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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
2015 roku, tj. okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku.

1.2. Informacje o projekcie
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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 zadania
(zakresy i okres trwania niektórych działań zostały zmodyfikowane za zgodą Komisji
Europejskiej):
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. Po wprowadzonych zmianach
zwiększono liczbę działek do 64 i ich powierzchnię do ponad 69 ha oraz wydłużono czas
realizacji działania do III kw. 2014 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. Po zmianach czas realizacji
działania wydłużył się do II kw. 2013 r.
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. Po zmianach czas
realizacji działania wydłużył się do III kw. 2013 r.
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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 co najmniej 68 ha gruntów. Zaplanowano, że
działanie to zostanie zrealizowane w okresie IV kw. 2012 - II kw. 2014 roku. Po zmianach czas
realizacji działania wydłużył się od I kw. 2013 do III kw. 2014 r.
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, na przełomie 2014 i 2015 roku oraz na przełomie 2015 i 2016 roku.
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 grandulifera) - 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. Po
zmianach rozszerzono obszar objęty zabiegiem do 49,97 ha.
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. Po
zmianach dodano po jednym tunelu do każdego systemu przepustów, zwiększono długość
barier naprowadzających oraz ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku drogi
w Wiatrołuży.
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. Po
zmianach skrócono okres realizacji działania - działanie zakończyło się w II kw. 2013 r.
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,

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

Strona 5

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. Po zmianach wydłużono
kładkę w dolinie Czarnej Hańczy o 24 m.
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. Po zmianach skrócono okres realizacji działania - rozpoczęło się ono w I kw. 2014 roku,
a zakończy w IV kw. 2017 r.
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. Ostatecznie okres realizacji działania został zmieniony - działanie zostało
wykonane w I kw. 2013 r.
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. Zmianie uległ okres realizacji działania - rozpoczęło się ono
w II kw. 2014 i zakończyło w III kw. 2014 r.
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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 (polskoangielskie) 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 79 referatów na temat projektu oraz 50 kompletów materiałów konferencyjnych.
Zaplanowano, że działanie to będzie realizowane w II kw. 2014 roku.
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. Po zmianach skrócono
okres realizacji działania - rozpoczęło się ono dopiero w I kw. 2013 r.
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. Po zmianach działanie realizowane było od I do IV kw. 2013 r.
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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.
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. Po
zmianach ustalono, że audyt będzie dwuetapowy: pierwszy etap zostanie wykonany w 2015
roku, a drugi po zakończeniu projektu (I kw. 2018 r.)
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
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W minionym okresie sprawozdawczym prowadzone były prace dotyczące: usuwania
niecierpka gruczołowatego (C.3), monitoringu efektów ekologicznych poszczególnych działań
ochronnych (D.1), prowadzenia strony internetowej projektu (E.4), organizacji warsztatów
(E.8), zarządzania projektem (F.1), tworzenia sieci z innymi projektami (F.2) oraz
monitorowania postępów realizacji projektu (F.5).
W ramach Zadania C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego rozpoczęte zostały
prace związane realizacją III etapu zadania, czyli z usuwaniem niecierpka gruczołowatego w
sezonie 2015. Na łącznej powierzchni prawie 50 ha pod koniec maja przeprowadzono
pierwsze zabiegi mające na celu ograniczenie wielkości populacji tego inwazyjnego gatunku.
W ramach Zadania D.1. Monitoring kontynuowane były prace związane ze
śmiertelnością płazów podczas ich wędrówek wiosennych, występowaniem derkacza na
łąkach, na których prowadzone były zabiegi koszenia i usuwania krzaków oraz
występowaniem cennych gatunków roślin na obszarach, na których prowadzone były zabiegi
ochronne (wykaszanie, odkrzaczanie, zmiana przebiegu tras szlaków itp.). Badano również
skuteczność prowadzonych zabiegów usuwania niecierpka gruczołowatego - badania te
dotyczyły wielkości populacji niecierpka gruczołowatego oraz roślin rodzimych na
powierzchniach objętych w poprzednich latach zabiegiem zwalczania niecierpka. Bardzo
suchy okres wiosennych wpłynął na wyniki prowadzonych prac monitoringowych, a
zwłaszcza na badania dotyczące płazów. Pomimo tego pod koniec kwietnia zaobserwowano
duże ilości żab zielonych przemieszczających się wybudowanymi tunelami pod drogą w
miejscowości Wiatrołuża.
Cały czas funkcjonuje strona internetowa projektu, na której zamieszczane są
wszystkie istotne informacje o projekcie (Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie).
W ramach Zadania E.8. Organizacja warsztatów odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy z
nich odbył się 8 maja i był skierowany do przewodników turystycznych. Uczestnicy
warsztatów mieli okazję do zapoznania się ze zmianami w infrastrukturze turystycznej
Wigierskiego Parku Narodowego, mającymi na celu ograniczenie presji turystycznej na
najcenniejsze obszary Parku. Część terenowa obejmowała wjazd do obszarów chronionych
na Litwie: Metelskiego Parku Regionalnego oraz Rezerwatu Żuvintas. Stanowiło to doskonałą
okazję do bliższego przyjrzenia się problemom związanym z wpływem antropopresji na
obszary Natura 2000 za granicą oraz sposobom na ich rozwiązywanie, jak również

