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Wigierski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Został powołany
1 stycznia 1989 r., jako piętnasty z kolei park narodowy w Polsce. Jego aktualna powierzchnia
wynosi 15 089,79 ha, w tym 9414,89 ha stanowią grunty leśne, 2898,06 ha – wody i 2776,84
ha inne tereny, głównie rolne (2290,01 ha). Ochroną ścisłą objętych jest 708,49 ha, w tym
633,05 ha lasów. Powierzchnia objęta ochroną czynną wynosi 11 585,78 ha (lasy stanowią
8 409,20 ha), a ochroną krajobrazową 2795,52 ha (lasy stanowią 372,64 ha). Wokół parku
utworzona jest strefa ochronna, zwana otuliną, o powierzchni 11 283,81 ha. Wigierski Park
Narodowy w całości znajduje się w granicach obszarów Natura 2000 „Puszcza Augustowska” PLB200002 (obszaru specjalnej ochrony ptaków) oraz „Ostoja Wigierska” PLH200004
(specjalnego obszaru ochrony siedlisk). Nadrzędnym celem parku jest poznanie, zachowanie całości systemów przyrodniczych terenu parku, wraz z warunkami ich funkcjonowania,
oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody.
Wigry National Park is one of the 23 national parks of Poland. It was appointed on January
1, 1989, as the fifteenth in turn national park in Poland. Its current area is 15,079.79 ha,
of which 9441.89 ha is forest land, 2898,06 ha - water and 2776.84 ha other areas, mainly
agricultural (2290.01 ha). The strict protection covers 708.49 ha, including 633,05 ha of forests. The area under active protection is 11,585.78 ha (forests constitute 8 409.20 ha), and
landscape protection 2795,52 ha (forests constitute 372.64 ha). There is a protective zone
around the park, called the buffer zone, with an area of 11,283.81 ha. Wigry National Park
is entirely within the borders of Natura 2000 areas „Puszcza Augustowska” PLB200002 (special protection area for birds) and „Ostoja Wigierska” PLH200004 (special protection area for
habitats). The main aim of the park is to learn about, preserve the entire natural systems of
the park area, along with the conditions of their operation, and to recreate the distorted
and disappeared links of native nature.
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O projekcie
Beneficjent: Wigierski Park Narodowy
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 – 11.12.2017
Całkowity budżet projektu: 3 046 808,00 EUR
Dofinansowanie z Komisji Europejskiej: 1 523 404,00 EUR
Dofinansowanie z NFOŚiGW: 1 371 063,00 EUR
Cele projektu
Głównym celem projektu była ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze
Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Szczegółowe cele projektu obejmowały:
- zmniejszenie śmiertelności płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina
i traszki grzebieniastej Triturus cristatus, podczas ich sezonowych migracji;
- poprawę stanu jakości siedlisk ważki trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, motyla
czerwończyka nieparka Lycaena dispar, małża skójki gruboskorupowej Unio crassus
oraz derkacza zwyczajnego Crex crex;
- ochrona rodzimej flory przed inwazyjnym gatunkiem niecierpkiem gruczołowatym
Impatiens glandulifera;
- poprawę stanu jakości siedlisk najcenniejszych gatunków roślin, w tym zamieszczonych w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej, Czerwonej księdze roślin i na
Czerwonych listach oraz objętych ochroną ścisłą;
- zachowanie i poprawa stanu jakości najcenniejszych siedlisk, w tym priorytetowych, zamieszczonych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.
- wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.

Lycaena dispar
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Obszar realizacji projektu
Obszar Natura 2000 „Ostoja Wigierska”
Kod obszaru PLH200004
Powierzchnia 16072,1 ha
Obszar realizacji projektu leży na terenie województwa podlaskiego, w północnej
części Puszczy Augustowskiej. Swym zasięgiem obejmuje jezioro Wigry wraz z otaczającymi je terenami leśnymi, rolnymi, fragmentem doliny rzeki Czarnej Hańczy
oraz kilkudziesięcioma innymi jeziorami. Obszar Ostoi charakteryzuje się dużym bogactwem florystycznym i faunistycznym. Stwierdzono tu występowanie 17 typów
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 21 gatunków zwierząt i 10 gatunków roślin znajdujących się w Załączniku II tej dyrektywy. Ponadto występuje tu
około 50 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Wiatrołuża

