Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
Nazwa zadania:
„Oznakowanie 22 rezerwatów przyrody i 1 obszaru Natura 2000 w województwie łódzkim”
Wartość ogólna zadania: 130 000,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie przekazania środków:: 128 700,00 zł
Opis zakresu zadania:
Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi jako sprawujący
nadzór nad rezerwatami przyrody w województwie łódzkim ma obowiązek umieszczenia na obrzeżach lub w pobliżu form ochrony przyrody tablic urzędowych informujących
o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do tych form.
Wzór tablic urzędowych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268 poz. 2665). Dotychczasowe oznakowanie
rezerwatów przyrody w województwie łódzkim jest niepełne, a istniejące tablice nie spełniają wymogów ww. rozporządzenia.
Wykonywane w ramach zadania oznakowanie dotyczy 22 spośród 87 rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa łódzkiego oraz jednego obszaru Natura 2000.
W ramach zadania planuje się wykonanie 97 kompletów tablic składających się z tablicy urzędowej z nazwą formy ochrony przyrody i przytwierdzonej poniżej tablicy
informującej o zakazach obowiązujących w rezerwatach przyrody oraz 10 szt. tablic urzędowych do oznakowania obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwii PLB10003.
Tablice zostaną umieszczone na obrzeżach lub w pobliżu objętych wnioskiem form ochrony przyrody.
Realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia właściwej ochrony celów i przedmiotów ochrony rezerwatów przyrody i obszaru Natura 2000: siedlisk przyrodniczych, siedlisk
roślin, zwierząt i grzybów oraz tworów i składników przyrody nieożywionej. Oznakowanie form ochrony przyrody pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia, jakim jest
antropopresja i penetracja obszarów chronionych, które może negatywnie oddziaływad na cele i przedmioty ochrony tych obszarów.
Ponadto właściwa ochrona przedmiotów ochrony oznakowanych rezerwatów przyrody zostanie zapewniona poprzez wzrost zainteresowania i świadomości społecznej na
temat bogactwa przyrodniczego województwa łódzkiego oraz potrzeby ochrony przyrody jako dziedzictwa narodowego. Wykonanie zadania przyczyni się również do wzrostu
wiedzy na temat lokalizacji obszarów objętych ochroną prawną w województwie łódzkim (rezerwatów przyrody) wśród lokalnej społeczności i turystów oraz zapewni właściwą
informację na temat zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody.

