babkę piaskową, macierzankę piaskową.
Ważną grupę organizmów stanowią bezkręgowce, w tym owady. Szczególną uwagę zwracają pająki, z których
aż 5 gatunków wpisanych zostało do Czerwonej listy gatunków zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.
Prowadzone w latach 2004-2006 badania arachnofauny wykazały występowanie np.: Alopecosa schmidti (Hahn,
1834) i Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802).
Rezerwat przyrody Stawy Broszkowskie położony jest na Wysoczyźnie Siedleckiej, w gminie Kotuń, w powiecie siedleckim. W jego pobliżu znajdują się dwa obszary wchodzące w skład
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - Dolina Liwca PLB140002 oraz Dolina Kostrzynia PLB140009. Kompleks stawów objęty ochroną rezerwatową stanowi ważne ogniwo sieci
obszarów chroniących ptaki nie tylko na Mazowszu, ale również w skali całego kraju.
Realizacja działań ochronnych została doﬁnansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

