Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

Raport z realizacji zadania:
„Monitorowanie postępów realizacji projektu”, wykonywanego w ramach projektu
Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze
Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/431)

Autor:
Agnieszka Zackiewicz
ul. Kowalskiego 4a/18, 16-400 Suwałki
e-mail: agnus3@wp.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Instrument Finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona1

Suwałki, lipiec 2013

SPIS TREŚCI
1. Informacje wstępne
1.1. Cel i zakres raportu
1.2. Informacje o projekcie
2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym
2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu
2.1.1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym
2.1.2. Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym
2.1.3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie
sprawozdawczym
2.1.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu
2.1.5. Wskaźniki

Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Instrument Finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona2

3. Informacja o napotkanych problemach

1. Informacje wstępne
Niniejszy Raport wykonano na zlecenie Wigierskiego Parku Narodowego, zgodnie z
umową nr 2/2012/LIFE11 z dnia 12 listopada 2012 roku.

1.1. Cel i zakres Raportu
Monitorowanie realizacji projektu jest wewnętrznym mechanizmem wspomagającym
zarządzanie projektem i polega na gromadzeniu informacji na temat wdrażanego projektu w
aspekcie finansowym i rzeczowym. Jest to również proces systematycznego analizowania
ilościowych i jakościowych informacji, w celu określenia zgodności realizacji projektu z wcześniej określonymi założeniami i celami. Monitorowanie projektu spełnia zatem funkcję wewnętrznej kontroli realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w projekcie.
Monitorowanie realizacji projektu jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały
okres trwania projektu. Niniejszy Raport obejmuje działania realizowane w drugim kwartale
2013 roku, tj. okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku.

1.2. Informacje o projekcie
Realizacja projektu ma przyczynić się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie
populacji cennych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. W projekcie zaplanowano następujące działania (zadania):
Zadanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu - działanie ma na celu przygotowanie pełnej dokumentacji pod kątem zakupu prywatnych nieruchomości przez Wigierski Parku Narodowy.
Efektem rzeczowym działania będzie sporządzenie operatów szacunkowych dla 60 działek o
łącznej powierzchni 68 ha. Zaplanowano, że działanie to będzie prowadzone w okresie od 1
października 2012 do końca 2013 roku.
Zadanie A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę
zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych - działanie ma na
celu przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Efektem rzeczowym działania będzie uzyskanie czterech
pozwoleń na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w IV kw. 2012 i I kw. 2013 r.
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Zadanie A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę
przepustów dla płazów - działanie ma na celu przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy przepustów dla płazów. Efektem rzeczowym działania będzie
uzyskanie dwóch pozwoleń na budowę systemów przepustów dla płazów. Zaplanowano, że
działanie to zostanie zrealizowane w I i II kw. 2013 r.

Zadanie B.1. Zakup gruntu - działanie możliwe będzie do przeprowadzenia w momencie zakończenia przynajmniej części zadania 1 (Przygotowanie zakupu gruntu). Efektem rzeczowym
działania będzie zakupienie 68 ha gruntów. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w okresie IV kw. 2012 - II kw. 2014 roku.
Zadanie C.1. Odkrzaczanie - działanie ma na celu powstrzymanie procesów naturalnej sukcesji w ekosystemach otwartych położonych w granicach Wigierskiego Parku Narodowego.
Głównym efektem działania będzie wycięcie roślinności krzewiastej na powierzchni 20 ha.
Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane na przełomie 2013 i 2014 roku (około 9
ha), na przełomie 2014 i 2015 roku (ok. 7 ha) oraz na przełomie 2015 i 2016 roku (ok. 4 ha).
Zadanie C.2. Koszenie - działanie będzie związane z utrzymaniem zbiorowisk nieleśnych na
obszarze „Ostoi Wigierskiej”. Głównym efektem działania będzie wykoszenie roślinności zielnej na powierzchni 120 ha. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w IV kwartale
w latach 2013-2016.
Zadanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego - działanie będzie polegało na usuwaniu
niecierpka gruczołowatego (Impatiens grandiflora) - inwazyjnej rośliny obcego pochodzenia.
Głównym efektem działania będzie ograniczenie populacji niecierpka gruczołowatego, przynajmniej o 80%, na powierzchni 30 ha, w granicach „Ostoi Wigierskiej”. Zaplanowano, że
działanie to zostanie zrealizowane od II kw. 2013 r. do II kw. 2017 roku.
Zadanie C.4. Budowa przepustów dla płazów - działanie możliwe będzie do przeprowadzenia
w momencie zakończenia zadania A.3. (Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie
pozwolenia na budowę przepustów dla płazów). Efektem rzeczowym działania będzie wybudowanie w dwóch miejscach na obszarze „Ostoi Wigierskiej” systemów przepustów dla płazów (pierwszy system będzie składał się z 4 tuneli i barier naprowadzających o łącznej długości 500 m, a drugi z 5 tuneli i barier naprowadzających o łącznej długości 500 m). Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w okresie III-IV kw. 2013 roku.
Zadanie C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę - działanie możliwe będzie do przeprowadzenia w momencie zakończenia zadania A.2. (Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia
dot. budowy płyt obornikowych). Efektem rzeczowym działania będzie wybudowanie czterech płyt obornikowych o łącznej powierzchni 136,5 m2 i czterech zbiorników na gnojówkę o
łącznej pojemności 117 m3, na terenie „Ostoi Wigierskiej”. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w okresie II-IV kw. 2013 roku.
Zadanie C.6. Budowa kładek - działanie ma na celu budowę infrastruktury turystycznej na
ścieżce edukacyjnej „Suchary” oraz szlaku turystycznym biegnącym przez dolinę Czarnej
Hańczy. Efektem rzeczowym działania będzie: rozebranie kładki nad Sucharem III, wybudowanie 137 m kładki, 146 m barier żerdziowych i wydłużenie o 38 m balustrady przy Sucharze
I oraz wydłużeniu o 220 m systemu kładek w dolinie Czarnej Hańczy i wyżwirowanie wylotu
szlaku z doliny na odcinku 25 m. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w okresie IV kw. 2012 - II kw. 2013 roku.
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Zadanie D.1. Monitoring - działanie ma na celu gromadzenie i przekazywaniu wiedzy o oddziaływaniu projektu na obszar Natura 2000. Efektem rzeczowym działania będzie sporządzenie 5 raportów końcowych, w których zawarte będą wyniki badań początkowych (stan
wyjściowy), wyniki badań prowadzonych w trakcie działań ochronnych i po ich zakończeniu
oraz analiza tych danych i wnioski. Poszczególne raporty będą obejmowały: 1 - monitoring