About the project
Beneficiary: Wigry National Park
The period of the project implementation: 01/10/2012 - 11/12/2017
Total budget of the project: EUR 3 046 808.00
Co-financing from the European Commission: EUR 1 523 404.00
Co-financing from NFEP&WM: 1 371 063,00 EUR
Project goals
The main objective of the project was to protect endangered species and habitats
in the Natura 2000 „Ostoja Wigierska” site. The specific objectives of the project included:
- reduction in the mortality of amphibians, including Bombina bombina and Triturus
cristatus, during their seasonal migrations;
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- improvement in the quality of the habitats of the Ophiogomphus cecilia, the Lycaena dispar, the Unio crassus and the Crex crex;
- protection of native flora against the invasive Impatiens glandulifera;
- improving the quality of habitats of the most valuable plant species, including those included in Annexes II and IV of the Habitats Directive, the Red Book of Plants and
on the Red Lists and those under strict protection;
- preservation and improvement of the quality of the most valuable habitats, including priority ones, included in Annex I of the Habitats Directive;
- increase of ecological awareness among the local community.

Area of the project implementation
Natura 2000 „Ostoja Wigierska” site
Area code: PLH200004
Area: 16072,1 ha
The project implementation area is located in the Podlasie Voivodeship, in the northern part of the Augustów Primeval Forest. Its range includes Wigry Lake together
with the surrounding forests and agricultural areas, a fragment of the Czarna Hańcza river valley and several dozen other lakes. The area of Ostoja is characterized by
a large floral and faunistic richness. There are 17 habitat types listed in Annex I of
the Habitat Directive as well as 21 animal species and 10 plant species in Annex II of
the Directive. Moreover, there are about 50 species of birds here which are listed in
Annex I of the Birds Directive.

Suchar III
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Najważniejsze działania podjęte w projekcie
The most important activities undertaken in the project
Działania przygotowawcze - przygotowanie zakupu gruntów, wykonanie
dokumentacji technicznej dotyczącej uzyskania pozwoleń na budowę
zbiorników na gnojowicę i przepustów dla płazów, uzgodnienia dotyczące budowy płyt obornikowych
Opis działania
Działanie polegało na: sporządzeniu przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych
dla planowanych do wykupienia gruntów oraz protokołów dotyczących uzgodnienia
warunków zawarcia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości z ich właścicielami;
przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę
czterech zbiorników na gnojowicę i dwóch systemów przepustów dla płazów, w tym
opracowań wielobranżowych projektów technicznych (budowlanego i technicznego) oraz dokumentacji kosztorysowej; uzgodnieniu budowy 4 płyt obornikowych.
Efekt końcowy działania
Efektem działania było: sporządzenie 41 operatów szacunkowych dotyczących 65
działek oraz uzgodnień warunków zawarcia transakcji kupna-sprzedaży tych działek; wykonanie pełnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwoleń na budowę czterech zbiorników na gnojowicę i dwóch systemów przepustów dla płazów;
uzgodnienie warunków budowy czterech płyt obornikowych.

Preparatory activities - preparation of land purchase, preparation of technical documentation regarding obtaining permits for the construction of
liquid manure tanks and culverts for amphibians, arrangements for the
construction of manure plates
Action description
The action consisted in: preparation of appraisal reports for the land planned for purchase and protocols regarding the reconciliation of the conditions for the purchase
and sale of real estate with their owners by an expert; preparation of full documentation necessary to obtain permits for the construction of four liquid manure tanks
and two culvert systems for amphibians, including studies of multi-branch technical
(construction and technical) projects and cost estimate documentation; agreement
on the construction of 4 manure plates.
The final effect of the action
The effect of the action was: drawing up 41 appraisal reports on 65 plots of land
and agreeing terms of the purchase and sale of these plots; implementation of full
technical documentation and obtaining permits for the construction of four liquid
manure tanks and two culvert systems for amphibians; agreeing the conditions for
the construction of four manure plates.
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Zakup gruntu
Opis działania
Działanie polegało na wykupieniu prywatnych gruntów, znajdujących się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, z ich przeznaczeniem na cele ochrony przyrody. Realizacja tego działania była niezbędna dla zachowania gatunków i siedlisk,
zmniejszenia fragmentacji środowiska i poprawy stanu siedlisk przyrodniczych oraz
zwiększenia integralności obszaru Natura 2000.
Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było wykupienie ponad 71 ha gruntów, na których
znajdują się cenne gatunki i siedliska oraz tych, które stanowią istotny element
w integracji obszaru Natura 2000. Pozwoli to na przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej, zapewniających odpowiedni stan ochrony populacji gatunków i siedlisk
objętych siecią Natura 2000.

