Sprawozdanie merytoryczne
z realizacji zadania pt. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody
i edukacji ekologicznej” wg harmonogramu rzeczowo – finansowego
do umowy nr WFOŚ/D/723/34/2015

Uczestnicy wszystkich zadań edukacyjnych Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
zostali poinformowani o dofinansowaniu zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pkt. 1. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –
Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w zakresie ochrony przyrody i edukacji
ekologicznej.
Działania podjęte w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności siedlisk
ptaków w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie” ukierunkowane są
na zachowanie i zwiększanie cennych walorów przyrodniczych Parku i jego otuliny, poprzez
ochronę istniejących i stworzenie nowych siedlisk dla ptaków.
Ptaki są jakościowo najliczniejszą grupą kręgowców w Polsce. Pełnią ważną rolę
w przyrodzie i życiu człowieka. Stanowią chociażby ogniwa niezliczonej ilości
łańcuchów pokarmowych, warunkując utrzymanie ciągłości życia w ekosystemach,
a w gospodarce człowieka niejednokrotnie są sprzymierzeńcami w walce z tzw. szkodnikami.
Ptaki również rozsiewają rośliny i pełnią funkcje sanitarne. Są to jednocześnie organizmy
bardzo wrażliwe na zmiany w środowisku, zatem ich obserwacje są niejednokrotnie
kluczowym wskaźnikiem zmian, często niemierzalnych innymi metodami. Ich nadmiar
lub widoczny ubytek sygnalizuje niepokojące zmiany i obliguje do badania przyczyn. Również
w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” (PKMW) i jego otulinie ptaki są dominującym
elementem fauny. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci odnotowano tu obecność
236 gatunków. Jest to wynikiem dużego zróżnicowania siedlisk, do których należą m.in. plaże
nadmorskie, pola i łąki, zadrzewienia śródpolne, lasy, szuwary oraz zróżnicowane pod
względem trofii i rozmiarów zbiorniki wodne. Niestety, zmiany związane z działalnością
człowieka prowadzą do ograniczenia dostępności siedlisk dla tej grupy zwierząt. Duże
zainteresowanie obszarem Parku ze strony turystów cieszy, jednak wiąże się to z konsekwencją
zwiększonej penetracji rejonów występowania ptaków –m.in. terenów leśnych, plaż i wydm
oraz wprowadzania zanieczyszczeń do tych siedlisk. W przypadku strefy ochronnej Parku
zagrożenia wynikają z przemian w sposobie użytkowania gruntów (gospodarstwa
monokulturowe, zaniechanie wypasu bydła, likwidacja łąk, zasypywanie obniżeń terenu i ich
odwadnianie), nielegalnego wypalania traw i trzcinowisk oraz usuwania zadrzewień
śródpolnych.
W celu kompensacji tych niekorzystnych zmian PKMW kontynuował w 2015 roku
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działania, mające na celu ochronę i wzbogacenie bioróżnorodności siedlisk przyjaznych
ptakom poprzez odtworzenie zadrzewień śródpolnych, ochronę i tworzenie siedlisk dla
ptaków związanych z krajobrazem łąk i pól oraz ochronę plaż i trzcinowisk, na których bytują
liczne ptaki wodno-błotne.
Obserwacje prowadzone przez pracowników Parku w ostatnich latach na terenie
żuławskiej części otuliny PKMW wskazują jednoznacznie, iż konsekwencją zintensyfikowanej
gospodarki rolnej jest zanikanie miejsc podmokłych, które warunkują bytowanie na danym
terenie wielu gatunków awifauny. Co roku wczesną wiosną i jesienią odpoczywają tu duże
stada gęsi, na okolicznych wodach występują kaczki, mewy, itp. Wśród spotykanych w tym
rejonie gatunków ptaków znalazły się nie tylko lokalnie już nieczęste – liczne lęgowe czajki i
dwie lęgowe pary rycyków (jedyne na całym polskim Pomorzu!), ale także szczególnie cenne
i rzadkie w skali kraju, jak siewka złotawa. Te oraz wiele innych gatunków ptaków koncentrują
się w rejonie obniżenia terenu w miejscowości Łaszka, które w 2014 r. dzięki dofinansowaniu
ze strony WFOŚiGW w Gdańsku zostało pogłębione i przekształcone w astatyczny zbiornik
wodny. W 2015 r. zakupiono paliwo do pompy, celem utrzymania lustra wody w zbiorniku,
zarówno w okresach suszy jak i w momentach wysokiego stanu wód na Zalewie Wiślanym.
Miejsce to służy zarówno jako żerowisko i wodopój oraz kąpielisko. Zaobserwowano tu tysiące
szpaków, dziesiątki gołębi grzywaczy i pojedyncze turkawki oraz dziesiątki pospolitych
ptaków wróblowatych. Regularnie odnotowywano liczne siewkowce, czaple siwe i bociany
białe, pojawił się również bocian czarny, a podczas wyższych stanów wody w zbiorniku obecne
były kaczki, np. cyranka. Obserwuje się tu również ptaki drapieżne. Pracownicy Parku
regularnie wykaszają okolice zbiornika, aby utrzymać jego atrakcyjność.
W celu ochrony siedlisk ptaków wodno-błotnych w ostatniej dekadzie stycznia 2015 r.
dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wymodelowano południowy brzeg
zbiornika wodnego w sąsiedztwie miejscowości Płonina. Obiekt ten jeszcze kilka lat temu, był
odwiedzany przez liczne gatunki ptaków. Jest to stałe miejsce żerowania kaczek i łysek oraz
lęgów łabędzia niemego. Prawdopodobnie jest to także stałe miejsce rozrodu trzech gatunków
płazów. W jego otoczeniu została założona remiza śródpolna, stąd cały czas obszar był
monitorowany przez pracowników Parku. Na skutek sukcesji roślinności lustro wody zarosło,
a sam zbiornik uległ wypłyceniu, co spowodowało utratę miejsca lęgowego łabędzi. Podczas
prac ograniczono roślinność wodną od strony południowej, usunięto część zarośli jeżynowych
(celem przywrócenia warunków dla regeneracji ziołorośli) i pogłębiono fragment zbiornika
oraz wyprofilowano nieco fragment brzegu. Po wykonaniu prac zbiornik odzyskał dawną
atrakcyjność jako miejsce gniazdowania łabędzi niemych (już w czerwcu zaobserwowano parę
z młodymi) i wodopój dla innych ptaków, zwłaszcza wróblowatych licznie gniazdujących
w pobliskich wierzbach i zakrzewieniach. Z myślą o drobnym ptactwie wymodelowano
i wyrównano brzeg oraz utworzona została mała płycizna, jako dogodne i bezpieczne miejsce
odpoczynku oraz żerowania. Ponieważ zbiornik usytuowany jest całkowicie
w antropogenicznym krajobrazie pól uprawnych, wraz z otoczeniem (remizą i starymi
wierzbami od strony wschodniej) stanowi cenną ostoję bioróżnorodności w krajobrazie
wiejskim.
Ważnym elementem dla utrzymania w krajobrazie Parku i jego otuliny bioróżnorodności
i siedlisk ptaków są zadrzewienia śródpolne. Prace w ramach tej składowej zadania
2

prowadzonego od 2008 r. przyniosły efekty w postaci znacznego zwiększenia ilości takich
zadrzewień. W 2015 r. pracownicy Parku dokonywali nasadzeń w miejscach, gdzie z różnych
przyczyn naturalnych wypadły młode drzewa posadzone w latach ubiegłych (zgryzienie przez
zwierzynę płową i bobry). W sumie posadzono 150 żywokołów wierzbowych. Zgodnie
z harmonogramem WFOŚiGW zakupiono również 120 szt. sadzonek drzew i krzewów, które
posadzono w nowej remizie śródpolnej w celu wzbogacenia bazy pokarmowej dla ptaków
i innych zwierząt. Ponadto zatrudniono firmę i wykonano zabiegi pielęgnacyjne, polegające na
koniecznym ogłowieniu i podcięciu gałęzi wierzb sadzonych w pierwszych latach projektu. Jak
co roku prowadzone są również systematyczne kontrole nasadzeń, a także pokosy roślinności
towarzyszącej, zagłuszającej sadzonki. W związku z realizacją ww. zabiegów pielęgnacyjnych
zakupiono paliwo do pojazdu typu quad z kosiarką oraz osprzęt do piły. Ponadto zgodnie
z harmonogramem WFOŚiGW w Gdańsku zakupiono również przyczepę do samochodu
w celu zabezpieczenia sprzętu (quad, pompa) przed uszkodzeniami w trakcie przewozu do
miejsc zabiegów.
Prowadzone regularnie obserwacje przyrodnicze dowodzą, że kilkuletnie obecnie
szpalery wierzbowe oraz remizy już stanowią w krajobrazie rolniczym miejsce koncentracji
i ostoje różnorodności biologicznej – licznych gatunków roślin i zwierząt, w szczególności
owadów i ptaków, które znajdują tu schronienie oraz pożywienie. Zgodnie ze swoim
przeznaczeniem nasadzenia stanowią także lokalne korytarze ekologiczne, którymi bezpiecznie
migrują bezkręgowce oraz ssaki i ptaki. Realizacja zadania w tym zakresie przynosi pożądane
efekty w postaci wzrostu zainteresowania działaniami tego typu wśród lokalnej społeczności.
Działania są pozytywnie odbierane przez rolników, którzy zgłaszają chęć udostępnienia
gruntów pod nasadzenia, dostrzegając dobroczynny wpływ zadrzewień na otoczenie (poprawa
czystości powietrza i środowiska, ochrona gruntów uprawnych przed wiatrami i erozją,
regulacja stosunków wodnych na polach) i często również sami we własnym zakresie dokonują
nasadzeń. Dzięki ciągłości projektu efektywnie propagowane są zasady gospodarki rolnej
sprzyjającej środowisku przyrodniczemu.
Dopełnieniem działań w terenie była V edycja konkursu z wiedzy ekologicznej
zatytułowanego „Jestem Integralną Częścią Przyrody – Chronię ptaki – chronię siebie”.
Konkurs skierowany został do uczniów klas IV–VI ze szkół podstawowych z terenu Parku
i strefy ochronnej oraz pozostałej części powiatu nowodworskiego. W celu właściwego
ukierunkowania uczestników konkursu i zapoznania z działaniami Parku w ramach projektu,
przed etapem szkolnym, w szkołach biorących udział w konkursie odbyły się prelekcje,
przeprowadzone przez pracownika Parku. Tematyka spotkań obejmowała charakterystykę
bogactwa awifauny Parku i jego otuliny ze wskazaniem zagrożeń oraz potrzeby działań
na rzecz ochrony odpowiednich siedlisk. Ponadto celem konkursu było poznanie ogólnych
walorów Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, wybranych zagadnień z dziedziny
ekologii ogólnej oraz aktualnych zadań w dziedzinie ochrony przyrody realizowanych przez
Park. W konkursie wzięło udział 12 placówek z powiatu nowodworskiego. Dzięki
zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji szkół w pogadankach niejednokrotnie uczestniczyli
wszyscy uczniowie. Łącznie w 17 spotkaniach wzięło udział ponad 500 osób, natomiast
do etapu szkolnego przystąpiło blisko 200 uczniów. Finał konkursu odbył się 9 listopada
2015 r. w siedzibie Parku. Wzięło w nim udział 35 uczniów. Dzięki dofinansowaniu konkursu
ze środków WFOŚiGW zakupiono paliwo na dojazdy na spotkania w szkołach oraz nagrody
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rzeczowe w postaci aparatu fotograficznego i sprzętu turystycznego dla laureatów.
Dla pozostałych uczestników finału zakupiono książki poświęcone ptakom. Organizacja
konkursu i prelekcji poprzedzających od lat stanowi bardzo ważne lokalnie źródło wiadomości
o problemach ochrony przyrody i środowiska w rejonie Mierzei Wiślanej i Żuław i pozwala
wzbudzić zainteresowanie tematyką projektu wśród młodego pokolenia.
Kolejnym działaniem na rzecz wsparcia lęgowisk ptaków, były rewitalizacje 4 gniazd
bocianich, które uległy uszkodzeniom, stanowiąc tym samym zagrożenie dla ludzi i mienia oraz
dla samych bocianów. Pracownicy Parku corocznie od wielu lat monitorują stan gniazd tego
gatunku i podejmują interwencje celem ich ochrony. Część gniazd udało się podreperować
dzięki interwencji pracowników „Energi”, którzy na słupach elektrycznych posadowili nowe
platformy. Natomiast 5 gniazd wymagających natychmiastowej interwencji udało się naprawić
w bieżącym roku, dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. W lutym
umieszczono dwie nowe platformy – jedną na wolnostojącym słupie, a drugą na starym
budynku gospodarczym, gdzie kiedyś było gniazdo. Ponadto trzy gniazda zostały wzmocnione
i naprawione.
W celu udokumentowania konkretnych lokalizacji i późniejszego mapowania miejsc
bytowania ptaków zakupiono również profesjonalny odbiornik GPS, który pozwoli na
tworzenie baz danych do późniejszych analiz, umożliwiających skuteczność podejmowanych
działań. Urządzenie wykorzystywane będzie również podczas prowadzenia innych prac
badawczych i monitoringu gatunków specjalnej troski, zasięgu siedlisk, itp.
Obok prac terenowych pracownicy Parku zadbali o aspekt edukacyjny w projekcie.
W ramach kampanii „Chroń przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń” odbyły się akcje
porządkowe z udziałem mieszkańców Parku i otuliny. Z początkiem wiosny oraz jesienią
pracownicy Parku we współpracy z przedstawicielami Błękitnego Patrolu WWF, Urzędu
Morskiego w Gdyni, Urzędu Gminy Stegna i Nadleśnictwa Elbląg, przy wydatnej pomocy
mieszkańców gminy Stegna dwukrotnie posprzątali rezerwat przyrody „Mewia Łacha”. Akcje
były możliwe dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku – zgodnie z harmonogramem
opłacono wywóz kontenerów z nieczystościami oraz zakupiono rękawice i worki. Akcja
wiosenna pozwoliła na oczyszczenie plaż i ich zaplecza przed rozpoczęciem sezonu lęgowego,
gdyż zalegające tam śmieci nanoszone przez prądy morskie i deponowane na plaży stanowiły
zagrożenie dla bytujących tam ptaków oraz pogarszały stan chronionego siedliska
przyrodniczego 1210 Kidzina na brzegu morskim oraz siedlisk wydmowych (2110, 2120).
Akcja jesienna przygotowała siedliska na przyjęcie ptaków odpoczywających na przelotach
oraz zimujących na tym terenie. Działania te w pełni wpisywały się w zadania ochronne
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla niniejszego rezerwatu na
rok 2015.
W ramach kampanii pracownicy Parku przeprowadzili również akcje porządkowe,
mające na celu oczyszczenie siedlisk przyrodniczych w rejonie pasa szuwarów Zalewu
Wiślanego oraz sąsiedztwa wydm nadmorskich. W działaniach uczestniczyła młodzież i dorośli
mieszkańcy powiatu nowodworskiego.
Na potrzeby promocji kampanii, zgodnie z harmonogramem zakupiono również
pojemnik do segregacji odpadów do siedziby Parku oraz pomoce dydaktyczne w postaci gier
związanych tematycznie z segregacją odpadów.
4

