Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska i innymi regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, realizuje projekt nr POIS.02.04.0000-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej, w obrębie wybranych
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, zmierzających do osiągnięcia w skali całego kraju
wymiernego efektu ekologicznego, jakim jest poprawa stanu ich ochrony lub zahamowania
negatywnego trendu zmian.
Założenia:
Głównym założeniem projektu jest wykonanie działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i
gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód w obszarach Natura 2000. W ramach projektu
planowana jest realizacja działań z zakresu ochrony czynnej, wynikających z zatwierdzonych
dokumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 - planów zadań ochronnych i planów ochrony.
Projektem objęto siedliska i gatunków, których stan zachowania w dokumentach planistycznych został
oceniony na niezadowalający (U1) lub zły (U2).
W ramach projektu prowadzone będą działania w 11 obszarach Natura 2000:
1. Waćmierz PLH220031
2. Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038
3. Dąbrówka PLH220088
4. Jeziorka Chośnickie PLH220012
5. Studzienickie Torfowiska PLH220028
6. Orle PLH220019
7. Piaśnickie Łąki PLH220021
8. Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022
9. Bagna Izbickie PLH220001
10. Torfowisko Pobłockie PLH220042
11. Przywidz PLH220025
Planowane przedsięwzięcia obejmują poprawę stanu ochrony lub zatrzymanie niekorzystnych zmian
siedlisk przyrodniczych:
• 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
• 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix),
• 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,
• 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea),
• 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),
• 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
• 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion).

Do głównych działań ochrony czynnej należą:
- usuwanie drzew i krzewów i ich podrostu i nalotów z wywozem biomasy z płatów siedlisk;
- usuwanie odrośli i samosiewów bez wywozu biomasy z płatów siedlisk;
- coroczne koszenie zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion);
- regulację stosunków wodnych poprzez budowę, remont lub konserwację budowli hydrotechnicznych.
Działania ochrony czynnej poprzedzone zostaną także innymi działaniami wskazanymi w dokumentach
planistycznych, niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu.

Zakładane efekty:
Oczekiwanym rezultatem powyższych działań będzie poprawa lub przywrócenie stanu zachowania,
w skali całego kraju, siedlisk nieleśnych zależnych od wód oraz upowszechnienie wiedzy o chronionych
gatunkach i siedliskach przyrodniczych.
Planowany termin realizacji projektu: 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu dla województwa pomorskiego: 5 386 336,43 PLN
Wartość projektu w skali całego kraju: 46 947 670,11 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 39 905 519,59 PLN