Jez. Błotniste

Land purchase
Action description
The action consisted in purchasing private plots located in the Wigry National Park,
with their intended use for nature conservation purposes. The implementation of
this activity was necessary to preserve species and habitats, reduce the fragmentation of the environment and improve the condition of natural habitats and increase
the integrity of the Natura 2000 area.
The final effect of the action
The final effect was the purchase of over 71 ha of land with valuable species and
habitats, and those that are an important element in the integration of the Natura
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2000 site. This will allow active conservation measures to ensure an adequate conservation status of the species and habitats covered by the Natura 2000 network.

Odkrzaczanie
Opis działania
Działanie polegało na przeprowadzeniu zabiegów usuwania podrostów drzew
i krzewów, w celu powstrzymywania procesów naturalnej sukcesji w ekosystemach
otwartych. Zarastanie tych terenów roślinnością wysoką stanowi zagrożenie dla
występujących tam gatunków roślin i zwierząt oraz cennych zbiorowisk roślinnych,
przekształcając je w uboższe i mniej cenne przyrodniczo zbiorowiska zaroślowe
i leśne. Pozyskiwana biomasa była usuwana z obszaru działania.
Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było usunięcie podrostów drzew i krzewów z powierzchni ponad 24 ha, a tym samym zachowanie otwartego charakteru tych obszarów. Dzięki temu działaniu zmniejszone zostało zagrożenie dla występujących tam
cennych gatunków roślin i zwierząt, charakterystycznych dla terenów otwartych
(lipiennik Loesela Liparis loeselii, brzoza niska Betula humilis, gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum, tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris, wielosił błękitny
Polemonium coeruleum, kosatka kielichowa Tofieldia calyculata, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, derkacz zwyczajny Crex crex).

Shrub removal
Action description
The action consisted in carrying out treatments for removing tree and bush undergrowth in order to stop the processes of natural succession in open ecosystems.
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Overgrowing of these areas with high vegetation is a threat to the species of plants
and animals and valuable plant communities that occur there, transforming them
into poorer and less valuable shrub and forest communities. The obtained biomass
was removed from the area of operation.
The final effect of the action
The final effect of the action was the removal of tree and bush undergrowth from
the area of over 24 ha, thus maintaining the open character of these areas. Thanks to
this action, the threat to the valuable species of plants and animals that are characteristic for open areas (Liparis loeselii, Betula humilis, Pedicularis sceptrum-carolinum,
Pinguicula vulgaris, Polemonium coeruleum, Tofieldia calyculata, Lycaena dispar, Crex
crex) has been reduced.

Koszenie
Opis działania
Działanie polegało na wykaszaniu roślinności zielnej (zarówno ręcznie jak i mechanicznie), w celu utrzymania zbiorowisk nieleśnych. Pozyskana biomasa była usuwana poza obszar prowadzenia zabiegu. W niektórych przypadkach działanie to było
poprzedzane usuwaniem podrostów drzew i krzewów z powierzchni. Zarastanie
zbiorowisk nieleśnych jest jednym z głównych zagrożeń dla siedlisk otwartych i gatunków z nimi związanych.
Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było usunięcie nadmiaru roślinności zielnej na powierzchni ponad 120 ha. Dzięki tym zabiegom poprawiono stan ochrony siedlisk
i gatunków terenów otwartych, w tym cennych zbiorowisk torfowiskowych i łąkowych oraz lipiennika Loesela Liparis loeselii, skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus, gnidosza królewskiego Pedicularis sceptrum-carolinum, wątlika błotnego Hammarbya paludosa, czerwończyka nieparka Lycaena dispar i derkacza Crex crex.