Edukacyjny charakter miał również V Jubileuszowy Rajd Pieszy „Szlakami Mierzei
Wiślanej – Bioróżnorodność ptaków Mierzei”, przygotowany we współpracy Nadleśnictwem
Elbląg oraz PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, dofinansowany ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku. Uczestnicy Rajdu podczas 10 km trasy zapoznali się z przedmiotami ochrony
dwóch obszarów Natura 2000 – PLB280010 „Zalew Wiślany” i PLH280007 „Zalew Wiślany
i Mierzeja Wiślana” oraz rezerwatu przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”. Pracownicy Parku
zaprezentowali piechurom bogactwo siedlisk występujących w samym sercu Parku
w okolicach Przebrna – łąki, różnorodne obszary leśne, wydmy (w zasięgu dojść
doplażowych), kidzinę oraz plażę. Obserwacja siedlisk była połączona z obserwacją
zamieszkujących je ptaków. Na zakończenie przeprowadzono konkurs sprawdzający zdobyte
wiadomości i przy ognisku wręczono nagrody: książki i gry planszowe oraz drobne rekwizyty
promujące PKMW. Tak zorganizowana forma promocji walorów Parku jest bardzo pozytywnie
odbierana i z roku na rok do udziału zgłasza się coraz więcej mieszkańców zainteresowanych
poznaniem bogactwa przyrodniczego najbliższej okolicy.
Edukacja stanowi nieodłączny aspekt wszystkich działań podejmowanych przez
pracowników Parku. Artykuły w mediach i na stronie internetowej oraz portalu
społecznościowym zawsze są okazją do informowania i edukowania społeczeństwa
w kontekście rangi oraz znaczenia przyrody w życiu człowieka, ze wskazaniem właściwych
postaw i metod ochrony. Najważniejszą grupę działań stanowią oczywiście spotkania
z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi – zarówno kameralne jak i terenowe. Należą do nich
prelekcje, pogadanki i warsztaty, powiązane niejednokrotnie z wypełnianiem kart pracy,
poznawaniem konkretnych zagadnień kluczowych dla ochrony przyrody regionu. Po zajęciach
pracownicy Parku nagradzają najaktywniejsze osoby drobnymi akcesoriami. W tym roku
dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wykonano również edukacyjne
karty typu Memory/Piotruś prezentujące 27 gatunków ptaków, występujących na terenie Parku
i jego otuliny. Rozdawane w formie drobnych nagród w organizowanych przez Park
konkursach oraz mini-konkursach z wiedzy o Parku na naszych stoiskach promocyjnych,
zachęcają do poznawania przyrody, stanowiąc często pierwszy krok do zrozumienia
mechanizmów, dzięki którym ona funkcjonuje. W 2015 roku pracownicy Parku promowali
projekt na blisko 14 imprezach plenerowych, skierowanych zarówno do mieszańców (dożynki
i lokalne pikniki tematyczne) oraz ogólnopolskich – „Bioróżnorodność – Poznaj by zachować”,
Gdański Jarmark św. Dominika, Mistrzostwa Świata w Poławianiu w Bursztynie w Jantarze
oraz Ptasi Piknik w Krynicy Morskiej. Na potrzeby aranżacji stoisk, dzięki dofinansowaniu ze
środków WFOŚiGW w Gdańsku, zakupiono drewniane modele wybranych ptaków,
występujących na terenie Parku i jego otuliny. Modele w skali 1:1, odwzorowane z wysoką
dbałością o szczegóły morfologiczne stanowiły ogromną atrakcję stoiska, każdorazowo
wzbudzając zainteresowanie awifauną regionu i problematyką ochrony środowiska
przyrodniczego.
Stałą składową edukacji ekologicznej jest tematyka dokarmiania zwierząt. Rokrocznie
w mediach jest sporo informacji na ten temat, jednak w ogromnym szumie medialnym często
umykają najważniejsze zasady. Dlatego też co roku pracownicy Parku organizują akcję
pn. „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Wiosną i jesienią w szkołach odbyły się warsztaty
mające na celu wyjaśnienie lub przypomnienie prawidłowych zasad dokarmiania dzikich
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zwierząt, przede wszystkim ptaków. Zgodnie z harmonogramem WFOŚiGW w Gdańsku
zakupiono paliwo na dojazdy na spotkania oraz artykuły spożywcze na ogniska, organizowane
w podziękowaniu za udział w akcji. Zakupiono również 120 szt. sadzonek drzew i krzewów,
które zostały rozdane uczestnikom podczas finału akcji „Drzewko za kasztany i żołędzie”
w Nowym Dworze Gdańskim, zorganizowanej we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg,
Kołem Łowieckim „Sokół”, Dziennikiem Bałtyckim i Żuławskim Parkiem Historycznym.
Łącznie zebrano ponad 5 ton kasztanów i żołędzi, które sukcesywnie trafiają do paśników
leśnych zwierząt. Ponadto zgodnie z harmonogramem zakupiono karmę dla ptaków na okres
zimy.
Na potrzeby działań edukacyjnych podczas zajęć kameralnych, terenowych oraz podczas
ogólnopolskich
imprez
edukacyjno-turystycznych,
zgodnie
z
harmonogramem
WFOŚiGW w Gdańsku zakupiono materiały biurowe celem wykonania kart pracy, dyplomów
oraz podziękowań.
W ciągu całego roku pracownicy Parku podjęli 31 interwencji do zwierząt: osłabionych
bobrów (które przewożono z plaż Krynicy Morskiej w okolice Mikoszewa), borsuka, sarny ora
kilkudziesięciu ptaków z gatunków: perkoz dwuczuby, dzięcioł duży, zięba, bocian biały, gołąb
domowy, puszczyk, łabędź niemy, mewa siwa, kormoran, kukułka. Ptaki znajdowały u nas
chwilowe schronienie i opiekę. Na potrzeby interwencji na bieżąco zakupywane było paliwo
zgodnie z harmonogramem WFOŚiGW. Ponadto natychmiastowe działania pracowników
Parku dawały zwierzętom zawsze duże szanse na przeżycie (najbliższe ośrodki pomocy dzikim
zwierzętom oddalone są o ponad 50 km od siedziby Parku). Dzięki takim interwencjom
umacniany jest pozytywny wizerunek działań służb ochrony przyrody.
Doskonałym momentem do zaprezentowania dotychczasowej działalności Parku
Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” był obchodzony 15 maja 2015 r. Jubileusz 30-lecia
istnienia Parku. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku konferencji
pn. „Oblicza ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym «Mierzeja Wiślana»” podczas sesji
referatowej i terenowej zapoznano uczestników z efektami projektów realizowanych
w ostatniej dekadzie – ochrony bioróżnorodności siedlisk i tworzenia zadrzewień śródpolnych.
Zaprezentowane zostały również dokonania Parku w dziedzinie edukacji ekologicznej
i kierunki działań na przyszłe lata. Zgodnie z harmonogramem WFOŚiGW wykonano dwa
bannery promujące płaszczyzny działań na rzecz ochrony walorów przyrodniczych,
krajobrazowych Parku i jego otuliny oraz opłacono poczęstunek, nocleg dla uczestników
konferencji i usługę transportową.
W celu zapewnienia szerokiego dostępu do informacji na temat bioróżnorodności siedlisk
ptaków odnowiono 5 tablic informacyjnych na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie „Mewia
Łacha”. Ścieżka ta należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w otulinie Parku. Pracownicy
Parku prowadzą tam zajęcia terenowe w ciągu całego roku. Zainstalowane tablice, w nowej
atrakcyjnej szacie graficznej i uaktualnionej tematyce, stanowić będą rzetelne źródło informacji
dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych. Tablice zostaną zainstalowane wiosną,
w pierwszym kwartale 2016 r.
Ponadto w 2015 roku Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” uczestniczył w działaniach
przygotowawczych (inwentaryzacje/ koncepcje/ opracowania itp.) mających na celu
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prawidłowe merytoryczne przygotowanie aplikacji do mechanizmu finansowego LIFE w roku
2015. W ramach tych działań PKMW, wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
(FRUG) i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
w Gdańsku, brał udział w tworzeniu wniosku do europejskiego programu LIFE pn.
„Zrównoważone zarządzanie zasobami przyrody w delcie Wisły. Zachowanie
bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego”. W ramach zadania oddelegowany pracownik
Parku od 2014 r. współpracował jako członek zespołu koncepcyjnego w pracach
przygotowawczych i nad tekstem wniosku, który został już złożony w Brukseli na początku
października 2015. Na zlecenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych została także
wykonana we wrześniu 2015 r. wstępna koncepcja zagospodarowania wytypowanych do
wniosku obiektów (czterech przestrzeni nad rzeką Tugą, trzech zbiorników o charakterze
starorzeczy oraz wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego), którą poprzedziły wizje lokalne
zleceniobiorcy z udziałem pracownika Parku. Wstępna koncepcja zagospodarowania była
konieczna do zaplanowania i oszacowania wszystkich działań, służących zarówno zachowaniu
bioróżnorodności obiektów, jak i ich odtworzeniu ich wartości kulturowych oraz udostępnieniu
turystycznemu lub dydaktycznemu.