skonfrontowanie ich z sytuacją w Polsce. Warsztaty z pewnością przyczyniły się do
powiększenia świadomości ekologicznej lokalnych przewodników turystycznych, co będzie
miało wpływ na informacje przekazywane przez nich grupom turystów odwiedzających
obszar północno-wschodniej Polski.

Fot. 1. Warsztaty dla przewodników turystycznych

Fot. 2. Warsztaty dla przewodników turystycznych
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W warsztatach uczestniczyło 35 osób, a ich program przedstawiał się następująco:
- Prezentacja infrastruktury turystycznej ograniczającej presję turystyczną na obszarach
Natura 2000 - Metelski Park Regionalny

- Dyskusja, pytania (podczas przerwy kawowej)
- Prezentacja dotycząca infrastruktury turystycznej ograniczającej presję turystyczną na
obszarach Natura 2000 - Rezerwat Żuwintas
- Powrót i przejazd do Wigierskiego Parku Narodowego / Ostoi Wigierskiej
- Prezentacja infrastruktury Wigierskiego Parku Narodowego, dyskusja
- Obiad przy ognisku.
Drugie warsztaty odbyły się 23 maja w Starym Folwarku i były skierowane do
rolników z terenu parku i otuliny oraz mieszkańców prowadzących działalność pozarolniczą,
jednak posiadających gospodarstwa i domostwa na terenie parku.

Fot. 3. Warsztaty dla rolników
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Warsztaty były poświęcone inwazyjnym, obcym gatunkom roślin, które spotykamy w
ogrodach na ternie parku. W szczególności przedstawione zostały praktyczne sposoby
pozbycia się intruzów i zaproponowano ć zastąpienie ich rodzimymi, nie mniej urodziwymi
roślinami ozdobnymi. Uczestnikom spotkania przekazani materiały informacyjne (wykaz
gatunków obcych z propozycją zastąpienia gatunkami rodzimymi, ulotka informacyjna o
projekcie, ulotka informacyjna o tradycyjnych ogrodach wiejskich, broszura o gatunkach
inwazyjnych na terenie Ostoi Wigierskiej) oraz nasiona i sadzonki rodzimych ozdobnych
gatunków roślin. W spotkaniu wzięło udział ponad 35 osób. Szczegółowy zakres tematyczny
spotkania był następujący:
- obce gatunki i ich wpływ na środowisko, w szczególności gatunki roślin
- obce inwazyjne gatunki roślin w Polsce oraz na terenie Ostoi Wigierskiej

- praktyczna nauka rozpoznawania zebranych, wybranych okazów inwazyjnych gatunków
obcych z terenu Ostoi Wigierskiej
- metody zwalczania na obszarach chronionych, działania realizowane na terenie Ostoi
Wigierskiej
- praktyczne wskazówki zwalczania inwazyjnych gatunków obcych w gospodarstwach
domowych
- tradycyjne ogródki wiejskie, walory estetyczne i przyrodnicze
- przykłady dostępnych na rynku roślin ozdobnych – gatunków rodzimych, będących
zamiennikami dla gatunków obcych, w szczególności inwazyjnych – gatunki jednoroczne,
dwuletnie, wieloletnie, krzewy i pnącza
- kodeks postępowania odpowiedzialnego ogrodnika, aspekty prawne związane z
gatunkami obcymi.