Rosochaty Róg
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Mowing
Action description
The action consisted in mowing herbaceous vegetation (both manually and mechanically) in order to maintain non-forest communities. The obtained biomass was removed outside the area of the operation. In some cases, this action was preceded by
removing trees and shrubs from the surface. Overgrowing non-forest communities
is one of the main threats to open habitats and species associated with it.
The final effect of the action
The final effect was the removal of excess herbaceous vegetation over the area of
over 120 ha. Thanks to these actions, the conservation status of habitats and species
of open areas, including valuable peatbog and meadow communities, Liparis loeselii, Saxifraga hirculus, Pedicularis sceptrum-carolinum, Hammarbya paludosa, Lycaena
dispar and Crex crex was improved.

Pedicularis sceptrum-carolinum

Viola epipsila

Usuwanie niecierpka gruczołowatego
Opis działania
Działanie polegało na ograniczeniu wielkości populacji niecierpka gruczołowatego
Impatiens grandiflora - gatunku inwazyjnego obcego pochodzenia. Ekspansja tej rośliny stanowi poważne zagrożenie dla rodzimej przyrody Ostoi Wigierskiej, powodując wypieranie lokalnych gatunków, tworząc monokultury oraz zmieniając charakter
zbiorowisk i właściwości siedlisk. W konsekwencji powoduje to zubożenie zarówno
flory, jak i fauny danego obszaru. Zabiegi zwalczania niecierpka gruczołowatego polegały na ręcznym lub mechanicznym usuwaniu (wyrywaniu lub wykaszaniu) roślin,
od 5 do 7 razy w jednym sezonie wegetacyjnym. Wielokrotne w sezonie usuwanie
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roślin, przy jednoczesnym nie dopuszczaniu do zawiązywania się i wysypywania
nasion, przyspieszyło znacząco proces pozbywania się nasion niecierpka gruczołowatego zdeponowanych w glebie. Pozyskana biomasa była usuwana poza obszar
działania i składowana w wyznaczonych miejscach kompostowania, do naturalnego
rozkładu. Działanie było realizowane na powierzchni ponad 50 ha, głównie w dolinie rzek Czarna Hańcza i Wiatrołuża oraz wzdłuż brzegów jezior Wigry i Czarne k.
Bryzgla.

Hamernia z Impatiens glandulifera
Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było znaczące ograniczenie występowania niecierpka
gruczołowatego na powierzchni ponad 50 ha - na niektórych stanowiskach nawet
o 95%. W wyniku przeprowadzonego działania w dużym stopniu przywrócono właściwy skład gatunkowy roślin, występujących na obszarze działania przed ekspansją
niecierpka oraz ochroniono niektóre stanowiska rzadkich gatunków roślin, np. fiołka
torfowego Viola epipsila.

Removal of Impatiens glandulifera
Action description
The action consisted in limiting the size of the Impatiens grandiflora - an invasive
species of foreign origin. The expansion of this plant is a serious threat to the native
nature of the Ostoja Wigierska, causing the displacement of local species, creating
monocultures and changing the nature of communities and habitat properties. As
a consequence, it impairs both the flora and fauna of the area. The action consisted
in manual or mechanical removal of Impatiens grandiflora plants (uprooting or mowing) from 5 to 7 times in one growing season. Multiple removal of plants in the
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season, while not allowing the seeds to set and pour, significantly accelerated the
process of getting rid of the Impatiens grandiflora deposited in the soil. The obtained biomass was removed outside the area of operation and stored in designated
places of composting, for natural decomposition. The action was carried out on the
area of over 50 ha, mainly in the valley of the Czarna Hańcza and Wiatrołuża rivers
and along the banks of the Wigry and Czarne lakes near Bryzgiel.
The final effect of the action
The end result of the action was a significant reduction of the presence of Impatiens
grandiflora on the area of over 50 ha - in some positions even by 95%. As a result of
the conducted operation, the proper species composition of the plants occurring in
the area of activity before the impatiens’ expansion was restored to a large extent,
and some sites of rare plant species, e.g. the dwarf marsh violet Viola epipsila, were
protected.