Efekt ekologiczny
Gatunki zwierząt chronionych objętych działaniami ochronnymi projektu
Nazwa łacińska
Stopień
Gatunek ujęty w
Gatunek ujęty
L.p Nazwa polska
zagrożenia
Załączniku
II
w Załączniku I
.
gatunku z
czerwonej
księgi

1.
2.
3.

Batalion

Philomachus pugnax

EN

Biegus zmienny

Calidris alpina schinzii

EN

Bielik

Haliaeetus albicilla

LC

4.
5.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

Bocian biały

Ciconia ciconia

6.

Bocian czarny

Ciconia nigra

7.

Bogatka

Parus major

8.
9.

Brodziec piskliwy

Actitis hypoleucos

Brodziec śniady

Tringa erythropus

10.

Cierniówka

Sylvia communis

11.

Czajka

Vanellus vanellus

12.

Czapla biała

Casmerodius albus

13.

Czapla siwa

14.

Czarnogłówka

15.
16.
17.

Dymówka

Ardea cinerea
Poecile montanus
[Parus montanus]
Hirundo rustica

18.

Gęgawa

Dziwonia
Dzwoniec

Dyrektywy
siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

Dyrektywy
Ptasiej

x
x
x
x
x

x

Carpodacus erythrinus
Chloris chloris
[Carduelis chloris]
Anser anser
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19.

Gil

20.

Gołąb domowy

21.

Grzywacz

Pyrrhula pyrrhula
Columba livia
domestica
Columba palumbus

22.
23.

Kapturka

Sylvia atricapilla

Krwawodziób

Tringa totanus

24.
25.

Krzyżówka

26.

Kulik wielki

Anas platyrhynchos
Numenius phaeopus
phaeopus
Numenius arquata

27.
28.

Łabędź niemy

Cygnus olor

Łęczak

Tringa glareola

29.

Łyska

Fulica atra

30.

Makolągwa

Carduelis cannabina

31.

Mazurek

Kulik mniejszy

VU

33.

Modraszka

34.

Myszołów zwyczajny

Passer montanus
Chroicocephalus
ridibundus
[Larus ridibundus]
Cyanistes caeruleus
[Parus caeruleus]
Buteo buteo

35.
36.
37.

Piegża

Sylvia curruca

Potrzos

Emberiza schoeniclus

Rudzik

Erithacus rubecula

38.
39.
40.

Rycyk

Limosa limosa

Samotnik

Tringa ochropus

Sieweczka obrożna

Charadrius hiaticula

VU

41.

Siewka złota

Pluvialis apricaria

EXP

42.

Siewka złotawa

Pluvialis fulva

43.
44.

Skowronek polny

Alauda arvensis

Szczygieł

Carduelis carduelis

45.
46.
47.

Szpak

Sturnus vulgaris

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

Trznadel

Żuraw

Emberiza citrinella
Rallus aquaticus
aquaticus
Grus grus

Foka szara

Halichoerus grypus

Zmieraczek plażowy

Talitrus saltator

32.

48.
49.
50.
51.

Mewa śmieszka

Wodnik

x

CR

x

Tak
nie

nie

Gatunki roślin chronionych objętych działaniami projektu
L.p.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

8

Stopień
zagrożenia
gatunku z
czerwonej
księgi

Gatunek ujęty w
Załączniku II
Dyrektywy
siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

1.
2.
3.

Lnica wonna

Linaria odora

VU

TAK

Mikołajek nadmorski

Eryngium maritimum

–

NIE

Turzyca piaskowa

Carex arenaria

–

NIE

Rodzaje siedlisk chronionych objętych działaniami z czynnej ochrony:
Nazwa łacińska
Powierzchnia
Typ siedliska ujęty w
L.p Typ siedlisko
(ha)
Załączniku I Dyrektywy
.
1.
2.

Brzegi Przekopu Wisły
Szuwary nadzalewowe

0,1
0,5

3.

Kidzina

Około 0,1

4.

Przedwydmia

*

5.

Wydmy białe

6.

Wydmy szare

1

7.

Starorzecze

2,16

8.

Ziołorośla okrajkowe

0,1

9.

Łąka świeża

10.

plaża

Elymo-Ammophiletum

Arrhenatherion
elatioris

*

2,5
*

Siedliskowej
(TAK/NIE/Z gwiazdką)
1130 Estuaria
*1150 Laguny
przybrzeżne
1210 Kidzina na brzegu
morskim

2110 Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych
2120 Nadmorskie
wydmy białe
*2130 Nadmorskie
wydmy szare
3150 Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion
6430 Ziołorośla górskie
(Adenostylion alliariae)
i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia
sepium)
6510 Niżowe i górskie
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie
NIE

*łączna powierzchnia przedwydmia, wydmy białej, plaży około 7 ha – dokładne
oszacowanie wielkości nie jest możliwe z uwagi na dynamikę procesów akumulacji i
abrazji materiału piaszczystego w rejonie prac.

Infrastruktura kierująca ruch turystyczny, mająca na celu ochronę cennych
walorów przyrodniczych.
Rodzaj odnowionej infrastruktury:
 Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha”
Elementy wchodzące w skład infrastruktury (rodzaj, sztuki):
 5 tablic dydaktycznych
Długość (mb) szlaku kierunkującego ruch turystyczny:
 700 m
Forma ochrony obszaru, na którym odnowiono infrastrukturę:
 Rezerwat przyrody „Mewia Łacha”
Typy siedlisk chronionych objętych projektem (zaznaczyć czy są to siedliska ujęte w
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Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej)
 1210 Kidzina na brzegu morskim
 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
 *2130 Nadmorskie wydmy szare
 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion
 plaża

Edukacja Ekologiczna
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: 9644
W tym:
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 437
Liczba uczestników akcji plenerowych: 6640
Nakład wydawnictwa (podać rodzaj wydawnictwa): 1000 egz. (edukacyjne karty memory –
Ptaki Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”)
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów:
Liczba wejść na stronę internetową: brak licznika
Inne (podać rodzaj):
 1431 „polubień” strony Parku na portalu społecznościowym facebook.com
 – średni zasięg postów z naszej działalności w ramach zadania – 1000 osób
(rekordowy zasięg postów 7242 i 5980)

Pkt. 2. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –
Trójmiejski Park Krajobrazowy w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Ochrona walorów turystyczno-rekreacyjnych ścieżki dydaktycznej –
Samborowo” oraz eliminacja zagrożeń wynikających z sukcesji roślinności.

