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Natura 2000
natura 2000 jest najmłodszą formą ochrony 

przyrody w Polsce. obszary natura 2000 wyznacza-
ne są w celu zachowania siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt uznanych za cenne 
i zagrożone w skali całej europy. obowiązek wy-
znaczenia obszarów natura 2000 ciąży na wszyst-
kich państwach członkowskich Unii europejskiej. 
obszary natura 2000 ustanawiane są we wszyst-
kich państwach członkowskich na podstawie jed-
nolitych kryteriów naukowych, tworząc europejską 
Sieć ekologiczną natura 2000.

Podstawą funkcjonowania obszarów natura 2000 
są dwie unijne dyrektywy: dyrektywa ptasia i dy-
rektywa siedliskowa. na ich podstawie wyznaczane 
są dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony 
ptaków (dla ochrony populacji dziko występują-
cych ptaków) i specjalne obszary ochrony siedlisk 
(w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub 
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków ro-
ślin lub zwierząt, za wyjątkiem ptaków).

w odróżnieniu od innych form ochrony przyrody, 
na obszarach natura 2000 nie obowiązują odgórnie 
narzucone zakazy oraz nie podlega ograniczeniu 
działalność gospodarcza. wyjątek stanowią działa-
nia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele ochrony obszaru natura 2000, w szczególności 
mogące:

 ■ pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub sie-
dlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony 
których wyznaczono obszar natura 2000,

 ■ wpłynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony 
których został wyznaczony obszar natura 2000, 

 ■ pogorszyć integralność obszaru natura 2000 lub 
jego powiązania z innymi obszarami.

Dotychczas w Polsce wyznaczono 825 obszarów 
siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich, z czego 
na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 
99 obszarów siedliskowych i 23 obszary ptasie. 
łącznie obszary natura 2000 stanowią blisko 20% 
powierzchni lądowej kraju.

Kwitnący aster gawędka. Fot. Krzysztof wawer
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ważnie w granicach obszarów natura 2000 (po-
nad 75,9%) i większości realizowane na gruntach 
będących w zarządzie RDoŚ w Lublinie lub Lasów 
Państwowych oraz na gruntach, na których zaprze-
stano użytkowania rolniczego.

ceLe PrOjektu 
 ■ Utrzymanie otwartego charakteru muraw, łąk, 
pastwisk i torfowisk.

 ■ ograniczenie presji drapieżników.

 ■ Porządkowanie ruchu turystycznego.

 ■ Zapewnienie odpowiednich warunków siedlisko-
wych dla żółwi błotnych (miejsc lęgowych oraz 
miejsc regularnego przebywania).

 ■ Zapewnienie odpowiednich warunków siedlisko-
wych dla zwartych kolonii susłów perełkowanych 
(otwarty charakter pastwisk, bogata baza pokar-
mowa).

 ■ Upowszechnienie wiedzy o obszarach sieci natura 
2000, na których realizowany jest projekt.

czas realizacji projektu: 2010 - 2014
wartość projektu: 2 807 936,35 zł
dofi nansowanie Unii europejskiej: 2 386 745,90 zł

więcej o projekcie na stronie internetowej: 
www.siedliska.rdos.lublin.pl 

OgóLNe iNfOrmacje   
O PrOjekcie
tytUł ProJektU

„ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków 
na obszarach sieci natura 2000 w wojewódz-
twie lubelskim”

beNeficjeNt
Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska 

w Lublinie (RDoŚ w Lublinie)

fiNaNsOwaNie
Projekt współfi nansowany przez Unię eu-

ropejską ze środków europejskiego Fundu-
szu rozwoju regionalnego w ramach Progra-
mu operacyjnego infrastruktura i Środowisko 
PoiS.05.01.00-00-228/09.

