
 

Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód 

 

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16-00 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód 

realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska m.in. we współpracy z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności 

w ramach II osi Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4. Ochrona przyrody  

i edukacja ekologiczna. 

Projekt realizowany jest w skali całego kraju. Działania projektu obejmują obszary Natura 2000. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 46 947 670,11 zł, z czego kwota finansowana z budżetu Unii 

Europejskiej wynosi 85 % tj. 39 905519,59 zł, zaś 15% z budżetu państwa.  

Termin realizacji projektu: od 20 marca 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Na terenie województwa podlaskiego są to obszary Natura 2000: 

• Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 

• Ostoja Suwalska PLH200003 

• Jeleniewo PLH200001 

• Pojezierze Sejneńskie PLH200007 

• Ostoja Augustowska PLH200005 

• Dolina Górnej Rospudy PLH200022 

  

Realizacja projektu obejmuje siedliska przyrodnicze: 

Torfowiskowe: 

• 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

• 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

• 7210 Torfowiska nakredowe 

• 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

• 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

Łąkowo-pastwiskowe: 

• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

Siedliska gatunków: 

• 1013 poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri) 

• 1014 poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) 

• 1016 poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) 

  



 

Cel projektu: 

• poprawa stanu zachowania siedlisk nieleśnych zależnych od wód, stanowiących przedmioty ochrony  

w obszarach Natura 2000; 

• przywrócenie właściwego stanu zachowania danych płatów siedlisk; 

• poprawa warunków bytowania zwierząt zamieszkujących siedliska wodno – błotne oraz zwiększenie 

areału siedlisk gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, których stan zachowania został oceniony 

na niezadowalający (U1) lub zły (U2); 

• lub zahamowanie negatywnego trendu zmian. 

 

Korzyści z udziału w projekcie: 

• przywrócenie użytku zielonego do pierwotnej formy – koszty związanie z wycinką finansowane są  

z budżetu projektu, właściciel lub zarządca nie ponosi żadnych kosztów; 

• pozyskanie drewna z wycinki drzew i krzewów z terenu działki objętej projektem, przy czym drewno to 

nie może zostać wykorzystane gospodarczo (np. do produkcji), oraz nie może być wprowadzone do obrotu 

na rynek (nie może zostać sprzedane) – należy je wykorzystać dla potrzeb własnych np. na opał 

(konieczność podpisania stosownego oświadczenia – wymóg obligatoryjny). 

Właściciel/zarządca nie ponosi kosztów związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz usunięciem biomasy. 

 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania z zakresu ochrony czynnej: 

• usuwanie drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy;  

 

• działania dotyczące regulacji stosunków wodnych poprzez budowę/przebudowę urządzeń wodnych. 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w serwisie http://projekty.gdos.gov.pl/projekt-ochrona-siedlisk-

zalozenia 
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