„Dolina

Ścieżka przyrodnicza w Dolinie Samborowo jest najczęściej odwiedzaną ścieżką edukacyjną
w TPK i odbywa się tu najwięcej zajęć terenowych dla grup szkolnych.. Łączy w sobie wartości
kulturowe i niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe. Między innymi w dolinie tej
znajduje się szereg pomników przyrody, z najbardziej znanym PP nr 206 A - „Gruby dąb”.
Właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego służy m.in. ustawienie przy skraju łąki ław
wykonanych z zakotwiczonych w ziemi pni drzew. Drewniane ławy są istotnym elementem
wyposażenia ścieżki przyrodniczej w Dolinie Samborowo. Poza turystami ze ścieżki tej
korzystają najczęściej grupy szkolne, a ławki umożliwią prowadzenie stacjonarnych zajęć
edukacyjnych podczas odpoczynku grupy.
W lipcu 2015 roku w Dolinie Samborowo wykonano koszenie półnaturalnych łąk położonych
na trasie ścieżki dydaktycznej. Zabiegi objęły powierzchnię około 3,5 ha. Półnaturalne łąki w
Dolinie Samborowo są cennym elementem środowiska przyrodniczego. Występują tu rzadkie i
zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Zanikanie tradycyjnego kośnego sposobu
użytkowania łąk zagraża uwolnieniem procesu naturalnej sukcesji, prowadzącej do
zdominowania urozmaiconej roślinności przez kilka pospolitych gatunków
i w dalszej
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kolejności - do powrotu na to miejsce formacji drzewiastej. Jedynym skutecznym sposobem
zachowania cennych pod względem bioróżnorodności półnaturalnych łąk jest czynna ochrona
– w przypadku łąk polega ona głównie na ich systematycznym koszeniu.
Poprawienie stanu technicznego i uzupełnienie oznakowania turystycznego w tzw. „strefie
styku” oraz renowacja oznakowania informacyjnego obiektów cennych przyrodniczo w
TPK (szlaków pieszych, ścieżek rowerowych, rezerwatów przyrody).
W okresie wiosennym wykonano przegląd stanu technicznego tablic rezerwatów, ścieżek
rowerowych i dydaktycznych oraz tablic granic parku przed sezonem turystycznym.
W ramach tego zadania wykonano remonty i wymianę oznakowania zniszczonego (wymiana
tablic informacyjnych), oraz ustawiono nowe (daszki i słupy drewniane) w rezerwatach
przyrody. Na ścieżce dydaktycznej- Samborowo” ustawiono ławy drewniane. Odnowiono
także tablice granic parku ( malowanie oraz wymiana zniszczonych). Oznakowano pomniki
przyrody (głazy) oraz wymieniono zniszczone tablice informacyjne na ścieżce rowerowej
Wejherowo - Gdynia – Gdańsk.
Kwartalnik dla młodzieży - „Gawron”
Przygotowano cztery numery kwartalnika „Gawron”. Kwartalnik dostępny jest od 2014 roku
w wersji elektronicznej na stronach internetowych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Pracownicy PZPK w ramach pracy własnej piszą artykuły, wykonują zdjęcia, redagują i
przygotowują teksty. Redagujący czasopismo starają się poruszać szeroki zakres tematów z
dziedziny ochrony środowiska i przyrody jak: gospodarka odpadami, formy ochrony przyrody
w Polsce czy też zagadnienia związane z ochroną gatunkową roślin i zwierząt. W kwartalniku
odnotowuje się najnowsze odkrycia przyrodnicze, a także popularyzuje turystykę aktywną
poprzez upowszechnianie informacji o ścieżkach dydaktycznych, trasach rowerowych i
wędrówkach przyrodniczych. Kwartalnik zawiera również artykuły osób współpracujących z
innych parków krajobrazowych i narodowych, a także środowiska przyrodników.
Roczny cykl imprez przyrodniczo-edukacyjnych promujących walory przyrodnicze TPK
w tym organizacja imprez ekologicznych i zajęć dydaktycznych.
W ramach działalności TPK realizowany był cykl imprez edukacyjnych skierowanych do
szerokiego kręgu odbiorców: młodzieży szkolnej, przewodników, nauczycieli, turystów
odwiedzających park i innych osób zainteresowanych przyrodą TPK.
W 2015 roku były to:
Konkurs wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Konkurs został przygotowany pod hasłem – „Trójmiejskie ścieżki przyrodnicze (Dolina
Samborowo, Lasy Chylońskie, Sopocka ścieżka turystyczno-przyrodnicza)”. Tematem
konkursu były walory przyrodnicze ścieżek edukacyjnych na terenie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Finał konkursu odbył się w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Szkole
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Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie.
Był on kontynuacją konkursów poświęconych TPK organizowanych od kilku lat we
współpracy z SP 8 w Sopocie.
Celem organizowanych corocznie konkursów jest rozszerzenie wiedzy przyrodniczej
i
wzbudzenie zainteresowań wśród uczniów szkół Trójmiasta.
Konkurs skierowany był do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz pierwszych
gimnazjów i składał się z części pisemnej oraz części ustnej połączonej z pisemną poświęconą
szczegółowym informacjom na temat walorów przyrodniczych ścieżek. Do konkursu zgłosili
się uczniowie z siedmiu placówek edukacyjnych Trójmiasta.
W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele oraz przedstawiciel parku. Lista laureatów
konkursu została zamieszczona na stronie internetowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Międzyszkolny projekt edukacyjny dla szkół - „Po sąsiedzku, czyli 35 lat Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego”
W projekcie wzięły udział dzieci z pięciu gdańskich szkół. Tradycyjnie konkurs łączył ze sobą
elementy sprawności fizycznej i wiedzy przyrodniczej. Oprócz zajęć typowych dla lekcji WF
uczestnicy musieli rozwiązywać krzyżówki, odgadywać hasła czy odpowiadać na pytania
związane z tematyką konkursu. W finale wzięło udział prawie 200 uczestników. Podczas prac
jury wygłoszona została prelekcja o przyrodzie TPK. Park był także fundatorem części nagród
książkowych.
Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Celem tej imprezy o charakterze popularyzatorsko – edukacyjnym było przybliżenie
mieszkańcom Trójmiasta zadań i zasad funkcjonowania jednej z obszarowych form ochrony
przyrody, jakim jest park krajobrazowy, przedstawienia jego walorów oraz zagrożeń
wynikających m.in. z nieukierunkowanej turystyki.
Impreza ta zaplanowano na dwa dni: dzień roboczy i następujący po nim dzień wolny
od pracy, tak aby umożliwić poznanie parku wszystkim osobom zainteresowanym, zarówno
młodzieży szkolnej jak i osobom pracującym czy przebywającym na emeryturze.
Pierwszego dnia uczestnicy imprezy mieli okazję odwiedzić specjalnie przygotowane
w ogrodzie przy siedzibie parku stoisko z namiotami edukacyjnymi.
W namiocie TPK, uczestnicy zapoznali się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi Parku.
Obok ustawione były magnetyczne tablice edukacyjne, dotyczące rozpoznawania gatunków
ptaków lasów i miast, przybliżające najczęstsze gatunki naszej awifauny, które mieszkańcy
Trójmiasta mogą spotkać na granicy Parku i aglomeracji trójmiejskiej. Zajęcia przy kolejnej
tablicy edukacyjnej umożliwiły zainteresowanym uczestnikom zapoznanie się z gatunkami
fauny wykorzystującymi stare, dziuplaste drzewa w drzewostanach na obszarze TPK. odbyły
również przyrodnicze konkursy i quizy, układano puzzle ze zdjęciem jednego z jezior TPK. W
pozostałych namiotach zaprezentowały się między innymi: Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej, Fundacja Akcja Bałtycka, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
Nadleśnictwo Gdańsk, Fundacja Wspólnota Gdańska i Zespół Szkół Architektury Krajobrazu.
Odbyły się również warsztaty rękodzieła (na których pod okiem instruktora można było uszyć
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małą sówkę - maskotkę).
W celu zwiększenie wiedzy i wrażliwości mieszkańców Trójmiasta i okolic, dotyczącej
walorów przyrodniczych Parku oraz przybliżenia osobom zainteresowanym
charakterystycznych dla TPK gatunków ptaków wydano folder - „Ptaki Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego”.
Drugiego dnia przeprowadzono dwie wycieczki terenowe do południowego kompleksu TPK,
czyli do Lasów Oliwsko - Sopockich
1. Ścieżka przyrodnicza – Dolina Samborowo
2. Dolina Daglezjowa – Mała Gwiazda – Zajęcze Wzgórze
Celem wycieczek było przybliżenie uczestnikom wartości przyrodniczych i kulturowych TPK
oraz zwrócenie uwagi na problemy ochrony tych wartości wynikające z sąsiedztwa Aglomeracji
Trójmiejskiej.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Informowała o niej szeroko trójmiejska
prasa, portal Trojmiasto.pl i Radio Gdańsk. W trakcie imprezy gościliśmy dziennikarzy
prasowych, radiowych i dwie ekipy telewizyjne.
Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego planowane są jako coroczna, cykliczna
impreza, mająca trwale wpisać się w kalendarz imprez edukacyjnych w Trójmieście.
Konkurs fotograficzny - „Mój Trójmiejski Park Krajobrazowy”
Tegoroczna edycja konkursu odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły
podstawowe i gimnazja oraz licea i dorośli). Napłynęło blisko sto prac, w tym duża część na
dobrym i bardzo dobrym poziomie. Zwycięzców nagrodzono lornetkami i książkami. Najlepsze
prace opublikowano na stronie internetowej parku, znajdą się także w kolejnym numerze
kwartalnika „Gawron”.
Drzewko za oponę
Coroczna akcja organizowana z Klubem Kulturalnego Kierowcy, odbywa się wyznaczonych
miejscach w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Podczas akcji organizowany
był konkurs wiedzy ekologicznej, a pracownicy parku informowali o działalności TPK.
Uczestnicy zbiórki otrzymali materiały promocyjne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
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Partnerzy przy realizacji projektu:
L.p. Partner
1.
Nadleśnictwo Gdańsk, Fundacja
Wspólnota Gdańska, Fundacja Akcji
Bałtyckiej, Trójmiejskie Koło OTOP,
Zespół
Szkół
Architektury
Krajobrazu, Centrum Informacji i
Edukacji Ekologicznej.

Radio Gdańsk
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Patron medialny Dni Otwartych Trójmiejskiego
Parku
w Współpraca organizacyjna i merytoryczna
podczas organizacji i w trakcie realizacji
projektu edukacji ekologicznej. Udostępnienie
sali na zajęcia i zakończenie projektu.

2.

Szkoła Podstawowa
Gdańsku

3.

Klub
Kulturalnego
Kierowcy,
Centrum Edukacji i Informacji
Ekologicznej, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

4.

nr

Rola partnera w projekcie
Współpraca organizacyjna i merytoryczna
podczas
organizacji
Dni
Otwartych
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Współpraca przy organizacji imprezy „Drzewko
za oponę”
Dostarczy materiały promocyjne dla uczestników organizowanych wycieczek

Imprezy turystyczno-ekologiczne i edukacyjne w 2015 roku których współorganizatorem
był, bądź uczestniczył w nich TPK








XV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Oliwa” – prace organizacyjne i
podsumowanie kolejnej edycji konkursu
Międzyszkolny Projekt Ekologiczny „Po sąsiedzku, czyli 35 lat Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego” – partnerstwo i współpraca ze Szkołą Podstawową nr 17 w Gdańsku
Międzyszkolny konkurs „Trójmiejskie ścieżki przyrodnicze”” – partnerstwo i
współpraca ze Szkołą Podstawową nr 8 w Sopocie
Udział w imprezach plenerowych promujących projekt ochrony raka szlachetnego –
festyny we Wdzydzach Kiszewskich i Charzykowych
Prezentacja programu ochrony raka szlachetnego dla pracowników Nadleśnictwa
Wejherowo oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Gminy
Wejherowo, Polskiego Związku Wędkarskiego i Związku Komunalnego Gmin „Dolina
Redy i Chylonki”
Cykl imprez organizowanych przez oddziały PTTK w tym, między innymi
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Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”
Cykl imprez organizowanych przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych i
inne kluby turystyczne
Współpraca i ufundowanie nagród w kolejnej edycji Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „Czysta woda” w Cedrach Wielkich
Współpraca i ufundowanie nagród w Przeglądzie Piosenki Ekologicznej w Przyjaźni
Wsparcie projektu ufundowanie nagród i udział w finale Wojewódzkiej Ligi
Przyrodniczej
Współpraca i udział w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo-Plastycznym „Ssaki
Polski”
Patronat nad imprezami organizowanymi przez Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”
Stała współpraca z Radą Osiedla Oliwa, Sopockim Centrum Wolontariatu i
Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji – udział w spotkaniach, projektach i imprezach
Stała współpraca z Samorządową Szkołą Podstawową nr 8 w Sopocie (w tym
prowadzenie zajęć przyrodniczych na obszarze Parku)
Przeprowadzenie zajęć terenowych w TPK dla uczestników VIII Zjazdu Herpetologów
Polskich Ogrodów Zoologicznych – współpraca z Miejskim Ogrodem Zoologicznym
„Wybrzeża”.
Udział i konkursy w III Festynie Rodzinnym w Sopocie (wycieczka po TPK i konkursy
ekologiczne)
Udział w imprezie „Gdyński Magiel Twórczy” – organizator MOPS Gdynia (prelekcja
i konkursy ekologiczne)
Udział w cyklu imprez z okazji Dnia Ziemi (wycieczki w Dolinie Samborowo, udział
w jury konkursów plastycznych, konkursie wiedzy przyrodnicze z pogadanką (Centrum
Handlowe Przymorze) oraz Dnia Wiosny
Udział (stoisko TPK) w imprezie Dni Ptaków Wędrownych w Kuźnicy
Współpraca z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady Biologicznej
Współpraca organizacyjna i udział w plenerowej akcji edukacyjnej „Bioróżnorodność
– poznaj by zachować”
Zajęcia terenowe dla osób starszych i niepełnosprawnych – współpraca
z Uniwersytetem III Wieku w Gdańsku oraz Komisją Turystyki Niepełnosprawnych
PTTK
Udział w innych imprezach i festynach
Akcja „Drzewko za oponę”
Świąteczny Mix Naukowy konkurs wiedzy organizowany przy współpracy z
Gimnazjum nr 20 w Gdańsku (patronat honorowy PZPK)
Konkurs fotograficzny o TPK i prelekcja podczas obchodów 70 lecia II Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku (honorowy patronat TPK)
Prelekcja i udział w II finale Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej „Lasy Nadbałtyckie”
Współpraca z Fundacją Romualda Koperskiego – konkurs przyrodniczy w Gimnazjum
nr 20 w Gdańsku
Udział w Festynie Leśnym w Gdyni – stoisko parku, konkursy przyrodnicze
Konkurs przyrodniczy dla dzieci ze szkoły w Baninie
Konkurs przyrodniczy podczas XXII Rajdu Szlakami Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego ( wspólnie z Gimnazjum nr 4 w Rumii)
Konkursy przyrodnicze podczas „Turystycznej Majówki w Parku”
Konkurs wiedzy przyrodniczej w ramach „Święta Niezapominajki” wspólnie ze Szkołą
nr 50 w Gdańsku
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Zajęcia terenowe dla studentów II roku kierunku Krajoznawstwo i Turystyka (Wydział
Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego)
Akcja Lato – zajęcia terenowe dla dzieci pozostających na wakacje w mieście. Impreza
wspólnie z klubem Winda (Gdański Archipelag Kultury)
Udział w prezentacji Samorządu Województwa Pomorskiego podczas Jarmarku
Dominikańskiego