OPis
Projekt zakłada realizację zadań, których 

wspólnym celem jest utrzymanie lub przy-
wracanie właściwego stanu siedlisk przyrod-
niczych i siedlisk gatunków charakterystycz-
nych dla Polski wschodniej. Każde zadanie 
dotyczy innego siedliska lub gatunku i realizo-
wane jest w różnych częściach województwa 
lubelskiego, na skarpach wisły, torfowiskach 
Polesia oraz w okolicach Chełma i Zamościa. 
istotną cechą wspólną wszystkich zadań jest to, 
że działania ochronne są podejmowane prze-

Żółw błotny. Fot. Paweł łapińskiSuseł perełkowany. Fot. Krzysztof Próchnicki
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Czynna oChrona żółwia 
błotnego i Jego siedlisk
Janusz Holuk
współpraca Robert Bochen
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Lublinie  

Żółw błotny. Fot. Janusz Holuk

staNOwiskO systematyczNe   
oraz zasięg wystęPowania

Żółw błotny Emys orbicularis jest gadem z rzę-
du żółwi testudines, rodziny żółwie słodkowodne 
Emydidae i rodzaju żółwie błotne Emys. 

Zasięg tego gatunku obejmował dawniej niemal 
całą europę, z wyjątkiem wielkiej brytanii i krajów 
skandynawskich, ale jego zasięg zaczął się gwał-
townie kurczyć w wyniku zmian siedliskowych, wy-
wołanych działalnością człowieka. w wielu krajach 
gatunek wyginął zupełnie. obecnie występuje jesz-
cze w basenie Morza Śródziemnego oraz środkowej 
i wschodniej europie. w naszym kraju tylko na Po-
lesiu występuje licznie, a na kilku obszarach m.in. 
zachodniej części Pojezierza Pomorskiego i niziny 
wielkopolsko-Kujawskiej, środkowej części Pojezie-
rza Mazurskiego i północno-wschodnim fragmencie 
wyżyny Małopolskiej – występują stosunkowo nie-
liczne populacje. Pojedyncze osobniki spotykane są 
w różnych częściach kraju. 

status OcHrONNy
Żółw błotny w Polsce objęty jest ochroną 

prawną od 1935 r. wymieniony jest również 
w załączniku ii i iV Dyrektywy Rady 92/43/
ewg z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochro-
ny siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i fl ory. Ponadto jako gatunek bardzo wysokiego 
ryzyka, silnie zagrożony wyginięciem wpisany 
jest do Polskiej czerwonej księgi zwierząt. 

na podstawie rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 12 października 2011 r. w spra-
wie ochrony gatunkowej zwierząt objęty jest 
ochroną ścisłą oraz wymaga czynnej ochrony, 
a także wyznaczania stref ochronnych.

w stosunku do żółwia błotnego obowiązują 
następujące zakazy m.in.:

 ■ umyślnego zabijania, okaleczania, chwyta-
nia, niszczenia ich jaj, postaci młodocianych 
oraz płoszenia i niepokojenia,

 ■ transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, 
a także posiadania żywych zwierząt;

 ■ niszczenia ich siedlisk i ostoi oraz ich gniazd,

 ■ wybierania, posiadania i przechowywania ich 
jaj oraz  przemieszczania z miejsc regularne-
go przebywania na inne miejsca,

 ■ zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany 
i darowizny okazów gatunków,

 ■ fotografowania, fi lmowania i obserwacji, mo-
gących powodować płoszenie lub niepokoje-
nie zwierząt.
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stanowiska żółwia błotnego  
obJęte ProJektem CzynneJ oChrony

1. Lasy Sobiborskie (obszar natura 2000)

2. Stanowisko Hańsk

3. Dobromyśl (obszar natura 2000)

4. Chełmski Park Krajobrazowy

5. torfowisko Sobowice (obszar natura 2000)

6. Pawłów (obszar natura 2000)
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Samica żółwia błotnego. Fot. M. wójcik

Środowisko żyCia i Pokarm
Żółwie błotne prowadzą wodno-lądowy tryb 

życia. Preferują niewielkie, zarastające i płytkie 
zbiorniki wód stojących lub wolno płynące cieki 
o szybko nagrzewającej się wodzie, starorzecza, 
śródleśne bagna, olsy, ekstensywnie użytkowane 
stawy. na miejsca lęgowe wybierają najchętniej 
lekkie, piaszczyste gleby porośnięte murawą na-
piaskową z takimi gatunkami jak szczotlicha siwa, 
jastrzębiec kosmaczek czy kostrzewa owcza.

odżywiają się przede wszystkim pokarmem mię-
snym. w skład ich diety wchodzą głównie mięcza-
ki, owady, płazy, ich kijanki oraz małe ryby, czyli te 
organizmy, które można upolować w wodzie.