Fot. 4. Warsztaty dla rolników
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W minionym okresie sprawozdawczym odbyły się kolejne spotkania Zespołu
Zarządzającego Projektem (w ramach Zadania F.1. Zarządzanie), podczas których omawiane
były bieżące i najpilniejsze sprawy związane z realizacją zadań zaplanowanych w projekcie.
Omówiono na nich m.in. przygotowania do kolejnego Raportu (Progress Report), który
obejmował okres od początku realizacji projektu do kończ maja 2015, przygotowania do
audytu finansowego projektu, którego pierwszy etap, zgodnie z umową, powinien zostać
zakończony do 1 lipca 2015 roku, przygotowania wyjazdów studyjnych do Portugalii, Włoch i
Słowenii oraz przygotowania organizacji obchodów Dnia Natura 2000. Pod koniec czerwca
zakończone zostało przygotowywanie Raportu z postępów w projekcie (Progress Report).

Raport wraz z wymaganymi załącznikami został przesłany do Komisji Europejskiej oraz do
NFOŚiGW.
W ramach tworzenia sieci z innymi projektami (Zadanie F.2) w dniach 4-10 maja
został zorganizowany wyjazd studyjny pracowników Parku do Portugalii. W wizycie udział
wzięło czworo pracowników WPN: Jacek Łoziński - dyrektor Parku, Wojciech Kamiński –
starszy specjalista ds. ochrony przyrody, Łukasz Skiendziul – specjalista ds. ochrony przyrody
i Beata Koncewicz – starszy księgowy oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Głęboki Bród (w
ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/428 „Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca
na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”).

Fot. 5. Wyjazd studyjny do Portugalii
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Wyjazd był okazją do wymiany informacji o realizowanych projektach oraz
doświadczeń wynikających z podejmowanych działań w poszczególnych projektach.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z realizacją projektu LIFE12 NAT/PT/950 „TAXUS –
Restoring yew thickets [9580* Mediterranean Taxus baccata woods]” („Odbudowa zarośli
cisa Taxus baccata"), który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Quercus” – Associação
Nacional de Conservação da Natureza - największą organizację pozarządową zajmującą się
ochroną przyrody w Portugalii. Podczas spotkania z koordynatorem projektu - Nuno
Fornerem, przedstawione zostały cele, założenia oraz dotychczasowe działania i uzyskane
efekty w ramach trwającego projektu. Spotkanie miało miejsce w Manteigas, w siedzibie
Parku Naturalnego Serra da Estrela. Uczestnicy wizyty studyjnej z ramienia Wigierskiego

Parku Narodowego przedstawili obszar chroniony WPN i podzielili się własnymi
doświadczeniami z zakresu realizacji projektu z programu LIFE, a przedstawiciele
Nadleśnictwa Głęboki Bród – Dorota Ławreszuk (koordynator regionalny projektu LIFE11
NAT/PL/428) i Joanna Hołubowicz, przedstawiły ochronę przyrody w Puszczy Augustowskiej
oraz realizację projektu „Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów
Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej” w ramach programu LIFE. Podczas spotkania
omówiono aspekty formalne realizacji projektów.

Fot. 6. Wyjazd studyjny do Portugalii - spotkanie w siedzibie Parku Naturalnego Serra da Estrela

Fot. 7. Wyjazd studyjny do Portugalii - wyjazd terenowy (Park Naturalny Serra da Estrela)
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Po spotkaniu odbył się całodniowy wyjazd w teren, podczas którego uczestnicy
zapoznali się ze środowiskiem przyrodniczym gór Serra da Estrela, a także dowiedzieli się o
najważniejszych problemach ochrony tego obszaru. Zapoznali się również z