roślinności, 2 - monitoring bezkręgowców, 3 - monitoring kręgowców, 4 - monitoring jakości
stanu środowiska występowania trzepli zielonej i skójki gruboskorupowej, 5 - monitoring
efektów związanych z budową i modernizacją szlaków turystycznych. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w okresie od II kw. 2013 do IV kw. 2017 roku.
Zadanie D.2. Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu - działanie będzie polegało
na analizie funkcjonowania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar "Ostoi Wigierskiej",
w aspekcie społeczno-gospodarczym, pozostającej w zasięgu wpływów działań przewidzianych w projekcie. Efektem rzeczowym działania będzie sporządzenie opracowania zawierającego ocenę wpływu projektu (poszczególnych jego zadań) na lokalną gospodarkę i społeczeństwo. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w IV kw. 2016 roku.
Zadanie E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie - działanie będzie polegało na
opracowaniu merytorycznym i graficznym folderu informacyjnego o projekcie. Efektem rzeczowym działania będzie wydanie folderu formatu A5, o objętości 4 stron (łącznie z okładką),
w nakładzie 2000 egz. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w IV kw. 2012
roku.
Zadanie E.2. Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie - działanie będzie polegało na
opracowaniu merytorycznym i graficznym oraz wykonaniu 5 tabliczek informacyjnych o projekcie, które zostaną umieszczone przy wybudowanych płytach obornikowych. Efektem rzeczowym działania będzie wykonanie 5 tabliczek z ocynkowanej blachy, w formacie A3. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane w II kw. 2013 roku.
Zadanie E.3. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach - działanie będzie polegało na wykonaniu tablic informacyjno-edukacyjnych, które zostaną ustawione przy obiektach wykonanych w ramach projektu. Efektem rzeczowym działania będzie wykonanie drewnianych stelaży 10 tablic (o rozmiarach 1,5 x 1,0 m) oraz opracowanie merytoryczne i graficzne plakatów (tablic) informacyjno-edukacyjnych, dotyczących m.in. ochrony
płazów przy szlakach komunikacyjnych. Zaplanowano, że działanie to zostanie zrealizowane
w IV kw. 2013 roku.
Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie - działanie będzie polegało na opracowaniu i
prowadzeniu (aktualizacji) podstrony internetowej w obrębie witryny Wigierskiego Parku
Narodowego, dotyczącej projektu. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane przez
cały okres trwania projektu.
Zadanie E.5. Raport laika - działanie będzie polegało na opracowaniu niespecjalistycznego
raportu, dotyczącego działań podjętych w trakcie projektu (ich przebiegu i uzyskanych rezultatów). Efektem rzeczowym działania będzie opracowanie dwujęzyczne (polsko-angielskie)
raportu o objętości ok. 16 stron maszynopisu, który będzie wydany w Internecie oraz w postaci cyfrowej na płytach CD (w 50 egzemplarzach). Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w III kw. 2017 roku.
Zadanie E.6. Organizacja konferencji - działanie będzie polegało na zorganizowaniu dwudniowej konferencji dla 50 osób. Efektem rzeczowym działania będzie przygotowanie 7-9
referatów na temat projektu oraz 50 kompletów materiałów konferencyjnych. Zaplanowano,
że działanie to będzie realizowane w II kw. 2014 roku.
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Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych - działanie będzie polegało na przeprowadzeniu
jednodniowych zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, związanych z ochroną przyrody, ze