Zajęcia terenowe, których organizatorem (lub współorganizatorem) był TPK
2015
Wycieczki dla młodzieży szkolnej i różnych organizacji po TPK
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Liczba
uczestników
ok 500 osób

Konkursy - współpraca i nagrody
Prelekcje w szkołach i siedzibach organizacji
Spotkania z młodzieżą w siedzibie parku - prelekcje i przewodnictwo
na ścieżce dydaktycznej
Audycje radiowe i programy telewizyjne
Imprezy masowe - własne oraz te, w których uczestniczyli pracownicy
parku

18
17
12

ok 5000
ok 1000
ok 500

11
13

ok 250.000
ok 30.000

Informacja o działaniach edukacyjnych parku znajdują się na stronie internetowej, część
imprez ogłaszana jest na łamach prasy i w audycjach radiowych. Informacje o
dofinansowaniu działalności TPK przez WFOŚiGW w Gdańsku oraz logo umieszczane są na
materiałach wydawanych przez TPK (tablice informacyjne; wydawnictwa; o dofinansowaniu
są informowani także uczestnicy imprez terenowych i konkursów).
Ochrona czynna siedlisk łąkowych śródleśnych dolin i wnętrz krajobrazowych na
użytkach ekologicznych: „Okuniewskie Łąki”, „Łąka nad Zagórską Strugą” i w
rezerwacie przyrody „Łęg nad Swelinią”.
Niezbędnym działaniem warunkującym istnienie siedlisk łąkowych jest regularne prowadzenie
zabiegów czynnej ochrony, w tym przypadku koszenia i usuwania roślinności zielnej. W
sierpniu 2015 roku wykonano koszenia na półnaturalnych łąkach w rezerwacie „Łęg nad
Swelinią”, na powierzchni ok. 1,7 ha – koszenie ręczne. Zadanie to jest wykonywane co dwa
lata w porozumieniu z Nadleśnictwem Gdańsk (ostatnio w 2013 roku).
Łąki zajmują kilkanaście procent powierzchni rezerwatu. Stwierdzono tu ponad 205 gatunków
roślin naczyniowych, w tym gatunki podlegające ochronie prawnej (m.in. listera jajowata,
kukułka Fuchsa, kukułka plamista, kukułka szerokolistna).
Zabiegi ochrony czynnej wykonano także na dwóch użytkach ekologicznych: „Okuniewskie
Łąki” i „Łąka nad Zagórską Strugą”. Powierzchnia siedlisk, na których prowadzono zabiegi
wyniosła około 2,7 ha. Ze względu na fragmentarycznie podmokły i grząski teren łąki koszenia
wykonano ręcznie.
Użytek ekologiczny „Łąka nad Zagórską Strugą” został utworzony w 2011 roku w celu
zachowania bogactwa gatunkowego flory na obszarze łąki zlokalizowanej na dnie doliny
niewielkiej rzeki. Wyjątkową ciekawostką tego użytku jest liczna populacja częściowo
chronionego storczyka – kukułki szerokolistnej (Dactylorhiza majalis).
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Ochrona płazów w TPK
W ramach działań z zakresu ochrony czynnej płazów na terenie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, na czas wiosennej masowej migracji płazów do miejsc rozrodu ustawione
zostały dwa okresowe płotki ochronno-naprowadzające:
- jeden na terenie osiedla Sokółka I w Gdyni, w strefie styku osiedla i lasu, równolegle do ul.
F. Sokoła – płotek o długości ok. 90 metrów,
- drugi przy północnym krańcu jeziora Wyspowo, przy drodze Nowy Dwór Wejherowski –
Gniewowo – płotek o długości ponad 100 metrów.
W miejscach tych we wcześniejszych latach obserwowana była wysoka śmiertelność płazów,
zwłaszcza ropuchy szarej (Bufo bufo).
Pracownicy TPK dokonali także naprawy i wzmocnienia trzeciego płotka zabezpieczającego,
przymocowanego na stałe do ogrodzenia osiedla Fort Forest w Gdyni.
Do płotków przymocowano plansze z informacją o celu wykonanego zabezpieczenia.
Płotek na osiedlu Sokółka I wyposażony został w wiaderka do zbierania płazów. Celem
ustawienia płotka było powstrzymanie płazów przed wtargnięciem na ulice i parkingi osiedla.
W okresie 18.03-23.04.2015 r. pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: Dariusz
Ożarowski, Agnieszka Kowalewska oraz wolontariusze: Tomasz Narczyński i Bohdan
Kowalewski dokonywali codziennych kontroli płotka. W trakcie kontroli przenoszono
zgromadzone w wiadrach płazy do pobliskich zbiorników wodnych. Dodatkowo, osobniki,
które zgromadziły się przy płotku (nie wpadły do wiaderek) były chwytane, wkładane do
wiaderek i przenoszone w bezpośrednie sąsiedztwo zbiorników wodnych.
W sumie przeniesionych zostało 206 osobników ropuchy szarej (Bufo bufo), 32 żaby trawne
(Rana temporaria) oraz 5 żab moczarowych (Rana arvalis).
Płotek przy jeziorze Wyspowo miał stanowić zabezpieczenie przed wtargnięciem płazów na
drogę i jednocześnie nakierowywać je do istniejącego przepustu pod drogą, umożliwiając im
bezpieczne dotarcie do jeziora. Nie wymagał codziennych kontroli, jednak ze względu, m.in.
na konieczność dokonywania drobnych napraw wykonanego zabezpieczenia, kontrole płotka
były wykonywane w odstępach 2,3 – dniowych. W trakcie kontroli zaangażowani w ochronę
płazów wolontariusze, przy współpracy pracowników TPK, przenosili zatrzymane przy płotku
płazy, odnotowując liczbę osobników należących do poszczególnych gatunków. Pozwoliło to
na lepsze poznanie różnorodności płazów w tym rejonie. Łącznie przeniesionych zostało 275
ropuch szarych, 28 żab trawnych i 19 moczarowych, 4 osobniki z grupy żab zielonych, 33
traszki zwyczajne (Lissotriton vulgaris) i 2 traszki grzebieniaste (Triturus cristatus).
W trakcie kontroli obydwu płotków odnotowywano również liczbę martwych płazów,
znalezionych na drogach w zasięgu działania wykonanych zabezpieczeń. Liczby te były
znacząco niższe niż w latach ubiegłych, co świadczy o wysokiej efektywności wykonanych
zabezpieczeń.
Trójmiejski Park Krajobrazowy zaangażował się również w popularyzację wiedzy na temat
płazów. W ramach tych działań pracownicy Parku opracowali tablice edukacyjne, o treści
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poświęconej różnorodności gatunkowej chronionych płazów, ich biologii oraz potrzebie i
metodach czynnej ochrony. Tablice te ustawione zostały w rejonie płotka przy jeziora Wyspowo
oraz terenie osiedla VII Dwór w Gdańsku.
W celu poszerzania wiedzy na temat płazów i konieczności ich ochrony wśród mieszkańców
Trójmiasta, Trójmiejski Park Krajobrazowy opracował także folder poświęcony tym
zagadnieniom, który dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie oraz na stronie internetowej
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Folder ten jest także rozdawany uczestnikom
plenerowych imprez edukacyjnych z udziałem TPK.
W wybranych placówkach dydaktycznym przeprowadzono także zajęcia dydaktyczne, których
tematyka obejmowała między innymi zagadnienia ochrony bioróżnorodności tej grupy
kręgowców.
Ponadto na zlecenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w północnym kompleksie TPK
prowadzona była inwentaryzacja traszki grzebieniastej. Celem inwentaryzacji było zbadanie
rozmieszczenia i liczebności tego gatunku w Parku, rozpoznanie ewentualnych zagrożeń i
zaproponowanie działań ochronnych.
Traszka grzebieniasta jest gatunkiem, którego status ochronny w prawie polskim (ochrona
ścisła, czynna) i międzynarodowym (Dyrektywa Siedliskowa, zał. II i IV; Konwencja
Berneńska, zał. II) oraz kategorie zagrożenia (Czerwona lista IUCN 2004, Polska Czerwona
Księga 2001 i Lista 2002) jednoznacznie wskazują na potrzebę objęcia szczególną troską i
ochroną. Efektem prowadzonych badań jest opracowanie p.n.: „ Inwentaryzacja stanowisk
rozrodu traszki grzebieniastej Triturus cristatus na obszarze północnego kompleksu
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zalecenia ochronne dla poszczególnych
stanowisk”- autor mgr Paweł Janowski
Ważnym elementem ochrony zagrożonych gatunków jest podnoszenie świadomości
ekologicznej. W tym celu przeprowadzono cykl spotkań wśród najmłodszych – dzieci i
młodzieży szkolnej. Spotkania te poświęcone były różnorodności gatunkowej i ochronie
płazów.
Przygotowano i wydano folder - „Płazy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego” poświęcony różnorodności gatunkowej, rozpoznawaniu oraz ochronie czynnej płazów. Folder
rozprowadzony jest wśród mieszkańców osiedli, na których stwierdzono znaczącą śmiertelność
płazów oraz wśród dzieci objętych akcją edukacyjną.
Aby w większym stopniu przybliżyć mieszkańcom problem ochrony płazów ustawiono tablice
edukacyjne (na osiedlu Gdynia – Sokółka i w Wyspowie), poświęcone różnorodności
gatunkowej płazów i sposobom ich ochrony.
Uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach
Pracownicy TPK w celu podniesienia swych kwalifikacji zawodowych uczestniczyli w
konferencjach z zakresu ochrony przyrody min: lichenologicznych, botanicznych,
herpetologicznych, ornitologicznych.
Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach w 2015 roku
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- 27 lutego 2015 – spotkanie dotyczące ochrony jezior lobeliowych w ramach projektu:
„Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe
rozwiązania”, organizowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Bytów
- 11 marca 2015 – udział w seminarium pt. „Pomorskie aleje – wczoraj, dziś i jutro” (jako
uczestnik panelu dyskusyjnego), organizowanym przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa w
ramach ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury, Gdańsk
- 19-21 marca 2015 – międzynarodowa konferencja „Ochrona i monitoring przyrody – na styku
granic”, siedziba Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża
- 24-25 marca 2015 – XI Konferencja Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym
Leśnictwie pn. „Grzyby i porosty w lasach – ochrona i użytkowanie”, Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej, Rogów
(wygłoszenie referatu pt. „Ochrona porostów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na tle
prowadzonej gospodarki leśnej”)
- 10-12 kwietnia 2015 – wiosenna Sesja Klubu Przyrodników pt. „Planowanie ochrony
przyrody – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, Łagów Lubuski
- 26-29 kwietnia 2015 – szkolenie ornitologiczne pt. „Inwentaryzacja populacji lęgowej gągoła
(Bucephala clangula) na obszarze jeziora Charzykowskiego”, Zaborski Park Krajobrazowy,
Charzykowy
- 11 maja 2015 – spotkanie terenowe w ramach projektu: „Program kompleksowej ochrony
jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”, organizowane przez
Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu
Gdańskiego i Pracownią Przyrodniczą Pro Natura Pro Homini, rez. „Pełcznica”, Trójmiejski
Park Krajobrazowy
- 15 maja 2015 – konferencja pt.: Oblicza ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Mierzeja
Wiślana”, z okazji 30-lecia Parku, Nowy Dwór Gdański
- 10-11 czerwca 2015 – warsztaty szkoleniowe „Gospodarka i technologia, energetyka i
ochrona środowiska”, w ramach projektu Strategia Rozwoju OM do roku 2030, Jastrzębia Góra
- 23-24 czerwca 2015 – szkolenie pt. „Podstawy wspinaczki drzewnej z zastosowaniem technik
linowych”, Zaborski Park Krajobrazowy, Charzykowy
- 25-26 czerwca 2015 – warsztaty siedliskowe z rozpoznawania chronionych siedlisk
przyrodniczych: 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum) 9130-1 Żyzna
buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae),
OEE w Szymbarku
- 1-2 września 2015 – konferencja pt. „Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania”, Wigierski Park Narodowy,
Gawrych Ruda
- 17 września 2015 – konferencja dotycząca barszczu Sosnowskiego, Pomorski Urząd
Wojewódzki, Gdańsk
- 17–19 listopada 2015 – warsztaty edukacyjne, OEE w Szymbarku
- 21.11.2015 i 28.11.2015 – szkolenie z procesu ocen oddziaływania na środowisko, FRUG,
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
- 4-5 grudnia 2015 – szkolenie z oprogramowania QGIS, Zielona Szkoła w Schodnie
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Efekt ekologiczny
Gatunki zwierząt chronionych objętych działaniami ochronnymi projektu
L.p Nazwa polska
Nazwa łacińska
Stopień
Gatunek ujęty
zagrożenia w Załączniku
gatunku z II Dyrektywy
czerwonej siedliskowej
księgi
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)
1
traszka
Triturus cristatus
NT
TAK
grzebieniasta
2
żaba moczarowa
Rana arvalis
NIE
3
ropucha szara
Bufo bufo
NIE
4
traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris
NIE
5
żaba trawna
Rana temporaria
NIE
6
kompleks żab
Rana esculenta
NIE
zielonych
complex
Gatunki roślin chronionych objętych działaniami projektu
L.p Nazwa polska
Nazwa łacińska
Stopień
.
zagrożenia
gatunku z
czerwonej
księgi
1
2
3
4