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

Strona 14

dotychczasowymi efektami działań podjętych w ramach projektu, m. in. polegających na
nasadzeniach cisa i innych gatunków rodzimych oraz na dostosowaniu środowiska na
potrzeby tych gatunków (m.in. usuwaniu obcych gatunków roślin).
Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się na północ kraju i kolejnego dnia
odwiedzili Park Narodowy Peneda-Gerês – jedyny park narodowy w Portugalii. Wizyta
rozpoczęła się od spotkania w siedzibie Parku Narodowego z zarządcą Parku - Marią do Céu
Osório (delegatem dyrektora Obszarów Naturalnych Północnej Portugalii), pracownikiem
Parku Jorge Dias oraz z Estevão Portela-Pereira – ekspertem fitosocjologiem z Instytut
Geografii i Planowania Przestrzennego z Lizbony, osobą odpowiedzialną za prowadzenie
monitoringu przyrodniczego w projekcie LIFE. Na terenie ww. parku narodowego
prowadzona jest druga część projektu LIFE NAT/PT/950.
Kolejne spotkanie odbyło się w Barreiro koło Lizbony. Miało ono na celu zapoznanie
się z projektem LIFE13 BIO/PT/000386 “Biodiscoveries” - Invasive species control through
public participation” („Kontrola gatunków inwazyjnych poprzez udział społeczeństwa”).
Projekt realizowany jest przez instytucję publiczną - Urząd Miasta Barreiro. Celem projektu
jest ochrona lasów w rezerwacie Machada, w tym występujących tam rodzimych gatunków
zagrożonych roślin m.in. Euphorbia uliginosa. Najważniejszym działaniem jest opracowanie
alternatywy dla tradycyjnych modeli walki z inwazyjnymi gatunkami obcymi roślin,
polegającej na połączeniu sektora publicznego oraz silnego wsparcia wolontariatu.
Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego spotkali się z przedstawicielem władz gminy
oraz pracownikami zaangażowanymi w projekt - Andreia Pereira i Nuno Cabrita, a następnie
zwiedzili Centrum Edukacji Środowiskowej zarządzane przez gminę. Ostatniego dnia pobytu
w Portugalii, w Lizbonie miało miejsce spotkanie uczestników wizyty studyjnej z Ines Roque z
Uniwersytetu w Evorze, realizującej badania nad sowami płomykówkami na obszarze w
okolicach Lizbony, m.in. prowadzącej telemetrię tego gatunku.
W dniach 30 maja - 4 czerwca pięciu pracowników Wigierskiego Parku Narodowego
wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Włoch i Słowenii, gdzie odwiedzili miejsca realizacji
dwóch projektów unijnych, realizowanych z programu LIFE. Ponadto w wyjeździe
uczestniczyli przedstawiciele dwóch innych projektów, realizowanych przez Pieniński Park
Narodowy i Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. W Słowenii odbyło się spotkanie z
przedstawicielami zarządu projektu LIFE06NAT/SI/000069 „Presihajoce Cerknisko Jezero” w
siedzibie Parku Regionalnego w Cerknicy (Notranjski Rugijski Park). Po wzajemnej prezentacji
głównych problemów związanych z realizacja projektów, odbył się wyjazd w teren w celu
obejrzenia najważniejszych dla projektu miejsc. Podobnie jak w WPN, również tutaj wykasza
się zarastające łąki, by stworzyć korzystne warunki bytowania derkacza i motyli z rodziny
modraszkowatych.
Na terenie Włoch uczestnicy wyjazdu studyjnego spotkali się z przedstawicielami
zarządu projektu LIFE+11/NAT/00094 „SOS Tuscan Wetlands”. W siedzibie zarządu w Ponte
Buggianese (Toskania) odbyło się spotkanie z szefem konsorcjum di Bonifica del Padule di
Fucechio, które zarządza projektem. Po bardzo ciekawej prezentacji i dyskusji odbył się

wyjazd w teren, w celu odwiedzenia najważniejszych obszarów, na których realizowany jest
projekt.

Fot. 8. Wyjazd studyjny - Słowenia (Park Regionalny w Cerknicy)

Fot. 9. Wyjazd studyjny - Włochy (Toskania - Tuscan Wetlands)
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Przedstawiciele Parku, w dniach 23-24 kwietnia, wzięli udział w przygotowaniu przez
Telewizję Polską jednego z odcinków filmu ("Przyjaciele żab") z serii "Tańczący z Naturą",

który poświęcony jest rezultatom projektu - ochronie czynnej płazów (we wrześniu nastąpi
emisja tego odcinka na antenie ogólnopolskiej).

