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Źródła finansowania

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań 
Ochronnych dla obszarów Natura 2000 prowadzone 

są w ramach realizacji projektu  
nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów 

Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” 
współfinansowanego ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach  

II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – Ochrona środowiska w tym adaptacja 

do zmian klimatu.

Całkowita wartość projektu:
27 885 119,16 zł

Beneficjent projektu:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W ramach projektu w granicach woj. podkarpackiego 
plany zadań ochronnych zostaną ustanowione dla 

19 obszarów Natura 2000

Zalotka większa



Powierzchnia: 177,92 ha
Rok zatwierdzenia: 2011
Makroregion: Roztocze
Mezoregion: Roztocze Wschodnie
Położenie  województwo podkarpackie,
administracyjne: powiat lubaczowski,
 gmina Narol,
 województwo lubelskie,
 powiat tomaszowski,
 gmina Bełżec

Celem ochrony jest zachowanie naturalnego charakteru zbiorników 
wodnych z liczną populacją zalotki większej Leucorrhinia pectoralis 
oraz śródwydmowych torfowisk i borów bagiennych z cennymi 
gatunkami fauny i flory.

wysokie z roślinnością torfotwórczą, torfowiska przejścio-
we, trzęsawiska oraz bory bagienne. 

Obszar ten to również cenna ostoja zalotki większej – 
Leucorrhinia pectoralis, rzadkiego w południowo-wschod-
niej części kraju gatunku z załącznika II Dyrektywy siedlisko-
wej. Zalotka większa bytuje w obrębie zbiorników wodnych 
odznaczających się niezbyt wysoką żyznością. 

W obszarze tym stwierdzono także występowanie bardzo 
rzadkiej ważki – miedziopierś arktyczna – Somatochlora 
arctica. Jest to gatunek związany ze śródleśnymi torfowi-
skami sfagnowymi, ginący wskutek zmniejszania się ich po-
wierzchni. 

Bór bagienny

Zalotka większa

Torfowisko wysokie

Ostoja położona jest na Roztoczu Wschodnim w obrębie 
obniżenia znajdującego się pomiędzy wzgórzami kredowy-
mi, na północny wschód od miasta Narol. Składa się z trzech 
enklaw, z których dwie leżą na południu w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Bełżec – Narol, trzecia – na 
północy, przy lokalnej drodze przecinającej kompleks leśny. 
Część południowa obejmuje rozległe obniżenie wypełnio-
ne zwydmionymi piaskami. Pomiędzy wydmą, a wzgórzami 
w zagłębieniach bezodpływowych utworzyły się zbiorniki 
wodne. 

Wzgórza kredowe porasta grąd subkontynentalny – Tilio 
carpinetum oraz grąd z jodłą. W niższych położeniach sto-
ków przykrytych piaskami wykształciły się bory jodłowe - 
Abietetum polonicum. Ponad to występują tu: torfowiska 