kukułka szerokolistna
kukułka plamista
kukułka Fuchsa
listera jajowata

Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza fuchsii
Listera ovata

Gatunek
ujęty w
Załączniku I
Dyrektywy
Ptasiej

Gatunek ujęty
w Załączniku
II Dyrektywy
siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)
NIE
NIE
NIE
NIE

Rodzaje siedlisk chronionych objętych działaniami z czynnej ochrony:
L.p Typ siedlisko
Nazwa łacińska
Powierzchnia Typ siedliska
.
(ha)
ujęty w
Załączniku I
Dyrektywy
Siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)
1
łąki wilgotne i
zbiorowiska z rzędu
do 5 ha
zmiennowilgotne
Molinietalia
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Infrastruktura kierująca ruch turystyczny, mająca na celu ochronę cennych walorów
przyrodniczych.
Rodzaj wybudowanej/odnowionej infrastruktury: odnowienie oznakowania ścieżki
dydaktycznej, rowerowej, oznakowania informacyjnego rezerwatów przyrody,
oznakowania granic Parku, ustawienie tablic informacyjnych - „ Płazy”
Elementy wchodzące w skład infrastruktury (rodzaj, sztuki): ławy 12 sztuk,
tablice
informacyjne rezerwatów przyrody 9 sztuk, drewniane daszki na słupach 7 sztuk, tablice
informacyjne ścieżki rowerowej 5 sztuk, tablice granic 4 sztuki, tablice „Płazy” 2 sztuki.
Zadanie obejmowało także malowanie oraz drobne naprawy całego oznakowania.
Długość (mb) szlaku kierunkującego ruch turystyczny: ścieżka dydaktyczna - 3000 metrów,
ścieżka rowerowa - 69000 metrów
Forma ochrony obszaru, na którym wybudowano/odnowiono infrastrukturę: park
krajobrazowy, rezerwat przyrody
Typy siedlisk chronionych objętych projektem (zaznaczyć czy są to siedliska ujęte w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej)
łęg olszowo-jesionowy – Fraxino-Alnetum (*91E0-3)
grąd subatlantycki – Stellario holosteae-Carpinetum betuli (9160-1)
kwaśna buczyna niżowa – Luzulo pilosae-Fagetum (9110-1)
żyzna buczyna niżowa - Galio odorati-Fagetum (9130-1)
bór sosnowy bagienny - Vaccinio uliginosi-Pinetum (91D0-2)
jeziora lobeliowe (3110-1)
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160-1)
niżowe torfowiska wysokie (7110-1)
torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (7140-1)

