Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów chronionych w województwie dolnośląskim
2016-12-05

Strona internetowa WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
Nazwa zadania: Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów chronionych w województwie dolnośląskim
Całkowity koszt zadania wynosi 57 810,00 zł.
Doﬁnansowanie WFOŚIGW we Wrocławiu, w formie dotacji wynosi 28 170,00 zł.
Termin realizacji zadania: 01.05.2015 – 30.12.2017 r.
W ramach zadania zrealizowane zostało podzadanie : „Wykonanie projektów zabezpieczeń zimowych schronień nietoperzy w wybranych obszarach Natura 2000”
Konieczność wykonania zadań ujętych w projekcie (tj. projektów zabezpieczeń zimowych schronień nietoperzy) wynikała z obowiązku realizacji zapisów planów zadań ochronnych, ustanowionych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu, tj.:
1. Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy
Janowickie PLH020060 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3245),
2. Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3941).
Wydane zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011 i Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 zawierają wskazania
dotyczące niezbędnych działań z zakresu ochronny czynnej jakie należy podjąć w stosunku do przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Za jedne z priorytetowych i najpilniejszych zadań
uznano prace zmierzające do poprawy stanu ochrony siedlisk gatunków nietoperzy. Wynika to z faktu, że w trakcie prac terenowych nad planami zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura
2000 eksperci chiropterolodzy stwierdzili przypadki niszczenia zabezpieczeń i penetrację zimowisk nietoperzy m.in.:
4 gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. /o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i ﬂory/ /(Dz.U.UE.L92.206.7,
Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.)/ będących przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000 tj. 1308 mopek /Barbastella barbastellus/, 1324 nocek duży /Myotis myotis,/ 1323 nocek
Bechsteina /Myotis bechsteinii, /1303 podkowiec mały /Rhinolophus hipposideros/,
1 gatunku wymienionego w załączniku II ww. Dyrektywy Siedliskowej występującego w obszarze Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 tj. 1321 nocek orzęsiony /Myotis emarginatus,/,
7 gatunków nietoperzy wymienionych w załączniku IV ww. Dyrektywy Siedliskowej występujących w obszarze tj. nocek Brandta /Myotis brandtii/, nocek rudy /Myotis daubentonii,/ nocek
Natterera /Myotis nattereri/,gacek szary /Plecotus austracus/, mroczek pozłocisty/Eptesicus nilssonii/, mroczek późny /Eptesicus/ /serotinus/, gacek brunatny /Plecotus auritus./.
Działania te powodują pogorszenie się warunków zimowania nietoperzy.
Swobodny dostęp do części obiektów w okresie zimy może powodować przepłaszanie osobników albo przypadkowe czy też celowe zabijanie hibernujących nietoperzy. Rozpalanie ognisk w
wejściu lub w środku sztolni lub jaskiń również powoduje płoszenie oraz może prowadzić do śmierci nietoperzy. W związku z powyższym jako działanie zapobiegawcze tym zagrożeniom w
zarządzeniach w sprawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wskazano m.in. konieczność poprawy stanu zimowisk poprzez zabezpieczenie otworów zimowych schronień
nietoperzy kratami o odpowiedniej konstrukcji umożliwiającej bezpieczny wlot nietoperzom.
W ramach realizowanego podzadania pt. : „Wykonanie projektów zabezpieczeń zimowych schronień nietoperzy w wybranych obszarach Natura 2000” sporządzone zostały projekty
na zabezpieczenie 8 ważnych schronień zimowych nietoperzy w 2 obszarach Natura 2000 (w sumie 25 krat).
Opracowane projekty są materiałem wyjściowym do przeprowadzenia działań (zamontowania krat) mających na celu ograniczenie zidentyﬁkowanych zagrożeń istniejących dla 12 gatunków
nietoperzy bytujących w obszarach Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011 i Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w dniu 20 września 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie wyżej wymienionego podzadania.
Datę zakończenia podzadania ustalono na 20.11.2016 r.
Zadanie wykonane zostało w terminie zgodnie z umową.