szczególnym uwzględnieniem ochrony siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000. Efektem rzeczowym działania będzie przeprowadzenie 10 spotkań edukacyjnych (Zimowa Akademia Przyrody - 5 spotkań, Letnia Akademia Przyrody - 5 spotkań) oraz zakupienie pomocy
dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w okresie od IV kw. 2012 r. do III kw. 2016 roku.
Zadanie E.8. Organizacja warsztatów - działanie będzie polegało na zorganizowaniu cyklu
warsztatów dla nauczycieli, rolników i przewodników turystycznych. Celem warsztatów będzie doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów przyrodniczych obszaru Natura 2000
„Ostoja Wigierska” przez poszczególne grupy zawodowe, zgodnie z zasadami poszanowania
przyrody i obowiązującymi przepisami prawnymi. Efektem rzeczowym działania będzie przeprowadzenie 15 jednodniowych warsztatów (7 godzin zegarowych + 0,5 godziny na catering), w których weźmie udział łącznie 450 osób. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w okresie od IV kw. 2012 r. do III kw. 2016 roku.
Zadanie E.9. Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia - działanie będzie polegało na wydaniu kompletu plakatów ostrzegających o zagrożeniach, jakie
niosą gatunki obcego pochodzenia dla rodzimej flory. Efektem rzeczowym działania będzie
opracowanie i wydanie 3 kompletów plakatów (po 3 plakaty formatu B1 w komplecie), o
nakładzie 4000 kpl. (łącznie 12000 egz.). Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w
okresie od IV kw. 2012 do I kw. 2013 roku.
Zadanie E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ - działanie będzie polegało na wykonaniu gadżetów promujących projekt. Efektem rzeczowym działania będzie zakupienie 500
szt. koszulek t-shirt z nadrukiem, 1000 szt. toreb płóciennych z nadrukiem i 500 szt. przenośnej pamięci USB typu PenDrive. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w IV kw.
2012 roku.
Zadanie F.1. Zarządzanie projektem - działanie będzie polegało na wyborze trzech osób pełniących funkcję asystentów (asystent koordynatora projektu, asystent kierownika technicznego projektu, asystent kierownika finansowego projektu) w Zespole Zarządzającym Projektem. Osoby te będą brały udział w zarządzaniu projektem i jego koordynowaniu. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane przez cały okres trwania projektu.
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Zadanie F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami - działanie będzie polegało na nawiązaniu
kontaktów z innymi projektami. W ramach tego działania odbywać się będą wyjazdy do siedziby innych beneficjentów. Nawiązany zostanie kontakt z wykonawcami projektów:
„Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - Obszaru NATURA 2000, poprzez
renaturyzację wykupionych gruntów” (Polska), „Drava River Basin (DRBP) Project - Environmental infrastructure measures in the River Drava Basin” (Austria), „DRAGONLIFE - Securing
Leucorrhinia pectoralis and Pelobates fuscus in the northern distribution area in Estonia and
Denmark” (Estonia), „NATURA 2000-LUXEMBOURG - Contribution from local authorities to
the implementation of NATURA 2000” (Luksemburg) oraz “ECOTONE - ECOTONE – Management of riparian habitats towards the conservation of endangered invertebrates”
(Portugalia). Pracownicy projektu będą mogli wziąć udział w seminariach, konferencjach oraz
sympozjach dotyczących innych wniosków, w tym również w spotkaniu inaugurującym obecną edycję LIFE+. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w okresie od II kw. 2013
do III kw. 2016 roku.

Zadanie F.3. Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu „After-Life” - działanie
będzie polegało na przygotowaniu planu działań koniecznych do podtrzymania efektu ekologicznego uzyskanego w trakcie realizacji projektu. Informacje zawarte w tym planie określać
będą przewidywane źródła finansowania tych działań oraz odpowiedzialność za ich wykonanie. Efektem rzeczowym będzie opracowanie planu działań ochronnych na kolejne lata po
zakończeniu projektu, opublikowanego w wersji papierowej i cyfrowej - zamieszone na podstronie internetowej beneficjenta. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w III kw.
2017 roku.
Zadanie F.4. Zewnętrzny audyt finansowy - działanie ma na celu weryfikację raportów finansowych etapowych i raportu końcowego składanych do Komisji Europejskiej. Efektem rzeczowym będzie opracowanie sprawozdania na temat zgodności raportów z warunkami Postanowień Wspólnych oraz przestrzeganie prawa i zasad księgowości obowiązujących w kraju. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w IV kwartale 2017 roku.
Zadanie F.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu - działanie ma na celu sprawdzanie
na bieżąco zgodności prowadzonych działań z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Niniejszy Raport jest jednym z elementów tego działania. Efektem rzeczowym działania będą okresowe (kwartalne) raporty, oceniające prawidłowość realizacji poszczególnych
elementów projektu. Łącznie sporządzonych zostanie 20 kwartalnych raportów. Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane od IV kw. 2012 do III kw. 2017 roku.
Zadanie F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu - działanie będzie polegało na
zakupieniu: samochodu osobowego z napędem na 4 koła, dwóch zestawów sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi (kolorowa drukarka laserowa,
skaner), kserokopiarki, dwóch lornetek, obiektywu długoogniskowego do aparatu fotograficznego Canon oraz miernika pH i przewodności elektrolitycznej. Zaplanowano, że działanie
to będzie realizowane w IV kw. 2012 i I kw. 2013 roku.