Edukacja Ekologiczna
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: około 290000 osób
W tym:
Liczba osób biorących udział w szkoleniach: 34 osoby (rak szlachetny)
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: ok. 7000 osób
Liczba uczestników akcji plenerowych: ok. 30000 osób
Nakład wydawnictwa (podać rodzaj wydawnictwa):
2 foldery „Płazy TPK” i „Ptaki TPK” w nakładzie 5000 sztuk każdy,
kwartalnik „Gawron” wydanie internetowe
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów: ok. 250000 osób
Liczba wejść na stronę internetową: brak danych
Inne (podać rodzaj):
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Pkt. 3. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –
Nadmorski Park Krajobrazowy w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Inwentaryzacja i monitoring chronionych gatunków roślin i siedlisk cennych
przyrodniczo.
Obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego jest miejscem występowania gatunków
i siedlisk cennych i unikatowych zarówno na skalę kraju jak i Europy, których zachowanie jest
jednym z głównych celów ochrony Parku. Stały monitoring obiektów cennych przyrodniczo,
narażonych na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na intensywną antropopresję
pozwala na wczesne określenie zagrożeń i podjęcie skutecznych działań ochronnych. Coroczna
inwentaryzacja i monitoring roślinności strefy nadmorskiej pozwala również na określenie
tempa i kierunku zmian w środowisku oraz poznanie wymagań i preferencji ekologicznych
najcenniejszych i zagrożonych gatunków występujących na obszarze NPK. Obszar na którym
realizowane było zadanie obejmował teren Półwyspu Helskiego oraz strefę brzegową Zatoki
Puckiej na odcinku Władysławowo-Mechelinki. Teren ten znajduje się w granicach obszarów
Natura 2000 PLH220032 „Półwysep Helski i Zatoka Pucka” oraz częściowo obszaru
PLB220005 „Zatoka Pucka”, będących miejscem występowania cennych siedlisk
przyrodniczych.
W ramach monitoringu gatunków objętych ochroną pracownicy Parku przeprowadzili
coroczny monitoring mikołajka nadmorskiego, posadzonego w 2011 r. na terenie Półwyspu
Helskiego, w ramach projektu pt. „Reintrodukcja mikołajka nadmorskiego na historycznych
stanowiskach na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego” zrealizowanego we
współpracy z Parkiem przez Międzygminny Związek Zatoki Puckiej. Posadzone rośliny
pochodziły z hodowli in vitro założonej na materiale macierzystym pozyskanym z rodzimej
populacji mikołajka nadmorskiego. Jednocześnie wykonana została Inwentaryzacja gatunków
objętych ochroną m.in. mikołajka nadmorskiego, lnicy wonnej, astra solnego i mlecznika
nadmorskiego, która polegała na weryfikacji obecności tych gatunków na znanych
stanowiskach, ocenie liczebności populacji i stanu siedliska w którym występują. Rejestrowane
były także stanowiska nowe, w szczególności astra solnego, gatunku objętego ochroną ścisłą i
znajdującego się w grupie gatunków wymierających, krytycznie zagrożonych (kategoria
zagrożenia E) oraz mikołajka nadmorskiego, którego nowe stanowiska zostały odnotowane na
odcinku wydm nadzatokowych pomiędzy Juratą a Helem. Każde nowe stanowisko zostało
zaznaczone przy użyciu odbiornika GPS, wykonany został opis warunków siedliskowych oraz
dokumentacja fotograficzna. Wszystkie dane uzyskane podczas prac terenowych opracowane
zostały przy użyciu oprogramowania GIS oraz zgromadzone zostały w bazie danych
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Wykonano inwentaryzację kolonii brzegówek, gatunku objętego ścisłą ochroną
gatunkową, wymienionego w artykule 4.2 Dyrektywy Ptasiej oraz Załączniku II Konwencji
Berneńskiej. Brzegówki gniazdują przeważnie w stromych skarpach nadrzecznych,
żwirowniach, piaskowniach, urwistych brzegach zbiorników wodnych oraz klifach. Gatunkowi
zagraża utrata siedlisk (zasypywanie klifów, zarastanie nieczynnych żwirowni), straty w lęgach
powodowane erozją skarp oraz bezpośrednia działalnością człowieka. Każda kolonia lęgowa
została zaznaczona przy użyciu odbiornika GPS, odnotowano liczbę gniazd (ponad 800 gniazd
na terenie Parku i jego otuliny), wykonany został opis warunków siedliskowych kolonii oraz
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dokumentacja fotograficzna.
W celu wykonywania działalności w zakresie ochrony przyrody zakupiono paliwo do
samochodu służbowego m.in. w celu inwentaryzacji i monitoringu terenów szczególnie
narażonych ma presję turystyczną i inwestycyjną - brzeg Zatoki Puckiej, tereny kempingów na
Półwyspie Helskim, Karwieńskie Błota. Przeprowadzony został, wzorem lat ubiegłych,
coroczny monitoring strefy brzegowej Zatoki Puckiej na wysokości pól kempingowych na
Półwyspie Helskim, w celu określenia stopnia antropopresji w strefie brzegowej, zgodności
użytkowania terenu z przepisami z zakresu ochrony przyrody, zagospodarowania
przestrzennego i prawa wodnego. Pracownicy NPK brali udział w oględzinach terenu w
postępowaniach administracyjnych, rutynowych patrolach terenowych oraz interwencjach w
sprawach zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.
Podjęte zostały działania mające na celu ochronę naturalnych, rodzimych siedlisk i
gatunków występujących na terenie Parku poprzez inwentaryzację mającą dać podstawy do
zwalczania gatunków zagrażających rodzimym składnikom flory i fauny nadmorskiej.
Przeprowadzono wstępną inwentaryzację występowania dwóch gatunków rdestowców ostrokończystego i sachalińskiego na obszarze NPK. Oba gatunki znajdują się na liście roślin i
zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego ich występowanie stwierdzono w pobliżu siedlisk wydmowych zwłaszcza na
obszarze Półwyspu Helskiego. Występują one w niewielkich ale rozproszonych na dużej
powierzchni skupieniach stwarzających zagrożenie dalszej ekspansji na siedliska wydmowe. Z
corocznych obserwacji wynika, że następuje zwiększanie się areału występowania rdestowców
i wypierania rodzimych składników flory nadmorskiej.
Monitoring norki amerykańskiej - wykonane zostały tratwy do monitoringu obecności
norki amerykańskiej, które rozstawiono na rzekach i kanałach na obszarze NPK. Celem
działania jest zbadanie miejsc występowania tego gatunku, będącego zagrożeniem przede
wszystkim dla lokalnych populacji ptaków, szczególnie w miejscach dużego zagęszczenie
ptaków wodno-błotnych (tereny łąkowe w okolicach Pucka, Białogóry, brzegi Zatoki Puckiej,
itp.).
W ramach monitoringu norki amerykańskiej w 2015 r. zbudowano siedem tratw
monitoringowych, które ustawiane były na ciekach wodnych znajdujących się na obszarze
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Tropy norek wykryto na wszystkich
ciekach objętych badaniami tj. Piaśnicy, Płutnicy, Czarnej Wodzie, Kanale Białogórskim,
Białogórskiej Strudze oraz kanałach melioracyjnych w okolicach rezerwatu Beka (poza
obszarem rezerwatu). W ramach zadania zostało zakupione paliwo do samochodu służbowego.
Równocześnie podjęto działania mające na celu wspieranie cennych gatunków
rodzimych poprzez wprowadzanie na historyczne, naturalne miejsca występowania gatunku
charakterystycznego dla wydm nadmorskich, będącego obecnie w regresie mikołajka
nadmorskiego. Na potrzeby projektu uzyskane zostało stosowane zezwolenie od Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku na zbiór, przetrzymywanie i wprowadzanie do
środowiska gatunku objętego ochroną (Decyzja nr RDOŚ-Gd-PNII.6400.87.2014.MŚ.1 z dnia
13.11.2014 r.). Zebrane nasiona zostały przygotowane do wysiewu poprzez kilkumiesięczną
stratyfikację (w tym przypadku była to tzw. stratyfikacja chłodna, czyli przechowywanie nasion
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w warunkach stałej wilgotności w temp. ok. 5-6 °C) i na wiosnę tego 2015 roku wysiane w
multipalety. Po kilku tygodniach większość nasion wykiełkowała i w trakcie bieżącego sezonu
wegetacyjnego siewki wykształciły liście oraz długi system korzeniowy. Uzyskano w ten
sposób ok. 500 sztuk sadzonek mikołajka nadmorskiego pochodzących z rozmnażania
generatywnego.
Na przełomie września i października wykonano pracę polegającą na przesadzeniu roślin z
multipalet do większych, wysokich doniczek umożliwiających swobodny wzrost i
rozbudowanie systemu korzeniowego. Po zakończeniu okresu wegetacji doniczki przeniesione
zostaną do nieogrzewanego pomieszczenia w celu przezimowania. Po przezimowaniu sadzonki
będą przechowywane przez kolejny sezon wegetacyjny i na jesień przyszłego roku planowane
jest ich wprowadzenie do środowiska naturalnego.
W ramach tego zadania zakupione zostały niezbędne produkty ogrodnicze – multipalety,
doniczki, ziemia, rękawiczki, wapno dolomitowe itp.
Promocja i kampania edukacyjna dot. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
W ramach zadania przeprowadzone zostało szkolenie pt. Inwentaryzacja sów leśnych
na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy z Nadleśnictwem
Choczewo. Szkolenie poprowadzone zostało przez Urbana Bagińskiego - ornitologa, członka
Komitetu Ochrony Orłów, z udziałem ornitologów z Fundacji Akcja Bałtycka. Obszar, który
został objęty badaniami to teren 4 leśnictw Nadleśnictwa Choczewo w granicach
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i otuliny. Celem tego szkolenia było zapoznanie się z
metodami wykonywania inwentaryzacji sów oraz wstępne rozpoznanie obecności tych ptaków
na obszarze NPK i otuliny. W trakcie badań terenowych polegających na nasłuchach
stwierdzono obecność pary puszczyków w leśnictwie Szklana Huta – przy leśniczówce w
Kierzkowie oraz jednego puszczyka na terenie leśnictwa Wierzchucino. Uczestnikom szkolenia
zapewniono bezpłatne wyżywienie.
W ramach zadania zrealizowano film promocyjny ukazujący walory Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego z „lotu ptaka”, który nakręcony został z paralotni oraz przy użyciu
drona. Film ukazuje najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo fragmenty Parku z
perspektywy, dającej możliwość spojrzenia na środowisko naturalne Parku w szerszym
kontekście.
W ramach zadania wykonano wydruk zdjęć wielkoformatowych z krajobrazami Parku,
które zainstalowane na ogrodzeniu przy siedzibie NPK stanowią atrakcyjną, stałą ekspozycję
fotograficzną, cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Władysławowa i turystów.
W dniach 15-16 października w Nadmorskim Parku Krajobrazowym odbyły się
spotkania przyrodnicze pn. „Po jasnej stronie turystyki”, na które zaproszono mieszkańców
Jastarni prowadzących działalność w branży turystycznej. Spotkania zorganizowane zostały
wspólnie z Akwarium Gdyńskim, a warsztaty przeprowadzone zostały przez specjalistów z
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz naukowców z Morskiego Instytutu Rybackiego.
Założeniem projektu było pokazanie mieszkańcom Jastarni walorów przyrodniczych terenu,
poinformowanie o możliwościach rozbudowy oferty turystycznej oraz walka z „plotką
przyrodniczą”. Dużą uwagę zwrócono na problem wpływu ruchu turystycznego na przyrodę
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Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej. Tematyka warsztatów skupiona była głównie na
awifaunie Zatoki Puckiej oraz przyrodniczych ścieżkach turystycznych Półwyspu Helskiego.
Podczas części teoretycznej warsztatów uczestnicy uzyskali informacje na temat rodzimych i
inwazyjnych gatunkach zwierząt żyjących w Zatoce Puckiej oraz otrzymali materiały
drukowane. Pierwszego dnia warsztatów silny wiatr uniemożliwił odbycie rejsu kutrem
hydrograficznym, jednak w zastępstwie rejsu zorganizowano wycieczkę do portu w Jastarni,
podczas której przedstawiono ciekawostki o awifaunie Półwyspu Helskiego oraz pobrano
próby organizmów wodnych z Zatoki Puckiej. Drugiego dnia odbyła się wycieczka terenowa
w przyrody w rezerwacie przyrody „Helskie Wydmy” i użytku ekologicznym „Torfowe Kłyle”.
W ramach zadania wynajęty został autokar do przewozu uczestników warsztatów oraz
opłacono wynagrodzenie dla specjalistów prowadzących część warsztatów dotyczących
ochrony ptaków i ich rozpoznawanie oraz budowy geologicznej i ukształtowania powierzchni
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Zlecono wykonanie rysunków charakterystycznych elementów przyrodniczych oraz
zdjęć zwierząt i roślin Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na cele edukacyjne – autorem
rysunków jest Dawid Kilon, przyrodnik, ornitolog i rysownik, który realizuje wiele projektów
związanych z edukacją przyrodniczą na terenie województwa pomorskiego. Zakupione prace
będą podstawą do wykonania projektu gry edukacyjnej dotyczącej przyrody Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego oraz tablic dydaktycznych.
Zakupiono odbiornik GPS, który wykorzystywany będzie w działaniach terenowych
pracowników Parku ze szczególnym uwzględnieniem prac inwentaryzacyjnych oraz
interwencyjnych. Zakupiony odbiornik – Garmin GPSMAP 64st to wytrzymałe, ręczne
urządzenie nawigacyjne korzystające z satelitów GPS i GLONASS co znacząco podnosi
dokładność wykonywanych pomiarów.
Zakupiona została Kamera GoPro wraz z niezbędnymi akcesoriami (w tym
wodoszczelna obudowa) w celu realizacji dokumentacji przyrodniczej w planowanych
działaniach dotyczących wód Zatoki Puckiej i innych zbiorników wodnych na terenie NPK. Z
uwagi, iż znaczną część powierzchni Parku stanowią wody Zatoki Puckiej (ok. 11 352 ha)
pracownicy NPK planują w kolejnych latach działania związane z monitoringiem i ochroną
gatunków i siedlisk związanych z ekosystemami wodnymi np. monitoring ptaków wodnych,
zbiorowisk podwodnych i szuwarowych. Zakupiony sprzęt umożliwia wykonywanie wysokiej
jakości dokumentacji podwodnej, pomocnej przy identyfikacji obiektów cennych
przyrodniczo.
Zakupione zostały głośniki bezprzewodowe terenowe (2 szt.). Głośniki będą
wykorzystywane w planowanej inwentaryzacji sów na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. Głos jest podstawową oznaką obecności sów, zwłaszcza samców w okresie
lęgowym. Imitowanie głosu konkurenta zmusza ptaki do ogłoszenia zajęcia terytorium, co leży
u podstaw metody symulacji głosowej. Metoda ta pozwala w efektywnym i krótkim czasie
zlokalizować terytoria ptaków, a nawet określić ich granice.
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Wydruk ulotki informacyjnej na temat mikołajka nadmorskiego.
W ramach zadania zaprojektowano i wydrukowano 1500 sztuk składanych folderów
informacyjnych dotyczących mikołajka nadmorskiego, gatunku chronionego i narażonego na
wyginięcie na polskim wybrzeżu. Folder ma wartość edukacyjną i promocyjną, gdyż jedna jego
część zaprojektowana została jako pocztówka z krajobrazem Parku, którą można oderwać i
wysłać pocztą, a pozostała zawiera informacje na temat gatunku.

Szkolenia pracowników
Opłacony został udział pracowników w następujących konferencjach i sympozjach
naukowych:
- XI konferencji AMOP „Grzyby i porosty w lasach - ochrona i użytkowanie” w dniach 24-25
marca w Rogowie,
-Konferencja „Planowanie ochrony Przyrody” organizowane przez Klub Przyrodników.
-Szkolenie „Zezwolenia i kary za usuwanie drzew”
- „Wdrażanie ustawy krajobrazowej w praktyce” w dniach 3-4 listopada w Warszawie,
- „Zmiany w lokalizacji reklam i ochronie krajobrazu - ustawa krajobrazowa 2015” w dniu 29
września w Gdańsku.
Udział w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia kompetencji i efektywności działań
pracowników parku w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody i walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, jest również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z
praktykami ochrony przyrody.

Zakup artykułów biurowych i książek do biblioteki
Zakupiono artykuły biurowe oraz książki do biblioteki NPK, niezbędne do realizacji
zadań z zakresu ochrony przyrody. Dzięki doposażeniu biblioteki następuje zwiększenie
kompetencji i efektywności działań pracowników parku w zakresie realizacji zadań związanych
z ochroną środowiska i walorami przyrodniczo - krajobrazowymi.

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku NPK we Władysławowie
W ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wykonany został projekt
przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-gospodarczego Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego przy ul. Merkleina 5, ze zmianą na obiekt edukacyjno-administracyjny.
Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie zaplecza edukacyjnego Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. co przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych zajęć
przyrodniczych, pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej i skierowanie jej do większej liczby
odbiorców oraz polepszenia komfortu przebywających tam osób.
Projekt spowoduje zwiększenie możliwości edukacyjno-informacyjnych i poprawę warunków
kształtowania świadomości ekologicznej oraz postaw pro-środowiskowych w oparciu o walory
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przyrodniczo-krajobrazowe Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez utworzenie m.in. nowoczesnej i wielofunkcyjnej sali edukacji ekologicznej, która w
znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia jakości i poprawy standardów edukacji
przyrodniczej.
Założone przedsięwzięcie będzie uzupełnieniem oferty edukacyjnej Błękitnej Szkoły.
Pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oferują szeroki zakres pomocy w dziedzinie
promowania walorów przyrodniczych, która dzięki powstaniu planowanego przedsięwzięcia
będzie znacznie wzbogacona i uzupełniona o takie elementy jak np. projekcja filmów
przyrodniczych, pokazy multimedialne, pogadanki, wykłady oraz warsztaty edukacyjne. Sala
będzie służyć jako miejsce organizowania wystaw przyrodniczych, konferencji, szkoleń oraz
spotkań z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska i biologii. W tym celu utworzenie sali
dydaktycznej oraz zaplecza socjalnego wydaje się przedsięwzięciem celowym i koniecznym
dla ochrony, zachowania oraz wzbogacenia bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo.
Zajęcia prowadzone w centrum edukacyjnym zwiększą świadomość ekologiczną
społeczeństwa na temat cennych siedlisk nadmorskich oraz unikatowej flory i fauny tych
terenów, a także uświadomią konieczność ich ochrony. Z uwagi na zmienne warunki pogodowe,
nieprzewidywalne na etapie planowania zajęć, posiadanie odpowiednio dużego zaplecza
dydaktycznego, jest warunkiem koniecznym do prowadzenia rozszerzonej działalności
edukacyjnej NPK.
Projekt będzie miał największy wpływ na mieszkańców powiatu puckiego oraz dzieci i
młodzież szkolną z województwa pomorskiego. Podstawową grupą docelową będą dzieci w
wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja projektu umożliwi prowadzenie zajęć
praktycznych dla studentów kierunków przyrodniczych. Z oferty NPK korzystać będą ponadto
organizacje proekologiczne, pracownicy administracji samorządowej oraz uczelnie wyższe.
Grupą docelową projektu stanowić będą również liczni wczasowicze i turyści odwiedzający
NPK.