mOrfOLOgia
Ciało żółwia pokrywa owalny, kostny pancerz 

ochronny, pokryty rogowymi tarczkami, który skła-
da się z dwóch części – grzbietowej zwanej karapak-
sem i brzusznej zwanej plastronem – połączonych 
ze sobą elastycznym mostem. Drobne tarczki pokry-
wają również skórę na przednich i tylnych łapach 
oraz ogon. Zwierzęta te mają dobrze wykształcone, 
bardzo mocno umięśnione i nieco spłaszczone koń-
czyny zakończone ostrymi pazurami. Szczęki żółwia 
pozbawione są zębów, które z powodzeniem zastę-
pują listwy rogowe. 

gatunek ten charakteryzuje się dymorfi zmem 
płciowym, a cechą umożliwiającą określenie płci 
uważaną za najpewniejszą jest kształt plastronu, któ-
ry u dorosłych samic jest niemal płaski, zaś u samców 
wklęsły w środkowej części. Cechą pomocniczą jest 
kolor tęczówki oka. U samic jest ona zabarwiona 
na żółto lub brązowo z żółtymi plamkami, a u sam-

ców na pomarańczowo-czerwono lub brązowo. 
Samice są na ogół większe i cięższe (długość 
16-21 cm, waga do 1,5 kg) niż samce (długość 
11-19 cm, waga do 1 kg). Dorosłe żółwie mogą 
osiągać wiek ponad 100 lat.

Samiec żółwia błotnego o brązowo  ubarwionym kara-
paksie. Fot. M. wójcik

Środowisko żółwia błotnego - torfi anka w ostoi Dobro-
myśl. Fot. Janusz Holuk
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rozmnażanie
w Polsce gody żółwia błotnego zaczynają 

się zwykle w kwietniu lub na początku maja 
i trwają kilka dni. Kopulacja i zapłodnienie 
przebiega w wodzie. w drugiej połowie maja 
lub w pierwszej dekadzie czerwca samice skła-
dają od 7 do 23 jaj (średnio 12-14) w miejscach 
dobrze nasłonecznionych, niekiedy znacznie 
oddalonych od wody. gniazdo jest wykopanym 

wygrzewające się żółwie błotne. Fot. M. wójcik

Samice na lęgowisku. Fot. Janusz Holuk

tylnymi łapami dołkiem, o gruszkowatym przekro-
ju, osiągającym głębokość 10-12 cm. Po złożeniu 
jaj samica starannie zasypuje i maskuje gniazdo. 
Rozwój zarodków trwa około 100 dni. Młode żółwie 
bezpośrednio po opuszczeniu osłon jajowych mie-
rzą około 2-3 cm i ważą około 3-6 g. w sprzyjają-
cych warunkach pogodowych, zwłaszcza termicz-
nych, młode żółwie wykluwają się we wrześniu lub 
październiku i podążają do wody. Jeśli w tym sa-
mym roku nie opuszczą gniazda, zimują w glebie do 
wiosny następnego roku, nie pobierając pokarmu.

Samica składająca jaja. Fot. P. łapiński
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zagrożenia
Żółw błotny jest dzisiaj zwierzęciem rzadkim 

i zagrożonym wyginięciem. Pomimo objęcia go 
ochroną prawną od wielu lat, zasięg jego wystę-
powania w Polsce wciąż się kurczy. Jest to spo-
wodowane działaniami człowieka, takimi jak: 
osuszanie terenów podmokłych, regulacje rzek, 
zanieczyszczenie wód, coraz gęstsza sieć drogo-
wa i związany z nią wzrost natężenia ruchu komu-
nikacyjnego, a także zalesianie tzw. nieużytków 
będących lęgowiskami żółwia. Do czynników na-
turalnych mających wpływ na liczebność żółwia 
błotnego zaliczyć można: zarastanie lęgowisk, 
niekorzystne warunki klimatyczne oraz presję 
drapieżników niszczących gniazda. Młode żółwie 
padają ofi arą lisów, borsuków, jenotów, kruków, 
czapli, a nawet niektórych owadów jak pływak 
żółtobrzeżek. Dopiero twardy pancerz zapewnia 
młodym żółwiom ochronę przed drapieżnikami, a ten 
twardnieje około piątego roku życia.