Hamernia bez Impatiens glandulifera

Budowa przepustów dla płazów
Opis działania
Działanie polegało na wybudowaniu dwóch systemów przepustów dla płazów,
w miejscach wytypowanych na podstawie wieloletnich badań migracji i śmiertelności płazów na drogach, zgodnie z wcześniej przygotowanymi projektami technicznymi. Każdy system przepustów składał się z tuneli wbudowanych w poprzek
drogi, barier naprowadzających umieszczonych po obu stronach drogi, ukierunkowujących ruch płazów w stronę otworów tunelu, portali łączących bariery z tunelami oraz stoprynien wbudowanych w poprzek dróg bocznych, uniemożliwiających
wejście płazów na drogę.
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Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było wybudowanie dwóch systemów przepustów dla
płazów. Pierwszy z nich, składający się z 6 tuneli, 500 m barier naprowadzających
i 32 m stoprynien, został wybudowany w miejscowości Krzywe – na drodze powiatowej Krzywe-Słupie. Drugi z kolei, składający się z 5 tuneli, 500 m barier naprowadzających i 8 m stoprynien, usytuowany został w północnej części obszaru „Ostoi
Wigierskiej” – na drodze powiatowej Okuniowiec-Wiatrołuża. Dzięki temu działaniu
o ponad 90% zmniejszyła się śmiertelność płazów na zabezpieczonych odcinkach
dróg, co zapewne wpłynie na poprawę kondycji lokalnej populacji płazów.

Krzywe

Construction of culverts for amphibians
Action description
The action consisted in the construction of two culvert systems for amphibians, in
places selected on the basis of long-term migration and mortality studies on amphibians on the roads, in accordance with previously prepared technical projects. Each
culvert system consisted of tunnels built across the road, guiding barriers placed on
both sides of the road, guiding the movement of amphibians towards the tunnel
openings, portals connecting the barriers with the tunnels and stop-grids embedded across the side roads that prevent amphibians from entering the road.
The final effect of the action
The final effect was the construction of two culvert systems for amphibians. The first
of them, consisting of 6 tunnels, 500 m of guiding barriers and 32 m of stop-grids,
was built in Krzywe village - on the district road Krzywe-Słupie. The second, consisting of 5 tunnels, 500 m of guiding barriers and 8 m of stop-grids, was located in
the northern part of the „Ostoja Wigierska” area - on the district road Okuniowiec-
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-Wiatrołuża. Thanks to this action, mortality of amphibians on the protected road
sections has decreased by over 90%, which will probably improve the condition of
the local amphibian population.

Wiatrołuża

Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę
Opis działania
Działanie polegało na wybudowaniu czterech płyt obornikowych, wraz ze zbiornikami na gnojówkę, zlokalizowanych w gospodarstwach rolnych położonych nad rzekami Czarna Hańcza (3 płyty) i Kamionka (1 płyta). Płyty i zbiorniki wykonane zostały
z betonu, zgodnie z wcześniej przygotowanymi projektami technicznymi.
Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było wybudowanie czterech płyt obornikowych,
o łącznej powierzchni 136,5 m2, wraz z czterema zbiornikami na gnojówkę, o łącznej pojemności 117 m3. Tym samym zatrzymany został spływ zanieczyszczeń gospodarczych do środowiska wodnego z czterech gospodarstw rolnych, położonych nad
rzekami.

Construction of manure plates and liquid manure tanks
Action description
The action consisted in the construction of four manure plates, along with liquid
manure tanks in farms located on the Czarna Hańcza (3 plates) and Kamionka (1
plate) rivers. Plates and tanks were made of concrete in accordance with previously
prepared technical designs.
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The final effect of the action
The final effect was the construction of four manure plates, with a total area of 136.5
m2, along with four liquid manure tanks, with a total capacity of 117 m3. Thus, the
flow of economic pollution to the aquatic environment from four farms located
along the rivers was stopped.

