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Rola lokalnej społeczności 
w ochronie obszarów 

Natura 2000
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest beneficjentem projektu 
„W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” LIFE13 NAT/PL/000032. 
Budżet projektu to 971 855 €, w tym dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 485 927 €.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 31.12.2019.

Projekt realizowany jest na terenie obszarów Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005  
i Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, położonych na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. 
W obszarach tych bóbr europejski jest ważnym czynnikiem kształtującym warunki przyrodnicze. 

Głównym celem projektu, jest kompleksowa ochrona torfowisk i borów bagiennych oraz przywrócenie  
ich właściwego funkcjonowania, wraz z ich cenną florą i fauną. Działania podjęte w projekcie mają również  
na celu zachowanie siedlisk gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem takich jak:  
sasanka otwarta, kumak nizinny, traszka grzebieniasta.

www.janowskie.rdos.lublin.pl

W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich 
LIFE13 NAT/PL/000032

Gospodarstwa rolne zlokalizowane na obszarach 
Natura 2000 obejmują miejsca o największej 
bioróżnorodności w Europie. Obszar Natura 2000 
Uroczyska Lasów Janowskich charakteryzuje się 
małymi gospodarstwami o ekstensywnych for-
mach użytkowania. Dzięki takim formom gospo-
darowania w obszarze występuje duża różnorod-
ność biologiczna.

Programy dla osób prowadzących działalność 
na terenach rolniczych mają zapewnić integrację 
rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska 
poprzez minimalizowanie negatywnych skut-
ków i  maksymalizowanie pozytywnych efektów 
działalności rolniczej. Jest to szansa na pogodze-
nie funkcji rolniczego użytkowania przestrzeni 
z ochroną zasobów przyrodniczych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014‑2020 ma na celu: 
•  zachowanie bioróżnorodności siedlisk 

półnaturalnych, wykształconych  
przy udziale wielowiekowej 
ekstensywnej gospodarki rolnej,

•  zachowanie starych ras zwierząt 
gospodarskich i odmian roślin uprawnych,

•  promocja zrównoważonego gospodarowania, 
w tym racjonalne nawożenie oraz ochrona 
gleb i wód przed zanieczyszczeniami,

•  uświadomienie rolnikom wagi ochrony 
przyrody na obszarach wiejskich i powiązań 
pomiędzy przyrodą, a rolnictwem.

Pakiety w ramach działań 
rolnośrodowiskowo‑klimatycznych:
• rolnictwo zrównoważone,
• ochrona gleb i wód,
•  zachowanie sadów tradycyjnych 

odmian drzew owocowych,
•  cenne siedliska i zagrożone gatunki 

ptaków na obszarach Natura 2000,
• cenne siedliska poza obszarami Natura 2000,
•  zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych roślin w rolnictwie,
•  zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Działania ochronne wynikające z Planów Zadań 
Ochronnych lub Planów Ochrony dla obszarów 
Natura 2000 dają możliwości rozwoju lokalnych 
usług, takich jak odkrzaczanie łąk, wypas zwie-
rząt, czy budowa infrastruktury technicznej.

Lasy Janowskie PLB060005
Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031.



rządzać i użytkować (na przykład różne typy łąk).
W skutecznej ochronie przyrody na terenach Na-
tura 2000 niebagatelną rolę pełni postawa spo-
łeczności lokalnej. W dużej mierze to oni są od-
powiedzialni za stan środowiska przyrodniczego, 
a ochrona tego środowiska musi być przez nich 
wsparta.

Natomiast siedliska przyrodnicze, te naturalne 
i  półnaturalne, dostarczają społeczeństwu cen-
nych dóbr i usług. To na torfowiskach zbierana jest 
żurawina, w borach sosnowych jagoda, a wrzoso-
wiska są źródłem cennego miodu wrzosowego. 
Obszary te zapobiegają powodziom i suszom, ofe-
rują tereny turystyczne i rekreacyjne oraz mogą 
być wykorzystywane do zajęć edukacyjnych.

Natura 2000 nie stoi w sprzeczności z inwestycja-
mi, przeciwnie - walory przyrodnicze tych obsza-
rów są szansą na rozwój wielu dziedzin gospodar-
ki, pod warunkiem, że aktywność człowieka nie 
pogarsza stanu siedlisk przyrodniczych i warun-
ków bytowania gatunków będących przedmio-
tem ochrony. Obszary Natura 2000 mogą stać się 
istotnym źródłem dochodu i obiektem rozwoju lo-
kalnego. Dotyczy to głównie takich zagadnień, jak:

Rozwój turystyki – obszary Natura 2000 to ele-
menty europejskiej sieci ekologicznej z naukowo 
potwierdzonym dobrym zachowaniem środowi-
ska naturalnego, a co za tym idzie – miejsca znane 
w całej Europie, dobre do efektywnego biernego 
i czynnego wypoczynku, co może stanowić czyn-
nik przyciągający turystów.