 Charakterystyka obszarU działaŃ 
tereny, na których realizowana jest czynna 

ochrona tego gatunku znajdują się na obszarach 
objętych ochroną prawną tj.: w obszarach natura 
2000,  rezerwatach przyrody i parkach krajobrazo-
wych: Sobiborskim i Chełmskim. 

Obszar Natura 2000 Lasy sObibOrskie PLH 
060043 położony jest na terenie gmin: włodawa, 
wola Uhruska i Hańsk w powiecie włodawskim. 
ostoja ta chroni unikalne w skali kraju i kontynentu 

walory przyrodnicze, a w szczególności zwią-
zane z ekosystemami wodno-torfowiskowymi.  
występuje tu wiele chronionych i zagrożonych 
roślin i zwierząt m. in.: wierzba borówkolistna 
i wierzba lapońska, brzoza niska, bielik, pu-
chacz, orlik krzykliwy, bocian czarny, strzebla 
błotna, nocek łydkowłosy  oraz  wilk. ostoja 
Sobiborska jest szczególnie  ważna dla ochrony 
polskiej populacji żółwia błotnego.

obszar natUra 2000 dobromyŚL PLH 
060033 położony jest w gminie Siedliszcze 
(powiat chełmski) w pobliżu miejscowości Do-
bromyśl, Majdan Zahorodyński i Kulik oraz Zo-
sin w gminie Cyców (powiat łęczyński). obej-
muje fragment zlewni rzeki Mogielnicy z siecią 
drobnych wyrobisk potorfowych (torfi anek), 
zasiedlonych przez żółwia błotnego oraz strze-
blę błotną (relikt glacjalny). Uprawy sosnowe 
i ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, 
położone wewnątrz kompleksu oraz na jego 
obrzeżach, wykorzystywane są przez żółwie 
jako lęgowiska. wilgotne łąki w północno-za-
chodniej części obszaru są siedliskiem gatun-
ków motyli modraszków: telejusa i nausitousa, 
czerwończyków: nieparka i fi oletka oraz prze-
platki aurinii.

Obszar Natura 2000 Pawłów Plh 060065  
położony jest w gminach Rejowiec Fabrycz-
ny i Siedliszcze (powiat chełmski) w pobliżu 
miejscowości Pawłów i Kanie. Jest to również 
jedna z ważniejszych ostoi żółwia błotnego 
na Lubelszczyźnie. Spośród cennych gatunków 
można wymieć tu m.in.: strzeblę błotną oraz 
motyle: modraszki (telejus i nausitous), czer-
wończyki; (nieparek i fi oletek) oraz przeplatkę 
aurinię. 

wylęg młodych żółwi. Fot. Janusz Holuk
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Obszar Natura 2000 tOrfOwiskO sO-
bOwice PLH 060024 położony jest w gminie 
Chełm (powiat chełmski) w pobliżu miejsco-
wości Chełm, Rudka i Zawadówka. obejmuje 
teren rezerwatu przyrody „torfowisko Sobowi-
ce” oraz grunty przyległe. ochroną objęty jest 
fragment unikalnego w skali europy torfowiska 
węglanowego, zasilanego przez wody artezyjskie, 
z występującymi tu źródliskowymi torfowiskami 
kopułowymi oraz mozaiką roślinności torfowisko-
wej i ciepłolubnej, z licznymi chronionymi i rzad-
kimi gatunkami flory (języczka syberyjska) i fauny 
(motyl strzępotek edypus). 

Chełmski Park krajObrazOwy położony 
jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: 
Chełm, Dorohusk, Sawin, Ruda Huta i Kamień.  
Chroni duży kompleks leśny oraz przylegające 
do niego łąki, a także unikalne w skali europy 
torfowiska węglanowe (ptasi i siedliskowy ob-
szar natura 2000). nigdzie w Polsce, poza tym 
terenem, nie występują obok siebie typowe 
zbiorowiska torfowiskowe z rozrzuconymi po-
śród nich wysepkami muraw kserotermicznych. 
Do osobliwości florystycznych należą: starzec 
wielkolistny i języczka syberyjska, a faunistycz-
nych: wodniczka i błotniak łąkowy.  