2. Przebieg i postęp realizacji projektu w okresie sprawozdawczym
2.1. Rzeczowy postęp realizacji projektu
2.1.1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym
W minionym okresie sprawozdawczym prowadzone były prace dotyczące budowy
kładek, wykupu gruntów od prywatnych właścicieli, przygotowania dokumentacji technicznej
na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę oraz budowy tych obiektów, przygotowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepustów dla płazów oraz usuwania
niecierpka gruczołowatego.
Na początku kwietnia zakończony został drugi etap budowy kładek na ścieżce edukacyjnej „Suchary” oraz w dolinie Czarnej Hańczy na szlaku turystycznym „Wokół Wigier” (Zadanie C.6. Budowa kładek). Tym samym zakończone zostało całe zadanie, które wykonane
zostało zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą w dniu 21.11.2012 roku. W trakcie obmiarów robót budowlanych na szlaku turystycznym w dolinie Czarnej Hańczy ustalono, że po-
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mimo wykonania wszystkich przewidzianych w umowie prac nadal istnieją dwa odcinki, na

Fot. 1. Komisyjny odbiór kładki nad Sucharem
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Fot. 2. Fragment ogrodzenia na ścieżce "Suchary"

których występuje zagrożenie dla osób poruszających się po szlaku turystycznym. Pierwsze miejsce o
długości 24 m stanowi podmokły teren, na którym
przy chwilowej odwilży pojawiło się lustro wody
znacznie utrudniające przejście. Miejsce to przylega
bezpośrednio do nowo wykonanej kładki, z której
obecnie schodzi się w wodę. Pominięcie tego odcinka w trakcie projektowania spowodowane było tym,
że pomiary i oględziny terenu sporządzane były około dwa lata wstecz w okresie letniej suszy, gdy poziom wód gruntowych był znacznie niższy i wykonaFot. 3. Element ogrodzenia

nie kładki w tym miejscu wydawało się nieuzasadnione. Sytuację pogorszył też nasilający się na mo-

dernizowanym szlaku ruch pieszych i rowerzystów. Powiększająca się każdego roku rzesza
ludzi poruszających się po odkrytym, podmokłym terenie spowodowała naruszenie zwartej
niegdyś pokrywy roślinności. Obecnie na powierzchni terenu pojawiła się błotnista (torfowa)
papka, dla uniknięcia której osoby przemieszczające się wzdłuż szlaku wydeptują nowe ścieżki w przyległym terenie. W miejscu tym zaproponowano wykonanie dodatkowego odcinka
kładki o długości 24 mb i szerokość 1,5 m (o identycznych parametrach jak kładka już wykonana).
Drugie miejsce znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej, już na części szlaku prowadzącego zboczem wzniesienia w stronę miejscowości Sobolewo. W okresie od sporządzenia dokumentacji projektowej do ogłoszenia postępowania znacznie pogorszył się stan drogi na
odcinku ok. 25 mb. W wyniku naturalnej erozji gruntu, spotęgowanej dość intensywnym ruchem pieszym i rowerowym, nastąpiło odsłonięcie znacznej ilości korzeni rosnących
w sąsiedztwie drzew. Pomiędzy korzeniami powstały głębokie na 10-15 cm wyrwy, w które
wpadały koła rowerów i stopy pieszych. Same korzenie również stanowiły znaczne zagrożenie dla osób poruszających się po szlaku turystycznym, szczególnie gdy są mokre a w związku
z tym bardzo śliskie. Dla poprawy sytuacji i zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających
konieczne było wyrównanie tego miejsca lub usunięcie korzeni. Na tym odcinku stwierdzono

Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Instrument Finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona9

też istnienie kilkunastu karczy o średnicy ok. 10-20 cm po wyciętych lub złamanych drze-

wach. Ze względu na szkody dla środowiska, jakie może przynieść usuwanie korzeni żywych
drzew, zaproponowano przykrycie 25 mb odcinka szlaku i szerokości 3 m, 30 cm warstwą
żwiru.

Fot. 4. Fragment dobudowanej kładki w dolinie Czarnej Hańczy
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Fot. 5. Końcowy, wyżwirowany fragment szlaku opuszczający dolinę Czarnej Hańczy

Powyższe prace dodatkowe na kładce zostały zaproponowane Wykonawcy, który budował nową kładkę na tym terenie i miał zgromadzone w tym miejscu materiały i sprzęt.
Wartość dodatkowego zamówienia pozwalała na zlecenie prac bez stosowania przepisów
ustawy PZP dotyczących trybu wyboru wykonawcy (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP).
W pierwszej połowie kwietnia Wykonawca zakończył budowę dodatkowych fragmentów
kładki i 17 kwietnia 2013 roku dokonano odbioru całej kładki.
W minionym okresie sprawozdawczym wykupiono wszystkie grunty od prywatnych
właścicieli, na które zaplanowane były środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie zakupiono 41,21 ha gruntów, które Wigierski Park
Narodowy uznał za cenne ze względu na ochronę przyrody. Rozmieszczenie tych gruntów
przedstawiają mapy 1-8.
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Mapa 1. Działki wykupione w ramach projektu
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Mapa 2. Działki wykupione w ramach projektu