Budowa kładek
Opis działania
Działanie polegało na: rozebraniu kładki nad Sucharem III – celem wyłączenia tego
miejsca z turystyki i ochrony pła otaczającego jezioro, zmianie przebiegu ścieżki
edukacyjnej „Suchary” i wybudowaniu na niej nowej kładki, przebudowie platformy
widokowej nad Sucharem IV, budowie kładki i wykonaniu nawierzchni gruntowej na
szlaku turystycznym „Wokół Wigier” w dolinie Czarnej Hańczy.
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Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania była przebudowa zagospodarowania turystycznego
szlaków wokół jezior dystroficznych (ścieżka edukacyjna „Suchary”) oraz w dolinie
Czarnej Hańczy (szlak turystyczny „Wokół Wigier”), zabezpieczająca cenne środowiska przed presją ze strony turystów.

Construction of footbridges
Action description
The action consisted of: dismantling the footbridge over Suchar III - to exclude this
place from tourism and protection of the floating mat surrounding the lake, change
the course of the „Suchary” educational path and build a new footbridge, reconstruct the viewing platform over the Suchar IV, construct a footbridge and make the
ground surface at tourist trial „Around Wigry” in the Czarna Hańcza valley.
The final effect of the action
The end result was the reconstruction of tourism development around the dystrophic lakes (the „Suchary” educational path) and in the Czarna Hańcza valley (the
„Around Wigry” tourist trail), securing valuable environments from tourist pressure.

Monitoring
Opis działania
Działanie polegało na monitorowaniu skuteczności podjętych w ramach projektu zabiegów ochronnych (budowy przepustów dla płazów i płyt obornikowych, budowy
i modernizacji szlaków turystycznych, usuwania niecierpka gruczołowatego, koszenia oraz usuwania podrostów drzew i krzewów). W przypadku przepustów badana
była śmiertelność płazów na odcinkach dróg, na których wybudowano przejścia dla
płazów oraz w miejscach przylegających bezpośrednio do tych odcinków. Wpływ
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budowy płyt obornikowych monitorowany był poprzez badania dopływu odcieków
z pryzm obornika oraz chemizmu wód rzek, przy których zlokalizowane są płyty. Badania efektu działań związanych z modernizacją szlaków turystycznych, usuwaniem
niecierpka gruczołowatego oraz powstrzymaniem procesów naturalnej sukcesji
w ekosystemach otwartych polegały na ocenie zmian liczebności gatunków roślin i
zwierząt objętych projektem, w tym lipiennika Loesela Liparis loeselii, skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus, gnidosza królewskiego Pedicularis sceptrum-carolinum,
tłustosza pospolitego Pinguicula vulgaris, rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia,
fiołka torfowego Viola epipsila, brzozy niskiej Betula humilis, czerwończyka nieparka
Lycaena dispar i derkacza zwyczajnego Crex crex.

Efekt końcowy działania
Efektem działania było pięć raportów, w których opisane zostały efekty ekologiczne działań ochronnych. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić m.in., że
w okresie migracji sezonowych płazów (wiosna, jesień) na zabezpieczonych odcinkach dróg występowały jedynie pojedyncze przypadki martwych płazów (płazy te
przedostawały się na drogę przez stoprynny). Świadczy to o dobrym zabezpieczeniu
fragmentów dróg przed wejściem płazów na jezdnie.
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Również działania zabezpieczające wybrane gospodarstwa rolne przed spływem zanieczyszczeń gospodarczych do środowiska wodnego okazały się w pełni skuteczne
- nie stwierdzono dopływu odcieków z pryzm obornika do wód rzek. Podjęte zabiegi
ograniczania wielkości populacji niecierpka gruczołowatego przyniosły spodziewane efekty - na obszarach objętych zabiegiem zmniejszono wielkość populacji tego
gatunku co najmniej o 80-95%. Ponadto, szczegółowy monitoring skuteczności prowadzonych działań dostarczył cennych informacji, które pozwoliły na opracowanie
skutecznej metody zwalczania niecierpka gruczołowatego.

