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Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00 pod nazwą Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach
Przyrodniczych realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska m.in. we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Umowa współﬁnansowana jest 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 realizowany jest w skali całego kraju. Działania projektu obejmują obszary Natura 2000.
Wartość projektu: 47 482 943,93 zł
Kwota doﬁnansowania z Unii Europejskiej: 40 360 502,34 zł
Termin realizacji projektu: od 10 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.
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.
Planowane efekty:
Uzupełniona wiedza przyrodnicza dotycząca rozmieszczenia siedlisk i gatunków oraz stanu ich zachowania (inwentaryzacje terenowe) wynikające z dokumentów planistycznych oraz
innych zdiagnozowanych potrzeb,
system informatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych, za pomocą którego zostanie zwiększony dostęp do wyników inwentaryzacji przyrodniczych w kraju,
metodyki wraz z instrukcją przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zdalnych teledetekcyjnych),
standard danych przestrzennych zgodnie z wymogami Dyrektywy INSPIRE na potrzeby systemu informatycznego Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych.
Na terenie województwa podkarpackiego prace inwentaryzacyjne będą prowadzone w obrębie następujących obszarów Natura 2000:
1. Fort Salis Soglio PLH180008.
2. Horyniec PLH180017.
4. Łukawiec PLH180024
5. Starodub w Pełkiniach PLH180050.
6. Ostoja Jaśliska PLH180014.
7. Bednarka PLH120033.
8. Moczary PLH180026.
Inwentaryzacje w obrębie ww. obszarów Natura 2000 obejmą:
Siedliska:
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris
Gatunki roślin:
Starodub łąkowy Ostericum palustre
Gatunki ryb:
Głowacz białopłetwy Cottus gobio
Minóg strumieniowy Lampertra planeri
Boleń Aspius aspius
Gatunki płazów:
Kumak nizinny Bombina bombina

Traszka karpacka Lissotriton montandoni
Gatunki ptaków:
Bąk Botaurus stellaris
Bączek Ixobrychus minutus
Kropiatka Porzana porzana
Derkacz Crex crex
Gatunki nietoperzy:
Mopek Barbastella barbastells
Nocek duży Myotis myotis
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej beneﬁcjenta.