Czynna oChrona żółwia błotnego
Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Lu-

blinie prowadzi czynną ochronę żółwia błotnego.  
Projekt jest po części kontynuacją wcześniej-

szych działań realizowanych już od ponad 20 lat 
przez różne instytucje m.in.: PtPP pro natura, 
nadleśnictwo Sobibór, nadleśnictwo Chełm, Zespół 
Parków Krajobrazowych Polesia oraz Stowarzy-
szenie Lokalna akcja na Rzecz Środowiska Ziemi 
Chełmskiej. efektem tamtych prac jest wybudo-
wanie lub zmodernizowanie kilkunastu urządzeń 
piętrzących wodę, pogłębienie i wyprofilowanie 
brzegów kilkunastu małych stawów, wykonanie 
trzech nowych oczek wodnych w celu stworze-
nia miejsc schronienia dla żółwi w okresie suszy, 
poprawa nasłonecznienia na lęgowiskach oraz 
zabezpieczenia siatkami stalowymi ponad 1000 
gniazd żółwia błotnego. 

Zabezpieczanie gniazd siatkami. Fot. Janusz Holuk

Lokalizacja żółwi przy pomocy anteny telemetrycznej. 
Fot.M.wójcik
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zakres Prac w aktuaLNym PrOjekcie 
oChrony żółwia błotnego

oChrona lęgów
Duże straty w lęgach żółwia błotnego powodowa-

ne przez drapieżniki, głównie przez lisy, sięgające 
na niektórych lęgowiskach nawet 100 % wszystkich 
gniazd,  stanowią zagrożenia dla przetrwania popu-
lacji. Dlatego w celu zmniejszenia tego zagrożenia 
każdego roku wykonuje się zabezpieczanie siatkami 
około 200 gniazd żółwia oraz redukuje nadmierną 
liczebność lisów przez ich odstrzał w ilości do 50 
sztuk rocznie. 

ochrona gniazd składa się z dwóch etapów: wio-
sennego - obejmującego okres składania jaj przez 
żółwie i jesiennego - okres wylęgu młodych. etap 
wiosenny polega na obserwacji lęgowisk, wyszukiwa-
niu na nich samic żółwia błotnego, obserwacji samic 
składających jaja (z odległości zapewniającej spokój 
samicy) oraz zabezpieczaniu gniazd po złożeniu jaj. 
Do zabezpieczania gniazd używana jest metalowa, 
ocynkowana siatka, która zakotwiczana jest w grun-
cie szpilami, a następnie gniazdo maskowane jest 
bardzo cienką warstwą igliwia, liści lub piasku. etap 
jesienny polega na kontroli siatek zabezpieczających 
gniazda, obserwacji i zdejmowaniu osłon tuż przed 
wylęgiem oraz ewentualnym przenoszeniu młodych 
żółwi z lęgowisk do zbiorników wodnych w celu 
zmniejszenia strat na tym etapie rozwoju. 

Zmniejszanie populacji drapieżników stosuje się 
tylko wyjątkowo, na wybranych lęgowiskach, gdy 
zawodzą inne metody ochrony jak np. siatki zabez-
pieczające.

OcHrONa siedLisk 
Jednym z największych zagrożeń dla zachowa-

nia populacji żółwia błotnego są zmiany siedlisko-
we, jakie dokonują się w środowisku w sposób na-
turalny lub sztuczny.

ochrona siedlisk żółwia błotnego polega na 
spowolnieniu odpływu wód oraz remoncie uszko-
dzonych budowli zatrzymujących wodę w zlewni. 
Jednym z ważniejszych zadań tego projektu jest wy-
konanie remontu 440 mb grobli na stawach w rezer-
wacie Żółwiowe błota- chroniącym jedną z najwięk-
szych populacji żółwia w tej części europy.