Mapa 3. Działki wykupione w ramach projektu
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Mapa 4. Działki wykupione w ramach projektu

Mapa 5. Działki wykupione w ramach projektu
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Mapa 6. Działki wykupione w ramach projektu

Mapa 7. Działki wykupione w ramach projektu
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Mapa 8. Działki wykupione w ramach
projektu

W ramach Zadania A.1. Przygotowanie zakupu gruntu nadal kontynuowane były
prace związane z przygotowaniami do wykupów kolejnych gruntów. Zgodnie z przyjętym w
projekcie planem łączna powierzchnia wykupionych gruntów powinna wynosić 68 ha.
W minionym okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace w ramach Zadania
A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników na gnojówkę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych oraz Zadania C.5. Budowa
płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. W ramach pierwszego zadania uzyskano cztery pozwolenia na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. Pozwoliło to Wykonawcy na przystąpienie do prac budowlanych, które trwały niemal do końca czerwca br. (Fot.
6). W czerwcu wszystkie zaplanowane do budowy płyty obornikowe wraz ze zbiornikami na
gnojówkę zostały ukończone i oddane do użytkowania właścicielom gospodarstw (Fot. 7-9).
Tym samym realizacja obu zadań (A.2 i C.5) została zakończona.

Fot. 6. Budowa płyty obornikowej w Sobolewie
Wszystkie wykonane budowle zostały oznakowane odpowiednio przygotowanymi tabliczkami informacyjnymi, na których znajduje się tytuł projektu, tytuł zadania oraz źródło
finansowania przedsięwzięcia (Fot. 11). Tabliczki zostały wykonane w ramach Zadania E.2.
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Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie.

Fot. 7. Gotowa płyta obornikowa ze zbiornikiem na gnojówkę w Sobolewie 56
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Fot. 8. Gotowa płyta obornikowa ze zbiornikiem na gnojówkę w Sobolewie 84

Fot. 9. Gotowa płyta obornikowa ze zbiornikiem na gnojówkę w Sobolewie 56
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Fot. 10. Gotowa płyta obornikowa ze zbiornikiem na gnojówkę w Leszczewku

Fot. 11. Tabliczka informacyjna zamieszczona przy wybudowanych płytach obornikowych
Częściowo zostało zrealizowane Zadanie A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów. Z dwóch dokumentów, jakie
zaplanowano w projekcie (dla przepustów zlokalizowanych w miejscowości Krzywe oraz Wia-
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trołuża) Wykonawca przygotował jeden - na budowę przepustów w miejscowości Krzywe.

Opracowanie projektu technicznego systemu przepustów pozwoliło na uzyskanie pozwolenia
na rozpoczęcie budowy.

Fot. 12. Strona tytułowa projektu budowlanego dot. przepustów dla płazów
w miejscowości Krzywe
W drugiej połowie maja br. rozpoczęte zostały prace związane z usuwaniem inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego (Zadanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego). Wykonawca tego zadania został wybrany w ramach przetargu nieograniczonego w drugiej połowie kwietna br. i na niektórych powierzchniach rozpoczął zwalczanie tej rośliny na długo przed jej kwitnieniem - w niedługim czasie po wzejściu
młodych osobników. Wspólnie z pracownikami naukowymi z Wigierskiego Parku Narodowego ustalono, że powierzchnia z niecierpkiem gruczołowatym zlokalizowana w Sobolewie
(Hamernia) zostanie potraktowana jako poligon doświadczalny i wszystkie zabiegi będą wykonywane pod ścisłą kontrolą pracowników Parku. W rezultacie tych prac mają zostać prze-
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testowane różne warianty usuwania niecierpka, co powinno dać pewne informacje dotyczą-

ce najskuteczniejszej metody zwalczania tego gatunku. Na wybranych powierzchniach wyznaczone zostały poletka doświadczalne, na których zaplanowano różne zabiegi. Informacje
dotyczące tych zabiegów oraz uzyskiwanych rezultatów są systematycznie gromadzone przez
Wykonawcę oraz Pracownię Naukowo-Edukacyjną Wigierskiego Parku Narodowego.
Od samego początku prac, dotyczących zwalczania niecierpka gruczołowatego, zebrana biomasa roślin gromadzona jest w specjalnie przygotowanych miejscach, gdzie będzie
przetrzymywana aż do naturalnego jej rozkładu.
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Fot. 13. Prace przy usuwaniu niecierpka gruczołowatego

