Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
Nazwa zadania: „Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo”
Wartość ogólna zadania: 1 696 283,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie przekazania środków: 1 577 554,00 zł
Opis zakresu zadania:
Realizowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zadanie obejmuje cztery podzadania:

„Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim” – zadanie zostało zaplanowane w celu realizacji ustanowionych planów
zadao ochronnych następujących obszarów Natura 2000: Lasy Spalskie PLH 100003, Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Załęczaoski Łuk Warty PLH100007, Grabia PLH100021, Łąki Ciebłowickie PLH100035.
Uzupełnienie wiedzy będzie dotyczyd części gatunków i siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony ww. obszarów. Podczas prac terenowych poprzedzających ustanowienie planów zadao ochronnych
dla tych obszarów nie potwierdzono ich występowania, bądź nie zostały w pełni zbadane, ze względu na ograniczenia techniczne, ekonomiczne lub czasowe. Wykonana w ramach zadania dokumentacja jest
niezbędna do weryfikacji zapisów istniejących planów zadao ochronnych ww. obszarów Natura 2000 i będzie stanowid podstawę do ich zmiany. Zmiany te mogą dotyczyd, np.: usunięcia z listy przedmiotów ochrony,
określenia nowych zagrożeo, wskazania dodatkowych celów działao ochronnych, zaplanowania dodatkowych działao ochronnych. W wyniku realizacji zadania zostanie również dokonana weryfikacja Standardowych
Formularzy Danych (SDF) ww. obszarów. Pozyskanie kompletnej wiedzy nt. przedmiotów ochrony ww. obszarów Natura 2000 umożliwi Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi (organowi
nadzorującemu tę formę ochrony przyrody na terenie województwa łódzkiego), wdrożenie zaplanowanych działao ochronnych i pozwoli dążyd do zapewnienia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,
gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000.

„Czynna ochrona rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim” – zadanie będzie realizowane na terenie rezerwatu przyrody „Jeziorsko”, znajdującego się
w obszarze Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002, rezerwatu przyrody „Polana Siwica”, znajdującego się w obszarze Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 oraz
rezerwat przyrody „Winnica”. Jednym z głównych zagrożeo dla form ochrony przyrody objętych niniejszym wnioskiem jest ich zarastanie roślinnością gatunków ekspansywnych. Dlatego też, efektem ekologicznym
zadania będzie powstrzymanie sukcesji roślinnej, prowadzącej do ich zarastania. Zabiegi ochrony czynnej, polegające na usunięciu roślinności z wytypowanych powierzchni (poprzez wykoszenie lub wycinkę), pozwolą
na zachowanie warunków sprzyjających rozwojowi właściwej flory i fauny oraz będą sprzyjad różnorodności biologicznej. Na terenie obszaru Zbiornik Jeziorsko zostaną utworzone dogodne siedliska dla ptaków
stanowiących przedmioty ochrony obszaru. Prace w rezerwacie Winnica pozwolą na zachowanie kompleksu muraw i zarośli kserotermicznych z rzadkimi w tym rejonie gatunkami roślin ciepłolubnych. Polana Siwica
zyska korzystne warunki dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których została objęta szczególną ochroną prawną.

„Opracowanie dokumentacji projektowych planów ochrony oraz projektów zarządzeo w sprawie planów ochrony 12 rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa
łódzkiego” – w ramach zadania zostaną opracowane dokumentacje projektowe, w oparciu o które zostaną przygotowane projekty zarządzeo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie
ustanowienia planów ochrony dla 12 rezerwatów przyrody. Realizacja tego zadania pozwoli Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi na ustanowienie planów ochrony dla kolejnych rezerwatów
przyrody położonych w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Zadanie obejmie następujące rezerwaty przyrody: z terenu Nadleśnictwa Skierniewice: Babsk Babsk”, „Ruda Chlebacz”, „Trębaczew”,
„Kopanicha”; z terenu Nadleśnictwa Smardzewice: Błogie”, „Gaik”, „Jaksonek”, „Sługocice”, „Twarda”; z terenu Nadleśnictwa Poddębice: „Jamno”, „Jodły Oleśnickie”, „Mianów”. Plany ochrony dla rezerwatów
przyrody są podstawowym dokumentem planistycznym, na podstawie którego w okresie 20 lat możliwa jest długofalowa realizacja działao ochronnych na ich terenie, mających na celu zachowanie w stanie
niezmienionym lub mało zmienionym ekosystemów, ostoi, siedlisk przyrodniczych, a także siedlisk zwierząt, roślin i grzybów. W obecnej chwili 64 rezerwaty przyrody położone na terenie województwa łódzkiego
posiadają opracowane plany ochrony. Wykonanie zadania pozwoli na powiększenie ich liczby o kolejne 12 spośród 87 istniejących rezerwatów przyrody w woj. łódzkim.

„Ochrona bobra europejskiego na terenie województwa łódzkiego” - projekt jest kontynuacją działao podejmowanych w latach ubiegłych: w 2011 r. zainstalowano 4 szt., w 2012 r. 15 szt., a w 2013 r.
10 szt. przepustów w tamach bobrowych. Spowodowało to obniżenie poziomu wody i zmniejszenie wielkości rozlewisk powodujących szkody. W celu osiągnięcia dalszych efektów zaplanowano zainstalowanie
kolejnych co najmniej 10 sztuk przepustów w 2015 r. Zamontowanie rur przepływowych w tamach ograniczy zasięg rozlewisk bobrowych, a w konsekwencji spowoduje zmniejszenie zakresu szkód i ograniczenie
konfliktu na linii człowiek-zwierzę wpływając tym samym korzystnie na populację bobra europejskiego - umożliwi bytowanie bobrów w sprzyjających warunkach. W ramach zadania zostanie także wydany poradnik o
ochronie bobra europejskiego poprzez działania prewencyjne zapobiegające szkodom, który pozwoli rozpowszechnid wiedzę na temat tego chronionego gatunku, jego pozytywnej roli w środowisku, a także
sposobów zapobiegania szkodom wyrządzanym przez te zwierzęta.

