2020-2021 r. „Ochrona przyrody w województwie pomorskim w roku 2020 oraz 2021"
W 2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku otrzymała dofinansowanie
ze
środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
w
Gdańsku
(www.wfos.gdansk.pl) na realizację projektu: „Ochrona przyrody w województwie pomorskim
w roku 2020 oraz 2021". Projekt obejmuje zadania dotyczące zadań związanych z
monitoringiem oraz realizacją działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody i w obszarach
Natura 2000 oraz ochroną gatunkową roślin i zwierząt. Działania objęte projektem to:
− monitoring liczebności nietoperzy w okresie zimowym, rozrodczym lub rojenia łącznie
w 3 obszarach Natura 2000 (Twierdza Wisłoujście, Bunkier w Oliwie, MłosinoLubnia),
− monitoring gatunków chronionych, w tym gatunków ptaków strefowych, włochatki w 3
obszarach Natura 2000 (Puszcza Darżlubska, Lasy Lęborskie, Wielki Sandr Brdy),
strzebli błotnej w 2 obszarach Natura 2000 (Hopowo, Waćmierz);
− monitoring siedlisk przyrodniczych 3110, 3140, 3150, 3160 w 3 obszarach Natura
2000 (Dolina Stropnej, Młosino-Lubnia, Sandr Brdy) ;
− uzupełnienie urządzeń pomiarowych do monitoringu hydrologicznego w obszarze
Natura 2000 Bagna Izbickie;
− szacowanie liczebności bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy;
− działania ochrony czynnej obejmujące koszenie łąk, usuwanie drzew, krzewów z
torfowisk, usuwanie gatunków ekspansywnych, poprawę uwodnienia siedlisk
przyrodniczych poprzez budowę zastawek, usuwanie drzew z wydmy szarej;
− zabezpieczenie przeciwpożarowe i ograniczenie antropopresji w rezerwacie przyrody
„Bielawa”;
− ręczne odsłanianie torfu na 10 powierzchniach po 1m2 wraz z nadzorem botanika w
rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”,
− monitorowanie i działania związane z eliminacją gatunków inwazyjnych,
− montaż tablic z nazwą formy ochrony przyrody, stref ochronnych gatunków objętych
ochroną strefową;
− doraźne wsparcie leczenia i rehabilitacji zwierząt w Ośrodkach Rehabilitacji Zwierząt
oraz na działania na rzecz zwierząt objętych ochroną, w tym związane z
zabezpieczeniem miejsc lęgowych bociana białego oraz ze szkodami wyrządzanymi
przez zwierzęta objęte ochroną oraz minimalizujące szkody przez nie wyrządzane.
Projekt jest realizowany do końca 2021 r. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 1 102 000,00
zł, przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku 1 000 000,00 zł.