W dniach 12-14 kwietnia dwóch pracowników Wigierskiego Parku Narodowego wzięło udział w konferencji w Łagowie Lubuskim zorganizowanej przez Klub Przyrodników, poświęconej zagadnieniom z zakresu ochrony przyrody. Tematem przewodnim tegorocznego
spotkania była utrata różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym, a także możliwości efektywnego przeciwdziałania procesom zaniku i ustępowania gatunków w skali kraju i
regionu. Podczas spotkania, w którym wzięło udział szereg organizacji pozarządowych realizujących projekty z Life+, wymieniano się doświadczeniami zarówno z zakresu prowadzenia
czynnej ochrony zagrożonych gatunków, jak i zarządzania projektami. Przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego zaprezentowali m.in. plakaty o inwazyjnych gatunkach roślin
obcego pochodzenia, stanowiących bardzo istotne zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Udział w tej konferencji był elementem realizacji Zadania F.2. Tworzenie sieci z innymi
projektami.
W dniach 25-26 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie z Monitorem projektu - dr
Stanisławem Tworkiem. Podczas spotkania, które składało się z dwóch części - kameralnej i
terenowej, omówiona została dotychczasowa realizacja projektu, jego stan zaawansowania i
napotkane problemy oraz treść pierwszego raportu (Inception Report), który został przesłany
do Komisji Europejskiej z końcem czerwca br. W spotkaniu wzięły udział wszystkie osoby z
Zespołu Zarządzającego projektem oraz dyrektorzy Wigierskiego Parku Narodowego.
30 czerwca br. Wigierski
Park Narodowy gościł grupę botaników podczas sesji terenowej,
która odbyła się w ramach 56
Zjazdu

Polskiego

Towarzystwa

Botanicznego. W trakcie sesji
dwóch pracowników Parku zaprezentowało

m.in.

zagadnienia

związane z realizacją projektu
Life+, dotyczące zwalczania nieFot. 14. Prezentacja poletek doświadczalnych z niecierpkiem gruczołowatym

cierpka

gruczołowatego

(Fot.

Zadanie realizowane w ramach projektu finansowanego przez Instrument Finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona22

14).

W minionym okresie sprawozdawczym odbyły się kolejne spotkania Zespołu Zarządzającego Projektem, podczas których omawiane były bieżące i najpilniejsze sprawy związane z realizacją poszczególnych zadań zaplanowanych w projekcie.
Cały czas funkcjonuje strona internetowa projektu, na której zamieszczane są wszystkie istotne informacje o projekcie (Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie).

2.1.2. Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie
sprawozdawczym
Zadania/działania zaplanowane na dany okres sprawozdawczy (zgodnie z zapisami
zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz umowach o dofinansowanie) zostały przedstawione w tabeli 1.
Numer
zadania

Nazwa zadania/działania

A.1.

Przygotowanie zakupu
gruntu / Wybór rzeczoznawcy i sporządzenie
pierwszych operatów
szacunkowych

A.2.

Przygotowanie dokumentacji technicznej,
uzyskanie pozwolenia
na budowę zbiorników
na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy
płyt obornikowych

A.3.

Przygotowanie dokumentacji technicznej i
uzyskanie pozwolenia
na budowę przepustów dla płazów - działanie ma na celu przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia budowy
przepustów dla płazów

Okres realizacji

Informacja o wykonaniu

Uwagi

Wykonano znaczną
część zadania nadal prowadzone
są pozostałe prace
przygotowawcze

Pierwotna zwłoka w
realizacji zadania
została zniwelowana
przez zmianę harmonogramu projektu i
obecnie zadanie realizowane jest zgodnie z
planem - nie stanowi
zagrożenia dla tego
działania i zadania
B.1.

29.03.2013

Wykonano wszystkie zaplanowane
prace

Pierwotna zwłoka w
wykonaniu zadania
została zniwelowana i
całe zadanie zostało
pomyślnie zakończone

28.06.2013

Wykonano projekty
budowlane dla obu
systemów przepustów praz uzyskał
pozwolenie na
budowę systemu
przepustów w miejscowości Krzywe prowadzone są
dalsze prace dot.
uzgodnień i uzyskania pozwolenia na
budowę drugiego
systemu przepu-

Pierwotna zwłoka w
wykonaniu zadania
jest systematycznie
niwelowana, ale
nadal istnieje zagrożenie terminowego
wykonania zadania
C.4., aczkolwiek jest
ono coraz mniejsze

rozpoczęcie zakończenie

1.10.2012

1.10.2012

1.10.2012

31.12.2013
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Tabela 1.

stów

Zakup gruntu

1.10.2012

30.06.2014

C.3.

Usuwanie niecierpka
gruczołowatego

29.04.2013

30.06.2017

Wykonawca rozpoczął działania - jest
w trakcie usuwania
roślin pojawiających się w bieżącym sezonie

C.5.

Budowa płyt obornikowych i zbiorników na
gnojówkę

2.04.2013

31.12.2013

Działanie zakończone

-

C.6.

Budowa kładek

1.10.2012

28.06.2013

Działanie zakończone

-

E.1.

Wydanie folderu informacyjnego o projekcie

1.10.2012

31.12.2012

Działanie zakończone

-

E.2.