Monitoring
Action description
The action consisted in monitoring the effectiveness of protective measures undertaken as part of the project (construction of culverts for amphibians and manure
plates, construction and modernization of tourist trails, removal of Impatiens grandiflora, mowing and removal of tree and bush undergrowths). In the case of culverts,
it was the mortality rate of amphibians on road sections on which passages for amphibians and places adjacent to these sections was built was examined. The influence of the construction of manure plates was monitored by studies on the inflow of
leachate from the manure heap and the chemistry of river waters at which the plates are located. Research on the effects of activities related to the modernization of
tourist trails, removal of Impatiens grandiflora and restoration of natural succession
in open ecosystems consisted in assessing the changes in the number of plant and
animal species included in the project, including Liparis loeselii, Saxifraga hirculus,
Pedicularis sceptrum-carolinum, Pinguicula vulgaris, Drosera rotundifolia, Viola epipsila, Betula humilis, Lycaena dispar and Crex crex.
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The final effect of the action
The effect of the action was five reports in which the ecological effects of protective
measures were described. The conducted research allowed to state, among others,
that during the seasonal migrations of amphibians (spring and autumn), only isolated cases of dead amphibians occurred on protected sections of roads (these amphibians were crossing the road through a stop-grids). This proves that the fragments
of roads are well protected before the entrance of amphibians to the road. Also, the
measures to secure selected agricultural holdings against the inflow of economic
pollution to the aquatic environment proved to be fully effective - no inflow of leachates from the manure heap to the rivers was found. The actions taken to limit the
size of the Impatiens grandiflora population have brought the expected results - in
the areas covered by the action, the size of the population of this species has been
reduced by at least 80-95%. In addition, detailed monitoring of the effectiveness of
the activities carried out provided valuable information that enabled the development of an effective method to control Impatiens grandiflora.

Organizacja konferencji
Opis działania
Działanie polegało na zorganizowaniu dwóch konferencji naukowych: „Czynna
ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” – która przedstawiała założenia projektu i podejmowane w nim działania oraz
„Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja
Wigierska – doświadczenia i perspektywy” – która podsumowywała rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji projektu i była okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń
na temat ochrony przyrody. Konferencje składały się z sesji referatowych, sesji posterowych oraz sesji terenowych.
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Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było zorganizowanie dwóch konferencji naukowych,
w których wzięło udział łącznie 140 osób, reprezentujących m.in. parki narodowe
i krajobrazowe, organizacje pozarządowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
uczelnie wyższe i Lasy Państwowe. Wygłoszono 42 referaty (16 podczas pierwszej
konferencji i 26 podczas drugiej) oraz zaprezentowano 16 posterów.

Conference Organization
Action description
The action consisted of organizing two scientific conferences: „Active protection of
endangered species and habitats in the Natura 2000 „Ostoja Wigierska” site - presenting the project objectives and activities and „Active protection of endangered
species and habitats in the Natura 2000 „Ostoja Wigierska” site - experiences and
perspectives”- which summarized the results achieved during the project implementation and was an opportunity to discuss and exchange experiences on nature conservation. The conferences consisted of lecture sessions, poster sessions and
field sessions.
The final effect of the action
The final effect of the action was the organization of two scientific conferences, attended by a total of 140 people, representing, among others, national and landscape parks, non-governmental organizations, regional directorates of environmental
protection, universities and the State Forests. 42 lectures (16 during the first conference and 26 during the second) and 16 posters were presented.

Działania edukacyjne
Opis działania
Działanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz
warsztatów związanych z „Ostoją Wigierską” i ochroną przyrody, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyły dzieci i młodzież z pobliskich szkół wraz z opiekunami, a w warsztatach m.in. nauczyciele, przewodnicy turystyczni, rolnicy i ludność
miejscowa. Ponadto, opracowano i wydano plakaty o inwazyjnych gatunkach roślin
obcego pochodzenia.
Efekt końcowy działania
Efektem końcowym działania było przeprowadzenie 18 warsztatów i 12 zajęć edukacyjnych oraz wydanie trzech wzorów plakatów dotyczących wybranych inwazyjnych
gatunkach roślin obcego pochodzenia, w nakładzie 12000 egzemplarzy. W zajęciach
edukacyjnych wzięło udział łącznie 425 osób, a w warsztatach 563 osoby. Działanie
przyczyniło się do podniesienia wiedzy na temat przyrody „Ostoj Wigierskiej”, w tym
biologii, ekologii i metod ochrony najcenniejszych jej elementów.
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Educational activities
Action description
The activity consisted in preparing and conducting educational classes and
workshops related to the „Ostoja Wigierska” and nature protection, with particular
emphasis on the protection of habitats and species included in the Natura 2000
network. The educational activities were attended by children and adolescents from
nearby schools with carers, and the workshops, among others, by teachers, tourist
guides, farmers and local population. In addition, posters about invasive plant species of foreign origin were developed and published.
The final effect of the action
The final result of the action was 18 workshops and 12 educational classes as well
as the publication of three poster designs for selected invasive plant species of foreign origin, with a circulation of 12,000 copies. A total of 425 people took part in the
educational activities, and 563 people in the workshops. The activity contributed to
raising the knowledge about the nature of „Ostoj Wigierska”, including biology, ecology and methods of protection of its most valuable elements.