Fot. 10. Ekipa filmowa podczas prac nad odcinkiem filmu "Przyjaciele żab"

Fot. 11. Ekipa filmowa podczas prac nad odcinkiem filmu "Przyjaciele żab"
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W dniu 23 maja, wspólnie ze Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda" - realizującym
projekt "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" LIFE12
NAT/PL/000063 oraz Nadleśnictwem Głęboki Bród - współbeneficjentem projektu „Czynna
Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy

Augustowskiej” LIFE11 NAT/PL/428, zorganizowane zostały obchody Dnia Natura 2000. W
trakcie pikniku zorganizowanego w miejscowości Stary Folwark, przy Muzeum Wigier, można
było zapoznać się z trzema projektami realizowanymi w ramach programu LIFE, wziąć udział
w grach i zabawach przyrodniczych oraz uczestniczyć w warsztatach "Zamień nawłocie na
malwy przy płocie". Można również było spróbować przysmaków regionalnych kuchni. W
imprezie wzięło udział ponad 200 osób.

Fot. 12. Obchody Dnia Natura 2000 - Stary Folwark

Fot. 13. Obchody Dnia Natura 2000 - Stary Folwark

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

Strona 17

Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy audytu zewnętrznego projektu
(Zadanie F.4) podpisana została umowa z Audit Lab Sp. z o. o. z Opola na wykonanie audytu

w dwóch etapach - etap I będzie dotyczył analizy całości dotychczasowej dokumentacji
projektu, pod kontem jej zgodności z prawem polskim oraz obowiązkami, nałożonymi na
beneficjenta umowami z Komisją Europejska i NFOŚiGW, który zostanie zakończony do dnia
1 lipca 2015 roku oraz etap II, dotyczący sprawdzenia zgodności kosztów z przepisami prawa
krajowego i zasadami rachunkowości, sprawdzenia źródeł finansowania projektu oraz
sporządzenia raportu końcowego, który zostanie przygotowany już po zakończeniu realizacji
projektu.

2.1.2. Informacja na temat zadań planowanych w okresie sprawozdawczym
Zadania/działania zaplanowane na dany okres sprawozdawczy (zgodnie z zapisami
zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz umowach o dofinansowanie i umowie
uzupełniającej) zostały przedstawione w tabeli 1. Wszystkie zaplanowane na II kwartał 2015
roku działania zostały zrealizowane.
Tabela 1.

C.3.

Nazwa
zadania/działania

Usuwanie niecierpka
gruczołowatego

Okres realizacji
rozpoczęcie zakończenie

29.04.2013

30.06.2017

Informacja o
wykonaniu
Działanie jest
kontynuowane rozpoczęty został III
etap prac związany z
usuwaniem
niecierpka w 2015
roku
Działanie jest
kontynuowane prowadzone są
badania skuteczności
prowadzonych
działań ochronnych

Uwagi

Zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
- brak zagrożeń

Zadanie realizowane
jest przez
Beneficjenta - brak
zagrożeń

D.1.

Monitoring

1.01.2014

11.12.2017

E.4.

Strona internetowa o
projekcie

1.10.2012

29.09.2017

Strona internetowa
prowadzona jest na
bieżąco

Zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
- brak zagrożeń

30.09.2016

Działanie jest
kontynuowane - w II
kwartale odbyły się
dwa warsztaty

Zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
(łącznie odbyło się 8
warsztatów, z 15
zaplanowanych) brak zagrożeń

11.12.2017

Proces zarządzania
projektem przebiega
sprawnie i zgodnie z
planem

Zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
- brak zagrożeń

11.12.2017

Działanie jest
kontynuowane - w
okresie
sprawozdawczym
odbyły się dwa
wyjazdy studyjne
zagraniczne

Zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
(odbyły się 3 wyjazdy
zagraniczne , z 5
zaplanowanych w
projekcie) - brak
zagrożeń

E.8.

Organizacja
warsztatów

F.1.

Zarządzanie
projektem

F.2.

Tworzenie sieci z
innymi projektami

1.01.2013

1.10.2012

1.01.2013
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Numer
zadania

F.4.

Zewnętrzny audyt
finansowy

1.01.2015

31.01.2018

Wykonano częściowo
- podpisano umowę
na wykonanie audytu

Zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
- brak zagrożeń

F.5.