Wykonanie tabliczek
informacyjnych o projekcie

2.04.2013

28.06.2013

Działanie zakończone

-

E.4.

Strona internetowa o
projekcie

1.10.2012

29.09.2017

Strona internetowa
prowadzona jest na
bieżąco

Brak zagrożeń

E.7.

Organizacja zajęć edukacyjnych

1.10.2012

30.09.2016

Wykonano częściowo, zgodnie z
planem

Brak zagrożeń
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B.1.

W znacznej części
wykonano zadanie zakupiono 41,21 ha
gruntów; nadal
trwają prace dot.
wykupu pozostałej
części gruntów

Wcześniejsza znaczna
zwłoka w realizacji
zadania została zniwelowana, głównie ze
względu na zmianę
harmonogramu działania, i obecnie całe
zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
- przygotowania do
wykupu pozostałej
części gruntów wskazują, że nie ma zagrożenia dla realizacji
tego zadania
Zagrożeniem dla
efektywności tego
zadania może być
szybkie rozszerzanie
się areału występowania gatunku. Próba
częściowego rozwiązania tego problemu
przez beneficjenta
pozwala jednak
stwierdzić, że na razie
nie ma zagrożenia dla
realizacji tego zadania

Organizacja warsztatów
Wydanie plakatów o
inwazyjnych gatunkach
roślin obcego pochodzenia

E.8.

E.9.

Gadżety promujące
projekt z logo LIFE+

E.10.

F.1.

Zarządzanie projektem

1.10.2012

30.09.2016

Wykonano częściowo

1.10.2012

29.09.2013

Działanie zakończone

31.12.2012

Wykonano częściowo - brak 1000
szt. toreb

Zwłoka w realizacji
zadania nie stanowi
zagrożenia dla projektu

11.12.2017

Proces zarządzania
projektem przebiega w miarę sprawnie i zgodnie z planem

Brak zagrożeń

1.10.2012

1.10.2012

Brak zagrożeń

-

F.2.

Tworzenie sieci z innymi projektami

1.10.2012

11.12.2017

Wykonano częściowo, zgodnie z
planem

Brak działań zmierzających do nawiązania
konkretnych kontaktów z beneficjentami
projektów z innych
krajów budzi pewne
obawy o terminowość
realizacji tego zadania; można jedna
uznać, że na razie całe
działanie nie jest
zagrożone

F.5.

Monitorowanie postępów realizacji projektu

1.10.2012

29.09.2017

Wykonano częściowo, zgodnie z
planem

Brak zagrożeń

F.6.

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji
projektu

1.10.2012

29.03.2013

Działanie zakończone

-

2.1.3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym
okresie sprawozdawczym
W następnym okresie sprawozdawczym zaplanowano podjęcie następujących zadań /
działań:
Zadanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu - uzyskanie deklaracji sprzedaży gruntów i dokumentacji formalno-prawnej oraz sporządzenie operatów szacunkowych na część pozostałych do wykupu gruntów.
Zadanie A.3. Zakończenie prac dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę przepustów
dla płazów w miejscowości Wiatrołuża.
Zadanie B.1. Zakup gruntu - wykupienie części prywatnych gruntów.
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Zadanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego - kontynuacja prac.

Zadanie C.4. Budowa przepustów dla płazów - rozpoczęcie prac budowlanych na obu stanowiskach.
Zadanie D.1. Monitoring - wybranie wykonawców zadania i rozpoczęcie prac.
Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie - aktualizacja strony internetowej o projekcie.
Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.
Zadanie E.8. Organizacja warsztatów - wybór wykonawców części zadania i przeprowadzenie
warsztatów.
Zadanie E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ - przygotowanie i ogłoszenie przetargu
na wykonawcę 1000 toreb płóciennych z nadrukiem.
Zadanie F.1. Zarządzanie projektem - kontynuowanie zarządzania i koordynowania projektu.
Zadanie F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami - przygotowanie i zrealizowanie pierwszego
wyjazdu studyjnego.
Zadanie E.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu - sporządzenie czwartego raportu
z postępów realizacji projektu.

2.1.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu
W minionym okresie rozliczeniowym została przeprowadzona jedna zewnętrzna kontrola realizacji projektu. W dniach 25-26 czerwca br. kontrolę projektu przeprowadził dr Stanisław Tworek - Monitor projektu. Zespół Zarządzania Projektem na bieżąco monitorował
przebieg projektu oraz konsultował i uzgadniał sporne kwestie z opiekunami projektu z ramienia Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

2.1.5. Wskaźniki
W minionym okresie rozliczeniowym zostały osiągnięte następujące wskaźniki pro-

Nr
zadania
A.1.
A.2.
A.3.
B.1.

Nazwa wskaźnika
operat szacunkowy
pozwolenie na
budowę
pozwolenie na
budowę
powierzchnia

Jednostka
miary
wskaźnika

Wartość
uzyskana

% realizacji
planu

Wartość
uzyskana
skumulowana

Wartość
docelowa

% realizacji zadania

szt.

15

100

22

40

55

kpl.