Tworzenie sieci z innymi projektami
Opis działania
Działanie polegało na zorganizowaniu 6 wizyt studyjnych, w tym 5 w innych krajach
Unii Europejskiej, w których realizowane były następujące projekty finansowane
z programu LIFE:
„PRO-Izki – Ecosystem Management of Izki Quercus pyrenaica forest and habitats
and species of community interest related to it” oraz „PROYECTO ESTANY – Improve-
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ment of the Natura 2000 habitats and species found In Banyoles: a demonstration
Project” (Hiszpania),
„Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej” (Polska),
„TAXUS – Restoring yew thickets [9580* Mediterranean Taxus baccata woods]”, „Biodiscoveries” - Invasive species control through public participation” (Portugalia),
„Presihajoce Cerknisko Jezero” (Słowenia), „SOS Tuscan Wetlands” (Włochy),
„Arupa - urgent protection action for amphibians and reptiles in the Matera Gravina”
oraz „Fauna di Montenero - urgent pilot actions for amphibians, reptiles and chiroptera of Montenero” (Włochy),
„LIFE to alvars - restoration of Estonian alvar grasslands”, „URBANCOWS - restoration
and public access of Urban Coastal Meadow Complex in Parnu Town” oraz „LIFE HAPPYRIVER - restoring the integrity of freshwater habitats in Alam-Pedja Natura 2000
area - bringing the River Laeva back to life” (Estonia).
Efekt końcowy działania
Efektem działania była promocja projektu i wymiana informacji oraz doświadczeń
w zakresie czynnej ochrony przyrody.

Hiszpania

Networking with other projects
Action description
The action consisted in organizing 6 study visits, including 5 in other European
Union countries where the following projects financed from the LIFE program were
implemented:
„PRO-Izki – Ecosystem Management of Izki Quercus pyrenaica forest and habitats
and species of community interest related to it” and „PROYECTO ESTANY - Improve-
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ment of the Natura 2000 habitats and species found In Banyoles: a demonstration Project”
(Spain),
„Active Protection of the lowland capercaillie population in the Bory Dolnośląskie and Augustów Forests” (Poland),
„TAXUS - Restoring yew thickets [9580* Mediterranean Taxus baccata woods]”, „Biodiscoveries” - Invasive species control through public participation „(Portugal),
„Presihajoce Cerknisko Jezero” (Slovenia), „SOS Tuscan Wetlands” (Italy),
„Arupa - urgent protection action for amphibians and reptiles in the Matera Gravina” and
„Fauna di Montenero - urgent pilot actions for amphibians, reptiles and chiropter of Montenero” (Italy),
„LIFE to alvars - restoration of Estonian alvar grasslands”, „URBANCOWS - restoration and
public access of Urban Coastal Meadow Complex in Parnu Town” and „LIFE HAPPYRIVER restoring the integrity of freshwater habitats in Alam-Pedja Natura 2000 area - bringing the
River Laeva back to life „(Estonia).
The final effect of the action
The effect of the action was the promotion of the project and exchange of information and
experience in the field of active nature protection.

Słowenia

Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie siedlisk
i populacji zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.
The project implementation contributed to the preservation and maintenance of habitats
and populations of endangered species in the Natura 2000 „Ostoja Wigierska” site.
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