Takie wilgotne łąki są środowiskiem życia rzad-
kich motyli takich jak modraszek telejus oraz 
modraszek nausitous. Na takich łąkach na 
terenach Lasów Janowskich występują 
również tak cenne ptaki jak: bocian biały, 
ortolan, czy kszyk i czajka, które brane są 
pod uwagę jako gatunki wskaźnikowe 
w  przypadku pakietu rolnośrodowisko-
wego dotyczącego zagrożonych gatun-
ków ptaków na obszarach Natura 2000. 
Są to ptaki, których obecność świadczy o du-
żej wartości siedliska, w którym występują.

Dopłaty dla prywatnych właścicieli gruntów 
zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 
2000 – przysługują im wyższe dopłaty w ramach 
programów rolno-środowiskowych oraz ekwiwa-
lent pieniężny za utracone korzyści, jeśli działania 
ochronne w ramach obszaru Natura 2000 wyma-
gają np. późniejszego niż zwykle koszenia łąk. 
 

Korzystanie z dóbr leśnych obejmuje takie dzia-
łania jak zbieractwo jagód, grzybów, żurawiny. 
Owoce leśne, zwane potocznie jagodami, to po-
chodzące z rodziny wrzosowatych, kwasolubne 
krzewinki:
•  Borówka czarna – jagoda czarna, 

czernica – Vaccinium myrtillus.
•  Borówka brusznica – jagoda czerwona, 

borówka czerwona – Vaccinium vitis-idaea.
•  Żurawina błotna – Vaccinium oxycoccus 

(Oxycoccus palustris) – występuje na 
torfowiskach wysokich i przejściowych 
oraz w borach bagiennych.

Sposób korzystania z owoców lasu ma duże zna-
czenia dla stanu siedlisk, na których występują. 
Należy dbać o runo leśne podczas zbioru, aby móc 
korzystać z jego dóbr w przyszłości, unikając ma-
sowego zbierania owoców za pomocą narzędzi, 
niszczenia krzewów, czy śmiecenia.

Ważną część Lasów Janowskich zajmują stawy. 
Są one istotnym elementem gospodarowania na 
tych terenach. Występuje w nich głównie karp. 
Jest to dobry przykład ekstensywnego użytkowa-
nia cennych przyrodniczo terenów. Zbiorniki te są 
siedliskiem bytowania wielu chronionych gatun-
ków ptaków.

Dzięki ekstensywnej działalności rolniczej w ob-
szarze zachowało się wiele siedlisk wraz z gatun-
kami zwierząt:
• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410),
•  Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (6510).Dyrektywa ptasia obliguje do ustanowienia obsza-
rów specjalnej ochrony (OSO) ptaków, aby poma-
gać w ochronie i zarządzaniu terenami, które są 
istotne dla ochrony rzadkich i zagrożonych wygi-
nięciem ptaków.

Dyrektywa siedliskowa natomiast wymaga, aby 
dla innych zagrożonych gatunków poza ptakami 
i dla siedlisk przyrodniczych utworzone zostały 
specjalne obszary ochrony (SOO) siedlisk, aby za-
pewnić rzadkim i narażonym na wyginięcie zwie-
rzętom, roślinom oraz ich środowisku życia lepszą 
ochronę i  zarządzanie. W obszarach tych chroni 

się siedliska narażone na degradację, takie jak na 
przykład torfowiska, czy wrzosowiska, co wpływa 
na zachowanie środowiska żyjących tam populacji 
roślin i zwierząt.

W całej Unii Europejskiej chronione są różnorodne 
ekosystemy, od kwiecistych łąk po rozległe ujścia 
rzek, także systemy jaskiniowe oraz ogromna róż-
norodność zwierząt, takich jak choćby bieliki, lelki, 
głuszce czy wilki. Nie tylko naturalne siedliska są 
specjalnie chronione, ale także tak zwane półna-
turalne, które powstały za sprawą ludzi i które 
zanikną, jeśli nie będzie się nimi odpowiednio za-

Obszary Natura 2000 to forma ochrony najcenniej-
szych siedlisk i gatunków na obszarze Unii Euro-

pejskiej. Obszary wyznaczane są na podstawie 
Dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptac-
twa (tzw. Dyrektywa Ptasia) oraz Dyrektywy 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Sie-
dliskowa).

Podstawą obu tych dyrektyw jest utworze-
nie w całej Europie sieci terenów chronionych, 

zwanej Natura 2000. Sieć ta obejmuje blisko 20% 
powierzchni krajów członkowskich.

Widłak jałowcowaty Borówka czarna

Momoty Górne