Monitorowanie
postępów realizacji
projektu

1.10.2012

29.09.2017

Wykonano 11
raportów

Zadanie realizowane
jest zgodnie z planem
- brak zagrożeń

2.1.3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym
okresie sprawozdawczym
W następnym okresie sprawozdawczym zaplanowano następujących zadań / działań:
Zadanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego - kontynuacja prac (czwarty sezon
prowadzenia zabiegów).
Zadanie D.1. Monitoring - kontynuacja prac (badanie śmiertelności płazów podczas okresu
wiosennego na odcinkach dróg, na których powstały przejścia dla płazów, badania
wybranych gatunków owadów, roślin i derkacza na łąkach, które poddano zabiegom
koszenia i odkarzaczania).
Zadanie E.4. Strona internetowa o projekcie - aktualizacja strony internetowej o projekcie.
Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych - przeprowadzenie kolejnych zajęć z
edukacyjnych.
Zadanie E.8. Organizacja warsztatów - przeprowadzenie dwóch warsztatów (dla rolników
oraz przewodników turystycznych).
Zadanie F.1. Zarządzanie projektem - kontynuowanie zarządzania i koordynowania projektu.
realizowanych na terenie Portugalii oraz na terenie Słowenii i Włoch.
Zadanie F.4. Przeprowadzenie I etapu zewnętrznego audytu finansowego projektu.
Zadanie F.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu - sporządzenie dwunastego
raportu z postępów realizacji projektu.

2.1.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu
W minionym okresie rozliczeniowym Zespół Zarządzający Projektem prowadził
bieżącą kontrolę zaplanowanych na ten okres działań. Kontrolujący nie stwierdzili uchybień
w realizacji zadań. Brak kontroli zewnętrznych projektu.

2.1.5. Wskaźniki

Nr
zadania
A.1.

Nazwa
wskaźnika
operat
szacunkowy

Jednostka
miary
wskaźnika
szt.

Wartość
uzyskana

% realizacji
planu

Wartość
uzyskana
skumulowana

Wartość
docelowa

%
realizacji
zadania

0

40

40

100
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W minionym okresie rozliczeniowym zostały osiągnięte następujące wskaźniki
produktu:

A.2.
A.3.
B.1.
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.

pozwolenie na
budowę
pozwolenie na
budowę
powierzchnia
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

kpl

0

0

4

4

100

kpl

0

0

2

2

100

ha

0

0

69,3301

68

102

ha

0

0

7,94

20

39,7

ha

0

0

25,91

120

21,59

ha

0

0

49,97

49,97 (5
sezonów)

49,97 (3
sezony)

kpl

0

0

2

2

100

kpl

0

0

4

4

100

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

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
100
0
0

2
0
0
1
5
10
11
0
1

2
5
1
1
5
10
20
1
1

100
0
0
100
100
100
55
0
100

szt.

0

0

6

10

60

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

2
0
0
2
0
0
1
0

100
0
0
100
0
0
100
0

8
4000
1
3
0
0
11
1

15
4000
1
5
1
1
20
1

53
100
100
60
0
0
55
100

kpl.

0

0

2

2

100

szt.
szt.
szt.

0
0
0

0
0
0

1
2
1

1
2
1

100
100
100

szt.

0

0

1

1

100

3. Informacja o napotkanych problemach
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W minionym okresie rozliczeniowym nie pojawiły się nowe istotne problemy, które
mogłyby negatywnie rzutować na uzyskanie założonych w projekcie rezultatów. Na obecnym
etapie realizacji projektu wszystkie działania inwestycyjne zostały już zakończone i dalece
zaawansowane są najważniejsze działania nieinwestycyjne. Można zatem stwierdzić, że
realizacja całego projektu przebiega sprawnie, zgodnie z przyjętymi założeniami i bez
poważniejszych problemów, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić lub uniemożliwić
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uzyskanie zakładanych w projekcie efektów. Jedynym działaniem, które należy nadal
szczegółowo kontrolować ze względu na stopień trudności i swój szeroki zakres realizacji,
jest monitoring efektów ekologicznych (Zadanie D.1). Działanie to jest bardzo ważne, gdyż
pokaże skuteczność przeprowadzonych (lub jeszcze prowadzonych) zabiegów ochronnych.

