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ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Spotkanie otwierające projekt                       Janów Lubelski  28.09.2015 



Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Budżet projektu: 971 855 Euro

Okres realizacji: 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2019

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 



LIFE+ jest programem wspierającym projekty dotyczące ochrony przyrody 

i środowiska we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym

się wyłącznie na  współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. 

Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa 

ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja 

i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.



LIFE+ skierowany jest do wszystkich podmiotów prawnych, 

zarówno publicznych jak i prywatnych, o charakterze 

komercyjnymi i niekomercyjnym, zarejestrowanych na 

terenie Unii Europejskiej. 

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu 

dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 

projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski.



Partnerzy wspierający

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Nadleśnictwo Janów Lubelski

Nadleśnictwo Gościeradów

Sukces projektu zależy od współpracy z kluczowymi partnerami i samorządami, 

aby realizacja projektu przyniosła korzyści zarówno dla przyrody 

Lasów Janowskich jak i mieszkańców.



Jak to się zaczęło 

Pomysł pojawił się podczas prac nad PZO dla obszarów Lasy Janowskie 

i Uroczyska Lasów Janowskich.  

Potrzeba ochrony cennych siedlisk i gatunków w Lasach Janowskich.

Projekt jest odpowiedzią na negatywne zmiany zachodzące w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i występujących tam gatunków, zidentyfikowane podczas 

sporządzania PZO.

Część zadań z PZO zostanie zrealizowane w projekcie.



1. Niekorzystne zmiany w siedliskach  torfowiskowo-bagiennych.

2. Zanikanie gatunków rodzimego pochodzenia  tj. sasanka otwarta,  

traszka grzebieniasta, kumak nizinny. 

3. Odbiór ochrony przyrody przez pryzmat konfliktów z bobrami.

4. Zagrożenie dla zasobów przyrodniczych związane z niewłaściwym zbiorem 

runa leśnego oraz zmotoryzowanymi formami turystyki.

Problemy do rozwiązania



Cele projektu 

• kompleksowa ochrona torfowisk i borów bagiennych oraz przywrócenie ich 

właściwego funkcjonowania, wraz z ich cenną florą i fauną (zahamowanie 

odpływu wody, odtworzenie otwartego charakteru torfowisk),

• zachowanie siedlisk gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem takich 

jak: sasanka otwarta, kumak nizinny, traszka grzebieniasta,

• upowszechnianie wiedzy na temat gospodarczego używania zasobów 

przyrodniczych zgodnie z wymaganiami ochrony sieci Natura 2000, 

• ograniczenie konfliktów dotyczących gospodarki człowieka na terenach

przyrodniczych:

- wykup gruntów podtapianych przez bobry,

- wypracowanie zasad korzystania z płodów runa leśnego,

- zwiększenia akceptacji społecznej dla obszarów Natura 2000 poprzez 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami – spotkania, warsztaty



Działania te mają na celu przywracanie i zachowanie walorów 

przyrodniczych ekosystemów leśnych i otwartych, a także wzrost 

atrakcyjności obszaru – przy jednoczesnej możliwości rozwoju 

społecznego, poszanowania przyrody i wzrostu świadomości na 

temat jej wartości. 



Obszary Natura 2000:

- obszar specjalnej ochrony ptaków „Lasy Janowskie” PLB060005

- specjalny obszar ochrony siedlisk „Uroczyska Lasów Janowskich” 

PLH060031

na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego

Powierzchnia realizacji projektu: 60 236 ha

Obszar realizacji projektu



Mapa realizacji projektu

OSO  Lasy Janowskie

SOO Uroczyska Lasów Janowskich







Dziękuję 


