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Działania i aktywności związane z kształtowaniem zachowań i postaw sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi wiele projektów w zakresie obszarów Natura 2000, zrównoważonego rozwoju oraz ocen oddziaływania na środowisko,
doﬁnansowanych ze środków:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekty doﬁnansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)
Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 283 obszarów Natura 2000, położonych na terenach 12 województw. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
opracowanie planów zadań ochronnych, czyli instrumentów planistycznych sporządzanych dla obszarów Natura 2000 na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody. Zadaniem tych dokumentów jest zapewnienie zachowania lub odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony, przy jednoczesnym stworzeniu warunków społecznych
umożliwiających i ułatwiających wdrożenie planów w życie.
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych
Celem projektu jest wyeliminowanie luki w procesie zarządzania zasobami przyrodniczymi w kraju poprzez zlikwidowanie problemu braku pełnej informacji przyrodniczej oraz systemu do
gromadzenia, analizowania, udostępniania i bieżącej aktualizacji przestrzennych danych przyrodniczych.
Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
Głównym celem projektu jest poprawa, do roku 2020, stanu ochrony objętych działaniami projektowymi typów siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, których stan
zachowania w dokumentach planistycznych utworzonych dla przedmiotowych obszarów Natura 2000, został oceniony na niezadowalający (U1) lub zły (U2). Podstawą merytoryczną
podjęcia działań są plany zadań ochronnych lub plany ochrony. W projekcie zawarto działania, które są kluczowe dla przywrócenia właściwego stanu bądź zatrzymania negatywnego
trendu zmian.

Projekty doﬁnansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
2018 - 2023 r. Plany ochrony rezerwatów przyrody województwa pomorskiego
Celem projektu jest przygotowanie planów ochrony dla 16 rezerwatów przyrody.

Projekty doﬁnansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
2017 - 2018 r. Ochrona przyrody w województwie pomorskim w roku 2017 i 2018
Cel zadania: 1. Przygotowanie planów ochrony. Przygotowano plany ochrony dla 7 rezerwatów przyrody. 2. Monitoring przyrodniczy. Przygotowanie 14 opracowań. 3. Czynna ochrona
przyrody. Wykonano 15 działań w ramach zadania. 4. Opracowanie planów remediacji. Zlecono 2 dokumentacje. 5. Monitoring środowiska. Wykonano 1 ekspertyzę.
Sprawozdanie końcowe ze zrealizowanych zadań
Dokumentacja fotograﬁczna
2016 - 2017 r. Ochrona przyrody w województwie pomorskim w roku 2016 oraz 2017
Cel zadania: Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjnoinformacyjne. Zaplanowane działania: 1. Przygotowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody, 2. Monitoring przyrodniczy, 3. Czynna ochrona przyrody, 4. Opracowanie planów
remediacji.
Sprawozdanie końcowe ze zrealizowanych zadań
2015 - 2016 r. Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjnoinformacyjne
Zadania realizowane w ramach projektu: 1. Przygotowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody. 2. Przygotowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura
2000. 3. Ocena efektów podejmowanych działań ochronnych i stanu zachowania przedmiotów ochrony. 4. Wsparcie czynnych zabiegów ochrony przyrody w granicach ostoi Natura 2000
oraz rezerwatach przyrody w województwie pomorskim. 5. Ochrona gatunkowa – ochrona czynna. 6. Zakup i montaż tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody dla
rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz tablic informacyjno-edukacyjnych. 7. Szkolenie merytoryczne pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 8.
Popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych województwa pomorskiego. 9. Przygotowanie ekspertyz i opinii dotyczących zagrożenia szkodą w środowisku oraz szkód w środowisku
w gatunkach i siedliskach chronionych oraz określenia koniecznych działań zapobiegawczych i naprawczych w celu przywrócenia stanu początkowego lub przybliżonego do stanu
początkowego, na terenie obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody województwa pomorskiego. 10. Zakup samochodu na cele realizacji projektu.
Sprawozdanie końcowe ze zrealizowanych zadań

2014 - 2015 r. Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody w województwie pomorskim - Etap IV
Zaplanowane działania: 1. Przygotowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody. 2. Przygotowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000. 3. Ocena
efektów podejmowanych działań ochronnych i stanu zachowania przedmiotów ochrony rezerwatów. 4. Wsparcie czynnych zabiegów ochrony przyrody w granicach ostoi Natura 2000 oraz
rezerwatach przyrody w województwie pomorskim. 5. Ochrona gatunkowa - ochrona czynna. 6. Zakup i montaż tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody dla obszarów
Natura 2000. 7. Szkolenia merytoryczne pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 8. Popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych województwa
pomorskiego w formie wydawnictw. 9. Przygotowanie ekspertyz i opinii dotyczących zagrożenia szkodą w środowisku oraz szkód w środowisku w gatunkach i siedliskach chronionych oraz
określenia koniecznych działań zapobiegawczych i naprawczych w celu przywrócenia stanu początkowego lub przybliżonego do stanu początkowego, na terenie obszarów Natura 2000 i
innych form ochrony przyrody województwa pomorskiego. 10. Przygotowanie i udostępnienie informacji nt. form ochrony przyrody, inwentaryzacji przyrodniczych gmin oraz innych
danych o środowisku przyrodniczym w technologii GIS (systemu informacji geograﬁcznej) z terenu województwa pomorskiego poprzez map serwis z dostępem przez stronę „WWW” – etap
drugi. 11. Zakup samochodu.
Sprawozdanie końcowe ze zrealizowanych zadań
2013 - 2014 r. Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody w województwie pomorskim
W ramach projektu wykonano następujące przedsięwzięcia: 1. Przygotowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody. 2. Ocena efektów podejmowanych działań ochronnych. 3.
Wsparcie czynnych zabiegów ochrony przyrody w granicach ostoi Natura 2000 oraz rezerwatach przyrody w województwie pomorskim. 4. Bielawa - zabezpieczenie przeciwpożarowe. 5.
Ochrona czynna i ochrona gatunkowa. 6. Zakup i montaż tablic informacyjnych 7. Szkolenia. 8. Popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych województwa pomorskiego w formie
wydawnictw 9. Wykonanie badań w celu wyeliminowania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.
Sprawozdanie końcowe ze zrealizowanych zadań

Pozostałe projekty:
2015 - 2020 r. Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza
Celem projektu jest zapewnienie ochrony bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Projekt dotyczy 18 rezerwatów, w których działania ochronne są konieczne i pilne. W ramach
projektu oprócz prowadzenia działań ochrony czynnej, szczególny nacisk położono na edukację społeczeństwa.
2013 - 2017 r. Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej (LIFE11/NAT/PL/423)
Celem projektu jest zahamowanie procesu degradacji oraz poprawa, a także zachowanie właściwego stanu torfowisk alkalicznych Polski północnej jako siedliska występowania wielu
rzadkich, chronionych i skrajnie zagrożonych gatunków roślin, w tym szczególnie gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, lipiennik
Loesela Liparis loeseli i haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus).
2014 - 2016 r. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania
Celem projektu jest opracowanie podstaw kompleksowej ochrony jezior lobeliowych jako siedliska przyrodniczego Natura 2000. Projekt w swym założeniu ma także podnosić świadomość
ekologiczną społeczności lokalnych oraz rozpowszechniać wyniki działań. Jego celem jest także wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów
PZO dotyczących sposobów gospodarowania. Ponadto wypracowane rozwiązania mają stanowić narzędzie do skutecznej kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce.

