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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

Bagno zwyczajne w borze bagiennym



Powierzchnia:  532,20 ha
Rok zatwierdzenia:  2011
Makroregion:  Kotlina Sandomierska
Mezoregion:  Równina Biłgorajska
Położenie  województwo podkarpackie,
administracyjne: powiat niżański,
 gmina Jarocin i Harasiuki

Celem ochrony w tym  obszarze jest utrzymanie areału i właściwego 
stanu borów bagiennych oraz śródleśnych torfowisk przejściowych.

Pozostałe, cenne przyrodniczo, siedliska to łęg olszowy,  
a w południowo-wschodniej części ekstensywnie użytko-
wane łąki świeże.

Obszar ten jest także miejscem występowania rzadkich 
i chronionych gatunków roślin związanych ze zbiorowiskami 
borowymi i bagiennymi. Dla ubogich torfowisk typowe są: 
rosiczka okrągłolistna – Drosera rotundifolia i bagnica tor-
fowa – Scheuchzeria palustris, dla borów bagiennych: bagno 
zwyczajne – Ledum palustre i długosz królewski – Osmunda 
regalis. Bory świeże to siedlisko mącznicy lekarskiej – Arc-
tostaphylos uva-ursi i widlicza spłaszczonego – Diphasia-
strum complanatum. 

Sosnowy bór bagienny

Śródleśne torfowisko 
przejściowe

Łąka użytkowane ekstensywnie

Obszar położony jest w środkowej części Równiny Bił-
gorajskiej, na południe od rozległego kompleksu Lasów 
Janowskich, pomiędzy miejscowościami Bukowa i Jarocin. 
W przeważającej części teren pokryty jest zwartym płasz-
czem lasów, wśród których rozmieszczone są torfowiska.

Podstawowym walorem obszaru jest dobrze zachowany 
kompleks borów bagiennych i śródleśnych torfowisk przej-
ściowych, wykształconych w rozległych obniżeniach terenu. 
Pierwszą grupę ekosystemów reprezentuje sosnowy bór ba-
gienny – Vaccinio uliginosi-Pinetum, drugą – kilka zespołów 
torfowiskowych, m. in. zespół turzycy nitkowatej – Carice-
tum lasiocarpae, mszar przygiełkowy – Rhynchosporetum 
albae oraz zespół wełnianki wąskolistnej i torfowca kończy-
stego – Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi. 