 Zagrożenie związane z nadmiernym zacienie-
niem lęgowisk likwiduje się poprzez usuwanie 
drzew i krzewów ocieniających miejsca lęgowe żół-
wi. Zaplanowano wycinkę około 2 ha na najbardziej 
zarośniętych lęgowiskach w ostojach: Lasy Sobibor-
skie i Dobromyśl. 

teLemetria
telemetria, to badania z użyciem technik 

radio-telemetrycznych polegające na śledze-
niu np. zwierząt zaopatrzonych w nadajniki 
radiowe. namiary prowadzone są z dużej odle-
głości, dzięki czemu zwierzęta nie są świadome 
obecności obserwatora. Ze względu na ogromną 
ilość informacji, jaką można w krótkim czasie 
zgromadzić dzięki telemetrii, metodę tę bardzo 
często wykorzystuje się do badania gatunków 
ginących i zagrożonych. 

w maju 2012 roku rozpoczęto badania tele-
metryczne żółwi błotnych występujących w ostoi 
Dobromyśl oraz południowej części Chełmskiego 
Parku Krajobrazowego – w okolicach zbiornika 
Stańków. w obydwu tych miejscach występują 
jeszcze dosyć liczne, lokalne populacje tego 
gatunku. Równocześnie miejsca te różnią się 
zarówno typem środowisk bytowania żółwi, jak 
również występowaniem odmiennych zagro-
żeń dla żółwi. badania telemetryczne mają na 
celu rozpoznanie środowisk użytkowanych przez 
żółwie, określenie areałów życiowych, szlaków 
i miejsc migracji oraz miejsc zimowania. celem 
głównym badań jest skuteczniejsza ochrona gatun-
ku poprzez rozpoznanie zagrożeń. w pierwszym 
roku realizacji projektu założono 20 nadajników 
telemetrycznych. 

 wstępne obserwacje lokalizacji żółwi w Stań-
kowie wskazują, na wyraźny trend przemieszcza-
nia się żółwi pomiędzy rozlewiskami i torfianka-
mi w okolicy okszowa, a zalewem w Stańkowie. 
Żółwie wykorzystują jako szlaki komunikacyjne 
zarówno naturalne rozlewiska, rzekę Uherkę, 
jak też kanały utworzone przez człowieka oraz 
przemieszczają się drogą lądową. w okolicach 
okszowa występują zbiorowiska naturalne np. 
płytkie oczka wodne, otaczone podtopionymi 
turzycowiskami i zaroślami wierzbowymi. Dru-
gim typem zbiorników wodnych są niewielkie 
stawy i oczka przydomowe pochodzenia antro-
pogenicznego. Zagrożeniem dla żółwi na tym 
obszarze jest dewastacja środowisk podmo-
kłych związana z szybko postępującą zabudową 
terenu, zaśmiecanie i zasypywanie oczek wod-
nych oraz straty na szlakach komunikacyjnych 
w trakcie migracji. 

w ostoi Dobromyśl przemieszczanie się żółwi 
odbywa się w różnych kierunkach. Żółwie z tych 
miejsc przebywają w żyźniejszych i głębszych 
torfiankach oraz śródleśnych oczkach wodnych. 
Przemieszczają się głównie w okresie lęgowym.



11

ochrona 
Żółwia błotnego

Powojnik prosty. Fot. Krzysztof wawer

OgóLNe iNfOrmacje   
O regiONaLNej dyrekcji  
oChrony Środowiska   
w LubLiNie

Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Lu-
blinie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 
1227 ze zm.) i jest urzędem administracji rządo-
wej, działającym na terenie województwa lubel-
skiego, kierowanym przez regionalnego Dyrektora 
ochrony Środowiska.

Do zadań Regionalnego Dyrektora ochrony Śro-
dowiska w Lublinie należy m. in.:

 ■ udział w strategicznych ocenach oddziaływania 
na środowisko,

 ■ przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsię-
wzięć na środowisko lub udział w tych ocenach,

 ■ tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody,

 ■ ochrona i zarządzanie obszarami natura 2000,

 ■ współpraca z organami jednostek samorządu te-
rytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na 
środowisko i ochrony przyrody,

 ■ współpraca z organizacjami ekologicznymi.

Mając na względzie jakość życia przyszłych 
pokoleń oraz obecne potrzeby lokalnej społecz-
ności, dbając o ochronę i racjonalne korzystanie 
z zasobów naturalnych, pracownicy regionalnej 
Dyrekcji ochrony Środowiska w Lublinie tworzą 
sprawnie działającą, profesjonalną, nowoczesną 
i przyjazną instytucję, aby pogodzić postęp spo-
łeczny i gospodarczy z poszanowaniem ochrony 
środowiska.
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