Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku realizuje projekt
„Plany
ochrony
rezerwatów
przyrody
województwa
pomorskiego”
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i
przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”, Część 1) Ochrona
obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.
Projekt będzie realizowany w latach 2018-2023 i obejmuje przygotowanie
planów ochrony dla 16 rezerwatów przyrody:
− Jezioro Cęgi Małe (lata 2018-2020),
− Żurawie Chrusty (lata 2018-2020),
− Ustronie (lata 2018-2020),
− Dolina Huczka (lata 2018-2020),
− Przylądek Rozewski (lata 2019-2021),
− Jezioro Bardze Małe (lata 2019-2021),
− Piecki (lata 2019-2021),
− Miłachowo (lata 2019-2021),
− Jezioro Małe Łowne (lata 2020-2022),
− Bagnisko Niedźwiady (lata 2020-2022),
− Paraszyńskie Wąwozy (lata 2020-2022),
− Zajęcze Wzgórze (lata 2020-2022),
− Nowe Wicko (lata 2021-2023)
− Cisowa (lata 2021-2023),
− Źródliskowe Torfowisko (lata 2021-2023),
− Buczyna nad Słupią (lata 2021-2023).
Dla objętych projektem rezerwatów przyrody nie stworzono dotychczas
planów ochrony i brak aktualnych danych dotyczących zasobów przyrodniczych oraz
stanu ich zachowania w obrębie rezerwatu. W przypadku 2 rezerwatów istnieje pilna
potrzeba zaplanowania i podjęcia działań ochrony czynnej (Miłachowo, Ustronie), a
dla 6 rezerwatów (Jezioro Bardze Małe, Przylądek Rozewski, Jezioro Cęgi Małe,
Piecki, Zajęcze Wzgórze, Cisowa) wymaga kompleksowej analizy w zakresie
eliminacji i ograniczenia zagrożeń zewnętrznych dotyczących presji turystycznej,
rekreacyjnej na terenie i w sąsiedztwie rezerwatów, a tym samym określenia
możliwości, miejsc i sposobów udostępnienia terenu rezerwatów dla celów
turystycznych i rekreacyjnych. Tryb i zakres prac potrzebnych do sporządzenia
projektu planu ochrony określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja
2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz
ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).
Przygotowanie poszczególnych projektów planów ochrony zaplanowano w cyklu

trzyletnim. Badania naukowe wykonywane w ramach planów ochrony dla niektórych
rezerwatów wykraczają bowiem poza okres jednego roku kalendarzowego.
Projektem objęto też działania dotyczące informowania o prowadzeniu prac nad
sporządzaniem planów ochrony obejmujące ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do
prac nad planami, o rozpoczętym udziale społecznym, o przyjęciu dokumentów.
Efekt rzeczowy projektu opisano powierzchnią obszarów chronionych, dla
których zapewniono wzrost efektywności zarządzania m.in. poprzez opracowanie
planów ochrony oraz tworzenie i aktualizację baz danych, w tym GIS: 321,66 ha oraz
liczbą sporządzonych opracowań wchodzących w zakres przygotowania planów
ochrony rezerwatów- 16 szt.
Całkowity koszt zadania wynosi 777 000,00 zł, w tym:
− koszty kwalifikowane: 777 000,00 zł,
− poziom dofinansowania: 777 000,00 zł.

