Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
Nazwa zadania: „Zapewnienie właściwego stanu ochrony form ochrony przyrody w województwie łódzkim”
Wartość ogólna zadania: 1 418 333,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie przekazania środków: 1 293 330,00 zł
Opis zakresu projektu: realizowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zadanie obejmuje pięd podzadao:

"Ochrona pachnicy dębowej w Lasach Spalskich” - opracowanie dokumentacji przedstawiającej wyniki inwentaryzacji i monitoringu oraz koncepcję ochrony pachnicy
dębowej w Lasach Spalskich. Działanie pozwoli na efektywne zaplanowanie ochrony pachnicy dębowej na terenie obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 oraz Łąki
Ciebłowickie PLH100035 i w dalszej kolejności na wdrożenie konkretnych działao prowadzących do zapewnienia właściwego stanu ochrony przedmiotu ochrony tego obszaru.

„Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu nietoperzy w obszarach Natura 2000 na terenie województwa łódzkiego” - opracowanie dokumentacji
przedstawiających wyniki inwentaryzacji i monitoringu gatunków nietoperzy będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 w województwie łódzkim oraz
koncepcje ich ochrony. Wyniki prac pozwolą Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi skutecznie realizowad czynną ochronę nietoperzy będących przedmiotami
ochrony na terenie pięciu obszarów Natura 2000, a także pozwolą na zweryfikowanie zapisów planów zadao ochronnych oraz Standardowych Formularzy Danych (SDF).

„Monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring realizacji działao ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim” - opracowanie
dokumentacji przedstawiających wyniki monitoringu dla poszczególnych obszarów Natura 2000. Zostanie przeprowadzona kompleksowa ocena stanu ochrony przedmiotów
ochrony poszczególnych obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem konieczności poprawy lub utrzymania właściwego stanu ochrony. Zweryfikowane zostaną w razie
konieczności cele działao ochronnych oraz działania ochronne dla poszczególnych przedmiotów ochrony, co w konsekwencji doprowadzi do uzyskania optymalnego stanu
ochrony.

„Prowadzenie monitoringu stanu populacji raka błotnego i raka szlachetnego w rezerwacie przyrody "Gad Spalska” - opracowanie dokumentacji przedstawiającej
wyniki monitoringu raka błotnego i raka szlachetnego w rezerwacie przyrody "Gad Spalska". Działanie określi stan populacji i siedliska raka szlachetnego oraz raka błotnego,
perspektywy zachowania ww. gatunków, a także możliwości ewentualnej restytucji raków w rezerwacie przyrody "Gad Spalska". Pozwoli to na ewentualne podjęcie działao
ochrony czynnej, aby zachowad ww. gatunki w rezerwacie.

„Oznakowanie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim" - wykonanie i montaż tablic do oznakowania obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. W wyniku
realizacji podzadania zostanie podany jasny komunikat o istnieniu i położeniu tej formy ochrony przyrody. Właściwa ochrona przedmiotów ochrony oznakowanych obszarów
Natura 2000 będzie zapewniana poprzez wzrost zainteresowania nimi, przez co społeczeostwo pozyska wiedzę o przedmiotach ochrony, zasadach ochrony i gospodarowania na
tych obszarach. Jednocześnie oznakowanie obszarów Natura 2000 stanowi realizację obowiązku ustawowego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

