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CELE PROJEKTU

Poprawa stanu siedlisk torfowiskowych, poprzez odtworzenie ich otwartego charakteru oraz zatrzymanie odp³ywu wody

Poprawa jakoœci sosnowych borów bagiennych dziêki budowie urz¹dzeñ piêtrz¹cych wodê

Zachowanie siedlisk preferowanych przez g³uszca Tetrao urogallus oraz monitoring populacji tego gatunku

Utrzymanie i przywrócenie funkcjonowania dwóch zbiorników wodnych dla zachowania siedlisk p³azów, m.in. traszki 
grzebieniastej Triturus cristatus oraz kumaka nizinnego Bombina bombina

Utworzenie bezkonfliktowych miejsc bytowania bobra europejskiego Castor fiber poprzez wykup gruntów cennych 
przyrodniczo w rejonach dzia³alnoœci tego gatunku, prowadz¹cej do staræ pomiêdzy przyrod¹ i cz³owiekiem

Czynna ochrona stanowisk sasanki otwartej Pulsatilla patens

Podniesienie stabilnoœci drzewostanów w siedliskach gr¹dów i borów jod³owych dziêki zabiegom ochronnym

Stworzenie podstaw merytorycznych dla skutecznej ochrony rezerwatów przyrody w Lasach Janowskich poprzez 
sporz¹dzenie bazy danych przyrodniczych

Kszta³towanie postawy proœrodowiskowej i podniesienie poziomu akceptacji spo³ecznej dla obszarów Natura 2000 dziêki 
organizacji warsztatów, kó³ek zainteresowañ i spotkañ z mieszkañcami

Dzia³ania promocyjne i informacyjno-edukacyjne Projektu

DZIA£ANIA EDUKACYJNE

Istotnym elementem Projektu by³y spotkania z lokaln¹ 
spo³ecznoœci¹. Na warsztatach dla nauczycieli przedmiotów 
biologicznych prezentowano walory przyrodnicze Lasów 
Janowskich oraz praktyczne sposoby ich przystêpnej prezentacji 
dla najm³odszych odbiorców. Analogiczne zajêcia zorganizowane 
zosta³y dla podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi turystyczne na 
terenie Lasów Janowskich.

W ramach Projektu zrealizowano równie¿ szereg spotkañ
warsztatowych z cyklu „Gospodarowanie na obszarach Natura 
2000 – dobre praktyki”. Warsztaty skierowane by³y w szcze-
gólnoœci do mieszkañców, którzy posiadaj¹ grunty rolne i leœne na 
obszarach Natura 2000 regionu lub pozyskuj¹ tam zarobkowo 
runo leœne. Spotkania odby³y siê w 10 miejscowoœciach 
po³o¿onych w obszarze realizacji Projektu. Ich celem by³o nie 
tylko podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców oraz 
poziomu wiedzy o obszarach Natura 2000, ale tak¿e wypraco-
wanie zasad przyjaznego dla przyrody sposobu gospodarowania 
na tych obszarach.

Zakrojonymi na najszersz¹ skalê dzia³aniami edukacyjnymi by³ 
cykl warsztatów przyrodniczo-fotograficznych pod nazw¹
„Regionalna Szko³a Ochrony Przyrody”, skierowany do uczniów 
klas IV-VI szkó³ podstawowych. Wziê³o w nim udzia³ ponad 170 
uczestników z 11 szkó³ regionu. Warsztaty podzielone by³y na
5 modu³ów tematycznych – zajêcia wprowadzaj¹ce i 4 modu³y 
terenowe dedykowane 4 porom roku. Zajêcia prowadzono
z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Las i mokrad³a”.

Zwieñczeniem dzia³añ edukacyjnych by³a organizacja konkursu 
fotograficznego „Las i mokrad³a”. Ponad 100 uczestników nade-
s³a³o fotografie zwierz¹t, roœlin, siedlisk lub krajobrazów 
obszarów leœnych i mokrad³owych z regionu. Spoœród 300 prac 
wybrano najlepsze, a nagrody i wyró¿nienia wrêczono podczas 
uroczystego wernisa¿u wystawy fotografii konkursowych.

Warsztaty dla lokalnej spo³ecznoœci (fot. Krzysztof Wawer)

Warsztaty przyrodniczo-fotograficzne (fot. Anna Szyszkowska-Butryn)

W ramach Projektu przygotowano szereg publikacji skierowa-
nych do ro¿nych grup odbiorców. W folderze informacyjnym, 
wydanym w pocz¹tkowej fazie realizacji Projektu, przedstawio-
no jego cele, zaplanowane zadania i oczekiwane rezultaty. 
Wydano tak¿e broszury tematyczne, poœwiêcone bobrowi euro-
pejskiemu, g³uszcowi, roli lokalnej spo³ecznoœci w ochronie 
obszarów Natura 2000 oraz gospodarowaniu w lasach prywa-
tnych. Mia³y one na celu modyfikacjê dotychczasowego
sposobu gospodarowania, by uczyniæ go bardziej przyjaznym 
œrodowisku.

Kolejne wydawnictwo stanowi³ mini-poradnik dobrych praktyk 
gospodarowania na obszarach Natura 2000, poœwiêcony zasa-
dom pozyskania runa leœnego i innych leœnych surowców 
niedrzewnych. Wydano tak¿e przewodnik dla turysty, zawieraj¹cy 
najwa¿niejsze informacje o bogactwie przyrodniczym i kultu-
rowym Lasów Janowskich. Integraln¹ czêœci¹ przewodnika jest 
mapa obejmuj¹ca ca³y obszar realizacji Projektu.
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Pakiet edukacyjny „Lasy i mokrad³a”, przeznaczony 
dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych, to 
publikacja w formie segregatora z kartami pracy, 
wzbogaconego o podstawowe narzêdzia u³atwiaj¹ce 
obserwacje œwiata przyrody. Projekt podsumowano
w albumie „LIFE+ dla Lasów Janowskich”, a kompen-
dium wiedzy na jego temat stanowi „Raport Laika”.

Przez ca³y okres realizacji Projektu wydawano kalen-
darze œcienne, magnetyczne oraz plakaty. Prowadzo-
na by³a tak¿e strona internetowa, gdzie udostêpniono 
elektroniczne wersje wszystkich wydawnictw. 
Ponadto zamieszczono tam lokalny geoportal oraz 
interaktywn¹ mapê Lasów Janowskich.

Odrêbnym dzia³aniem promocyjnym by³o wykonanie 
15 kompletów tablic informacyjno-edukacyjnych 
poœwiêconych wybranym gatunkom b¹dŸ siedliskom 
objêtym dzia³aniami ochronnymi. Tablice posadowio-
no przy szlakach turystycznych Lasów Janowskich.

Jedna z tablic informacyjno-edukacyjnych (fot. Krzysztof Wawer)

Przyk³adowe publikacje i wydawnictwa projektu LIFE-Lasy Janowskie PL