4

100

4

4

100

kpl.

1

50

1

2

50

ha

41,21

100

41,210

68

60,6
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duktu:

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
D.1.
D.2.
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
E.8.
E.9.
E.10.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
F.6.
F.6.
F.6.
F.6.
F.6.
F.6.

gruntu
powierzchnia
gruntu
powierzchnia
gruntu
powierzchnia
gruntu
system przepustów
płyty obornikowe i zbiorniki
kładka
raport
opracowanie
folder
tabliczka
tablica
strona www
raport
konferencja
zajęcia edukacyjne
warsztaty
plakat
gadżety
wyjazd
opracowanie
audyt
raport
samochód
zestaw komputerowy
kserokopiarka
lornetka
obiektyw
miernika pH i
SEC

ha

0

0

0

20

0

ha

0

0

0

120

0

ha

0

0

0

30

0

kpl.

0

0

0

2

0

kpl.

4

100

4

4

100

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
edycja
szt.
szt.

2
0
0
1
5
0
1
0
0

100
0
0
100
100
0
100
0
0

2
0
0
1
5
0
3
0
0

2
5
1
1
5
10
20
1
1

100
0
0
100
100
0
15
0
0

szt.

0

0

2

10

20

szt.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

0
4000
1
0
0
0
1
1

0
100
100
0
0
0
100
100

1
4000
1
0
0
0
3
1

15
4000
1
5
1
1
20
1

6,7
100
100
0
0
0
15
100

kpl.

2

100

2

2

100

szt.
szt.
szt.

1
2
1

100
100
100

1
2
1

1
2
1

100
100
100

szt.

1

100

1

1

100

3. Informacja o napotkanych problemach
W minionym okresie rozliczeniowym nie stwierdzono większych problemów w realizacji projektu. Realizacja niektórych działań została znacznie przyspieszona, co sprawia, że
nie powinny one mieć problemów z terminowym zakończeniem. Dotyczy to głównie wykupu
gruntów. Zmiana harmonogramu wykupów działek, na które przewidziane były środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zintensyfikowanie prac przygotowawczych (negocjacje, sporządzenie operatów szacunkowych) pozwoliły
na wykorzystanie wszystkich środków Funduszu przewidzianych na ten cel. Nadal jednak
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budzą duży niepokój prace związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę przepustów dla pła-

zów. Dotyczy to systemu przepustów, których budowa zaplanowana została w miejscowości
Wiatrołuża. Do momentu zakończenia obecnego okresu rozliczeniowego (koniec czerwca)
nie zostało wydane pozwolenie na budowę przepustów w tej miejscowości. Ponadto Dyrekcja Dróg Powiatowych w Suwałkach stoi na stanowisku, że po ostatniej zimie nawierzchnia
bitumiczna drogi na odcinku objętym budową przepustów jest w bardzo złym stanie i zaleciła
przy okazji budowy położenie nowej warstwy bitumicznej, co nie było wcześniej uwzględnione w projekcie. Beneficjent wraz z Wykonawcą muszą znaleźć odpowiednie rozwiązanie tego
problemu, aby prace budowlane mogły rozpocząć się jak najszybciej i zostać zakończone w
tym roku. Nadal w takiej sytuacji należy szczegółowo monitorować realizację tego działania i
w razie konieczności wpłynąć na Wykonawcę, aby przyspieszył prace.

Mapa 9. Nowe obszary wytypowane wzdłuż Czarnej Hańczy, na których przewiduje się
zwalczanie niecierpka gruczołowatego
Realizacja działania związanego z usuwaniem niecierpka gruczołowatego przebiega
bez zastrzeżeń, ale pojawiło się znaczące zagrożenie efektów tych prac. Okazało się, że obecny obszar występowania tego gatunku w dolinie Czarnej Hańczy oraz wokół jeziora Czarne k.
Gawrych Rudy i Zatoki Uklejowej jest znacznie większy, niż w poprzednim sezonie. Nowe
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stanowiska niecierpka przylegają do już istniejących oraz pojawiają się w innych miejscach,

Mapa 10. Nowe obszary wytypowane wokół jeziora Czarne k. Gawrych Rudy oraz nad Zatoką Uklejową, na których przewiduje się zwalczanie niecierpka gruczołowatego
zwłaszcza wzdłuż Czarnej Hańczy. Wydaje się, że jedynym sposobem skutecznego ograniczenia populacji tej rośliny jest objęcie zabiegami zwalczania również nowych stanowisk,
zwłaszcza tych zlokalizowanych wzdłuż rzeki oraz bezpośrednio przylegających do miejsc już
objętych zabiegami zwalczania. Wigierski Park Narodowy wyznaczył takie najważniejsze
miejsca (Mapa 9, 10) i rozpoczął starania o możliwość przeznaczenia na ten cel środków finansowych zaoszczędzonych na realizacji innych działań w ramach projektu. Aby można było
w porę (przed zawiązaniem się nasion) usunąć z nowych powierzchni niecierpka gruczołowa-
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tego konieczne jest jak najszybsze wyłonienie wykonawcy dodatkowych prac.

