Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

OCHRONA PRZYRODY GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ
JEGO INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - ETAP II. - POIS.05.01.00-00-299/10
Głównym celem projektu jest ochrona stabilności ekosystemów i różnorodności
biologicznej poprzez modernizację infrastruktury turystycznej na obszarze
Gorczańskiego Parku Narodowego.
Cele szczegółowe :
1) Ochrona rzadkich gatunków fauny Parku takich jak wilk, niedźwiedź, ryś , głuszec;
2) Ochrona siedlisk: łęgów olszowych; żyznych buczyn, kwaśnych buczyn, górskich borów
świerkowych, ziołorośli górskich;
3) Ochrona siedlisk: górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie, górskich muraw
bliźniczkowych, ziołorosli górskich;
4) Ochrona siedlisk górskich torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk;
5) Ochrona fauny bezkręgowej i kręgowej, zwłaszcza ptaków, gadów i małych ssaków;
6) Ochrona przyrody nieożywionej i gleb poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych;
7) Ochrona miejsc widokowych - jednych z najatrakcyjniejszych walorów GPN;
8) Ochrona płazów poprzez likwidację pułapek ekologicznych na wybranych szlakach GPN
9) Kształtowanie rozmieszczenia przestrzennego ruchu turystycznego
Do głównych zadań, które zostaną podjęte w projekcie należą:
1) modernizacje sześciu szlaków turystycznych GPN, które ograniczą degradację środowiska
przyrodniczego Parku na szlakach biegnących przez cenne zbiorowiska, ostoje gatunków
rzadkich (kanalizacja ruchu turystycznego);
2) budowa infrastruktury turystycznej na szlakach spacerowych, miejscach biwakowych
położonych na obszarach oddalonych od miejsc występowania cennych zbiorowisk, ostoi
gatunków rzadkich, stanowisk roślin rzadkich i chronionych) (odsunięcie ruchu
turystycznego);
3) modernizacja 2 miejsc biwakowych w tym wyposażenie ich w ekologiczne toalety;
4) wykup polan na cele ochrony przyrody;
5) oznakowanie przebiegu szlaków i ścieżek edukacyjnych na terenie całego Parku.
Wymienione działania pozwolą na zabezpieczenie obszarów szczególnie cennych przed
nadmierną i niekontrolowaną presją turystów i ukształtowanie przestrzenne ruchu
turystycznego nie zagrażającego przyrodzie Parku.
Zmodernizowane zostaną :
szlaki turystycznych na terenie GPN - sztuk 6
miejsca biwakowe sztuk 2
miejsca widokowe - sztuk 20
miejsc odpoczynkowych na szlakach GPN – 45 sztuk
tablic informacji turystyczno-przyrodniczej poddane renowacji - sztuk 80
Wartość projektu- 2 792 946 PLN
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