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Działania i aktywności związane z kształtowaniem zachowań i postaw sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie 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,
Instrumentu Finansowego Life+,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Obecnie realizowane projekty:
Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińskomazurskiego
Projekt jest realizowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w latach 2018 – 2021 i ﬁnansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Jego celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków działalności wilków i bobrów na gospodarkę człowieka oraz umożliwienie bezkonﬂiktowej koegzystencji na jednym obszarze.
W ramach zadania planowane jest:
wykonanie/zakup klatek do odłowu bobrów, odłów i przesiedlenie bobrów z miejsc najbardziej konﬂiktowych;
wykonanie i montaż urządzeń przelewowych, obniżających poziom wody w rozlewiskach tworzonych przez bobry;
zakup siatki ogrodzeniowej do grodzenia upraw leśnych i pojedynczych drzew przed ścinaniem przez bobry i zabezpieczania grobli stawów rybnych przed kopaniem nor przez
bobry;
zakup ﬂadr do ogrodzenia zagród/pastwisk, na których przetrzymywane są zwierzęta, w celu ich zabezpieczenia przed wilkami;
zakup siatki ogrodzeniowej oraz betonowych słupów i druta naciągającego do wykonania kwater dla bydła zabezpieczających je przed wilkami;
zakup zestawów pastucha elektrycznego do zabezpieczenia przed wilkami zagród, na których przebywają zwierzęta gospodarskie;
zakup psów pasterskich rasy owczarek podhalański w celu zabezpieczenia owiec przed wilkami (psy stróżujące).
Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej
Projekt Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej współﬁnansowany jest ze środków instrumentu ﬁnansowego LIFE+ oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzony jest przez Klub Przyrodników, w partnerstwie z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Olsztynie i Gdańsku.
Projekt będzie realizowany do marca 2017 r. i zakłada zahamowanie procesu degradacji oraz poprawę lub zachowanie właściwego stanu torfowisk alkalicznych Polski północnej w 33
obszarach Natura 2000, jako siedliska występowania wielu rzadkich, chronionych i skrajnie zagrożonych gatunków roślin.
Ochrona populacji bociana białego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Projekt jest realizowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i współﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie. Zadanie obejmuje realizację działań przyczyniających się do zachowania oraz poprawy stanu populacji bociana białego. Jego celem jest ochrona zagrożonych zniszczeniem
miejsc lęgowych lub utworzenie alternatywnych miejsc gniazdowania dla bociana białego, tam gdzie istnieją realne przesłanki, że obecne miejsce gniazdowania jest zagrożone. Projekt
ukierunkowany jest na działania o charakterze interwencyjnym.
Określenie stanu populacji żółwia błotnego na wybranych stanowiskach w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo
Projekt jest realizowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i współﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie. Celem projektu jest wykonanie działań polegających na określeniu stanu populacji żółwia błotnego na stanowiskach kluczowych do jego ochrony. Działania obejmują
stanowiska, na których stwierdzono występowanie żółwia błotnego lub są to stanowiska potencjalne w granicach obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo.
Sporządzenie planu ochrony dla rezerwatu przyrody Bagno Mostki
Projekt jest realizowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i współﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie. Celem projektu jest sporządzenie planu ochrony dla rezerwatu przyrody Mostki. Jest to dokument planistyczny niezbędny do sprawnego zarządzania obszarem, w tym
utrzymania we właściwym stanie ochrony przedmiotów ochrony: torfowisk wysokich i przejściowych wraz z występującą na nich rzadką i chronioną roślinnością oraz dużą liczbą
różnorodnych gatunków ptaków.
Ochrona siedliska i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekt jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
w latach 2017 - 2020, we współpracy z 11 regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, które w ramach projektu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków
kwaliﬁkowalnych.
Realizacja projektu wynika z konieczności podejmowania przez państwo działań mających na celu przywrócenie właściwego stanu ochrony cennych w skali europejskiej siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000. W ramach projektu planowana jest realizacja działań z zakresu ochrony czynnej, wynikających z zatwierdzonych
dokumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 - planów zadań ochronnych i planów ochrony.
