Opis projektu:

"Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły na cele
edukacyjne, turystyczno-rekreacyjne, w oparciu o lokalne walory przyrodnicze",
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel główny projektu jest zgodny z celem przewidzianym w Szczegółowym Opisie
Osi Priorytetowej 6.2.3. - Efektywne wykorzystanie zasobów, jakim jest "Zachowanie
i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami".
Projekt zakłada wykorzystanie zasobów znajdujących się w pobliżu Nadleśnictwa
Dwukoły poprzez przystosowanie ich do realizowania celów edukacyjnych oraz
turystyczno-rekreacyjnych.
Cele szczegółowe:
- podnoszenie poziomu edukacji obywateli oraz turystów
- zwiększenie dostępności terenów służących rekreacji i wypoczynkowi
- dostosowanie terenów znajdujących się obok siedziby Nadleśnictwa do stanu,
w którym będą mogły służyć wypoczynkowi i rekreacji
- podniesienie konkurencyjności Warmii i Mazur
- promocja terenu Nadleśnictwa jako miejsca o walorach turystycznych
oraz edukacyjnych
- utworzenie szlaku pieszego, zaczynającego się przy siedzibie Nadleśnictwa
Dwukoły, przebiegającego przez obszar Natura 2000 oraz Rezerwat Przyrody
"Góra Dębowa".

W ramach projektu, tereny znajdujące się obok siedziby Nadleśnictwa zostaną
wyposażone w tablice edukacyjne, które będą zawierały informację na temat roślin
i zwierząt związanych z tym miejscem, wiedzę o obszarze Natura 2000, rezerwacie Góra Dębowa oraz o historii pogranicza mazowiecko-krzyżackiego, na którym
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znajduje się siedziba Nadleśnictwa Dwukoły.
Dla celów edukacyjnych powstaną między innymi: imaginarium z odgłosami
ptaków, platforma obserwacyjna, budki lęgowe, hotel dla owadów, ścieżka
"bosa stopa".
Otoczenie zostanie zagospodarowane poprzez wprowadzenie ścieżek spacerowych, ławek, siedzisk, stojaków na rowery, atrakcyjnej zieleni.
Przestrzeń publiczna wzbogaci się o udostępniony dla odwiedzających staw.
Prace przy nim obejmują: odsłonięcie stawu poprzez usunięcie obcych gatunków drzewiastych z rodzaju Thuja, oczyszczenie dna, remont zastawki, wyprofilowanie i wzmocnienie skarp płytami ażurowymi, rozbudowę pomostu

wraz

z częściowym zadaszeniem. Elementem stawu stanie się pomost pływający dla
kaczek. Wymieniony zostanie płot, który w nowej odsłonie podkreśli walory
estetyczne i umożliwi migrację płazów.
Dzięki realizacji projektu, teren przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły stanie
się atrakcyjnym miejscem ze względu na walory przyrodnicze, pozwalającym
wzbogacić wiedzę na ich temat co będzie miało szczególne znaczenie w kształceniu uczniów pobliskich szkół. Będzie to bezpieczne miejsce wypoczynkowe,
dla wszystkich odwiedzających: mieszkańców i turystów.
W celu edukacji dzieci i młodzieży jak również dla miłośników leśnych wędrówek
wytyczony zostanie szlak pieszy na Górę Dębową przebiegający przez obszar
Natura 2000 i rezerwat przyrody o tej samej nazwie. Ukierunkuje to penetrację
pobliskich terenów leśnych co znacząco wpłynie na zmniejszenie negatywnego
wpływu turystyki na terenach chronionych.
Efektem usunięcia roślinności drzewiastej i odsłonięcia stawu jest również dostosowanie szerokości korony drogi dojazdowej do Nadleśnictwa do wymogów dla
dróg przeciwpożarowych. W ten sposób droga stanie się widoczna i bezpieczna.
Wartość projektu wynosi 349 977,54 zł.
Unia Europejska dofinansuje projekt kwotą 236 223,35 zł.
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