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekt jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
w latach 2017 - 2022, we współpracy z 12 regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, które w ramach projektu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków
kwaliﬁkowalnych.
Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 237 obszarów Natura 2000, położonych na terenach 12 województw, poprzez opracowanie dla nich wysokiej
jakości planów zadań ochronnych (instrumentów planistycznych sporządzanych obowiązkowo dla obszarów Natura 2000 na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody), stanowiących podstawę dla zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, przy jednoczesnym stworzeniu warunków społecznych
umożliwiających i ułatwiających wdrożenie tych planów w życie.
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych
Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekt jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
w latach 2017 - 2022, we współpracy z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, które w ramach projektu są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwaliﬁkowalnych.
Podstawowym celem realizacji 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.
Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody
Projekt realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i ﬁnansowy ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska są instytucjami wspierającymi – Komitet Sterujący.
Celem projektu jest podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody, poprawa koordynacji ich działań oraz ułatwienie
egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację pilotażowych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do tych podmiotów,
których tematyka prawnej ochrony przyrody bezpośrednio dotyczy (m.in. władze sądownicze oraz organy ścigania), a także do ogółu społeczeństwa.
Projekty zrealizowane:
Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry i wilki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Projekt był zrealizowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i ﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Jego celem było zminimalizowanie negatywnych skutków działalności bobrów i wilków na gospodarkę człowieka oraz umożliwienie bezkonﬂiktowej koegzystencji na jednym obszarze.
Zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez wilki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Projekt był realizowany w 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i ﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie. Jego celem było zminimalizowanie negatywnych skutków działalności wilków na gospodarkę człowieka oraz umożliwienie bezkonﬂiktowej koegzystencji na jednym obszarze. W
ramach projektu zakupiono 5 000 mb ﬂadr w celu zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz przekazano je w miejsca, gdzie nasilenie szkód było największe.
Monitoring stanu populacji ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim
Projekt był realizowany w 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i współﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Jego celem było zebranie informacji na temat wielkości populacji tego gatunku na Warmii i Mazurach, średniego zagęszczenia, rozmieszczenia, wielkości muszli, możliwości
pozyskiwania gospodarczego i ewentualnych zaleceń dotyczących sposobu gospodarowania tym gatunkiem.
Czynna ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w obszarach Natura 2000
Projekt był realizowany w 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i współﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Jego celem było zahamowanie nadmiernej sukcesji na terenie torfowisk i wkraczania gatunków drzewiastych oraz zatrzymanie procesu spadku różnorodności biologicznej
torfowiska alkalicznego, spowodowanej ekspansją gatunków charakterystycznych dla siedlisk o niższej wilgotności np. traw, drzew i krzewów.
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
Projekt współﬁnansowany był w 80% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, a w 20% z budżetu Państwa. Głównym beneﬁcjentem była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a współbeneﬁcjentami – regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Projekt
zakładał opracowanie w latach 2010-2014 planów zadań ochronnych dla 406 obszarów Natura 2000, w tym 35 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska
Projekt Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska był realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie i Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zadanie sﬁnansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Celem projektu było zmniejszenie śmiertelności ptaków, spowodowanej kolizjami z urządzeniami elektroenergetycznymi, ochrona żerowisk bociana białego poprzez
zwiększenie retencji wód i podniesienie ich poziomu oraz zwiększenie bazy pokarmowej poprzez ochronę siedlisk płazów.
Projekt POIS.05.01.00.00-215/09 Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Beneﬁcjentem projektu było Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Projekt współﬁnansowano ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V
Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, na mocy porozumienia z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, uczestniczyła w opracowaniu planów zadań ochronnych dla 4
obszarów Natura 2000: Bieńkowo PLH280009, Budwity PLH280010, Gązwa PLH280011 i Jonkowo – Warkały PLH280039.
Projekt POIS.05.03.00-00-281/10 Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
Beneﬁcjentem projektu był Urząd Morski w Gdyni. Projekt współﬁnansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, w ramach porozumienia trójstronnego z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Gdańsku, uczestniczyła w opracowaniu planów ochrony dla obszarów Natura 2000 Zalew Wiślany PLB2800010 oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007.