Efekt ekologiczny
Gatunki zwierząt chronionych objętych działaniami ochronnymi projektu
L.p

Nazwa polska

Nazwa łacińska

.

Stopień

Gatunek ujęty

Gatunek ujęty

zagrożenia

w Załączniku II

w Załączniku

gatunku z

Dyrektywy

I Dyrektywy

czerwonej

siedliskowej

Ptasiej

księgi

(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

1

Puszczyk

Strix aluco

nie
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nie

nie

2

Brzegówka

Riparia riparia

nie

nie

nie

Gatunki roślin chronionych objętych działaniami projektu
L.p

Nazwa polska

Nazwa łacińska

.

Stopień

Gatunek ujęty w

zagrożenia

Załączniku II

gatunku z

Dyrektywy

czerwonej

siedliskowej

księgi

(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

1

Mikołajek nadmorski

Eryngium maritimum

-

nie

2

Lnica wonna

Linaria odora

VU –

tak

narażony na
wyginięcie
3

Aster solny

Aster tripolium

VU

nie

Rodzaje siedlisk chronionych objętych działaniami z czynnej ochrony:
L.p

Typ siedlisko

Nazwa łacińska

.

Powierzchnia
(ha)

Typ siedliska ujęty w
Załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej
(TAK/NIE/Z gwiazdką)

-

-

-

-

-

Infrastruktura kierująca ruch turystyczny, mająca na celu ochronę cennych walorów
przyrodniczych.
Rodzaj wybudowanej/odnowionej infrastruktury: Elementy wchodzące w skład infrastruktury (rodzaj, sztuki): Długość (mb) szlaku kierunkującego ruch turystyczny: Forma ochrony obszaru, na którym wybudowano/odnowiono infrastrukturę: 28

Typy siedlisk chronionych objętych projektem (zaznaczyć czy są to siedliska ujęte w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej): Edukacja Ekologiczna
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: 77 270
W tym:
Liczba osób biorących udział w szkoleniach: 20
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 50
Liczba uczestników akcji plenerowych: 3000
Nakład wydawnictwa (podać rodzaj wydawnictwa): 1500 szt. „Mikołajek nadmorski”
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów: 200 - portal facebook, 500 - wejścia na stronę
internetową.
Liczba wejść na stronę internetową: 73 000, w tym: 12 000 – zasięg postów na portal
facebook,
61 000 – wejścia na stronę internetową.
Pkt. 4. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –
Kaszubski Park Krajobrazowy w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Ochrona bioróżnorodności siedlisk w tradycyjnych ogrodach przydomowych na terenie
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz bioróżnorodności siedlisk motyli
i ważek łąk podmokłych na terenie Kaszubskiego Parku.
Kaszubski Park Krajobrazowy w celu większego rozpowszechnienia wiedzy na temat ochrony
bioróżnorodności siedlisk w tradycyjnych ogrodach przydomowych, bioróżnorodności siedlisk
motyli i ważek łąk podmokłych na terenie Parku oraz w celu szerzenia postaw
proekologicznych przeprowadził szereg konkursów, akcji i warsztatów.
Co roku Kaszubski Park Krajobrazowy bierze udział w organizacji i przygotowaniu
ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs jest
kilkuetapowy i zaczyna się od szczebla szkolnego, a kończy na finale ogólnopolskim. Pierwsze
dwa etapy (etap szkolny i gminny) XIV edycji konkursu odbyły się w 2014 roku. Etap trzeci
(parkowy) odbył się 16 stycznia 2015r. w siedzibie KPK i rywalizowały w nim szkoły
reprezentujące gminy z terenu Parku. Zwycięska drużyna reprezentowała Kaszubski Park
Krajobrazowy na czwartym wojewódzkim etapie konkursu, który w tym roku organizował Park
Krajobrazowy Dolina Słupi.
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Kolejnym konkursem, w organizacji którego brał udział Kaszubski Park Krajobrazowy oraz
Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest „Gminny konkurs ekologiczny” dla uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy Stężyca. Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy etap był
w formie testu. Zagadnienia zawarte w części pisemnej kształciły umiejętności dostrzegania
zmian zachodzących w otaczającej przyrodzie i ich wartościowanie, rozwijały świadomość
ekologiczną oraz weryfikowały wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska we własnym
regionie. Drugi etap miał formę ustną, w którym dzieci odpowiadały na pytania dotyczące
oszczędzania energii i wody oraz segregowania odpadów. Wykazały się w czasie tego etapu
dużą wiedzą i spostrzegawczością. Trzeci etap polegał na rozpoznawaniu wybranych gatunków
roślin i zwierząt występujących na terenie KPK na podstawie zdjęć (pospolite i rzadkie
gatunki). Wśród pytań zostało umieszczone również pytanie na temat bioróżnorodności siedlisk
w tradycyjnych ogrodach przydomowych oraz bioróżnorodności siedlisk motyli i ważek łąk
podmokłych na terenie Kaszubskiego Parku.
Gimnazjum Publiczne w Somoninie od kilku lat organizuje, przy współpracy z Kaszubskim
Parkiem Krajobrazowym konkurs pt „Oblicza globalizacji”. Tegoroczne zmagania uczniów
przebiegały pod hasłem: „Woda skarbem XXI wieku”. Do konkursu przystąpiło
jedenaście szkół. Celem konkursów jest zainteresowanie młodzieży procesem globalizacji,
jego pozytywnym i negatywnym wpływem na nasze życie oraz uświadomienie młodzieży jak
niebezpieczne jest zmienianie klimatu dla rodzimej flory i fauny. Ważnym celem było również
uświadomienie młodzieży jak cenna dla życia wszystkich organizmów na Ziemi jest czysta
woda i jak bardzo mało jest jej już na naszej planecie. Kolejnym celem konkursów było
zapoznanie i zainteresowanie dzieci i młodzieży z problemami związanymi z ochroną
środowiska i ekologią oraz wskazanie prawidłowych postaw w celu zmniejszenia tych
zagrożeń. Uczestnicy konkursów dowiedzieli się również o cennych gatunkach motyli ważek,
które zamieszkują łąki podmokłe.
Na przełomie maja i czerwca Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował wiosenne warsztaty
terenowe dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Parku. Warsztaty odbyły się pod hasłem
„Poznajemy kaszubskie lasy, łąki, sady i ogrody”. Program warsztatów przewidywał przejście
po leśnej ścieżce edukacyjnej znajdującej się w miejscowości Mojusz na terenie Leśnictwa
Wygoda, poznawanie tradycyjnych ogrodów i sadów, poznanie gatunków inwazyjnych na
terenie Kaszub oraz zajęcia na łące. Warsztaty rozpoczynały się przejściem po przez wieś
Mojusz, gdzie dzieci mogły zobaczyć tradycyjne wiejskie ogrody pełne ziół, warzyw i drzew
owocowych. Zobaczyły stare odmiany jabłoni takie jak „Antonówka” czy „Koksa
pomarańczowa” i dowiedziały się dlaczego jest tak ważne dbanie o stare drzewa owocowe.
Dowiedziały się również co to są gatunki roślin inwazyjnych i jakie występują na terenie
Kaszub. Kolejnym etapem było przejście po ścieżce edukacyjnej na terenie Leśnictwa Wygoda,
gdzie dzieci zapoznały się z bioróżnorodnością środowiska leśnego, bagiennego i
torfowiskowego. W czasie zajęć na łące dzieci podzielone na grupy wykonywały różne zadania,
w czasie których nauczyły się rozpoznawać podstawowe gatunki ziół i ich właściwości,
odnajdywania życia na łące oraz projektowanie ekologicznych ogrodów przyjaznych
zwierzętom. Przy tworzeniu projektów ogrodów dzieci wykorzystywały naturalne rzeczy
znalezione na łące. Dzieci w czasie warsztatów poznały również istotną rolę jaką odgrywają
pszczoły w życiu roślin i ludzi. W warsztatach brało udział 199 uczniów.
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Kaszubski Park Krajobrazowy przeprowadził również zimowe warsztaty pt.: „Budujemy
zimowe domki dla zwierząt”. Nasze ogrody zamieszkuje bardzo dużo pożytecznych zwierząt
m.in.: jeż, ropucha czy jaszczurka. Pomagają nam one w zachowaniu pięknego ogrodu wolnego
od szkodników dlatego chcąc im pomóc przetrwać zimę w naszych ogrodach tworzyliśmy
różne schronienia dla tych zwierząt. W czasie warsztatów dzieci najpierw poznały naturalne
schronienia mieszkańców naszych ogrodów a następnie przy użyciu materiałów
przygotowanych przez Kaszubski Park Krajobrazowy same konstruowały domki będące
zimowym schronieniem dla konkretnego gatunku zwierzątka. Dzieci miały do dyspozycji takie
materiały jak: doniczki, listewki, bambusowe kijki, słomę, rafię, liście, korę, sznurki i
wytłaczanki. Pomysłowość dzieci była niesamowita. Tworzyły śliczne ale i praktyczne
schronienia dla wybranych przez siebie zwierzątek. Każdy uczestnik warsztatów zabrał ze sobą
wykonany przez siebie domek. W warsztatach wzięło udział 241 uczniów.
Celem wiosennych warsztatów było pokazanie dzieciom jak piękne mogą być tradycyjne proste
ogrody, które można założyć małym kosztem. Pokazanie jak ważną rolę odgrywają dla świata
owadów a zwłaszcza pszczół i trzmieli kwiaty ogrodowe i drzewa owocowe uprawiane w
tradycyjny sposób bez stosowania szkodliwych środków chemicznych. Celem warsztatów było
również pokazanie dzieciom roślin inwazyjnych i zapoznanie ich z niebezpieczeństwem
rozprzestrzeniania się ich po terenie Kaszub. Kolejnym celem było pokazanie bogactwa
bioróżnorodności świata łąki i lasu oraz nauczenie jak rozpoznawać zioła i zapoznanie z ich
właściwościami.
Celem zimowych warsztatów było pokazanie dzieciom jak dużo
pożytecznych zwierząt zamieszkuje nasze ogrody i jak ważne jest aby w tradycyjnych
ogrodach znajdowały się liczne naturalne lub wykonane z naturalnych elementów schronienia
dla tych zwierząt.
Kaszubski Park Krajobrazowy brał udział w akcjach „Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie świata”,
z okazji których rozwiózł około 175 opakowań worków na śmieci i 30 opakowań rękawiczek
jednorazowych oraz około 74 par rękawic ogrodowych do szkół znajdujących się na terenie
Kaszubskiego Parku. Dzieci wykorzystały je do zbiórki śmieci w swojej okolicy i w
okolicznych lasach.
W dniu 23.04.2015 roku pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego włączyli się w akcję
„Drzewko za makulaturę” organizowaną przez Dziennik Bałtycki, Nadleśnictwo Kartuzy oraz
Urząd Miejski w Kartuzach. Akcja odbyła się po raz siódmy w Kartuzach. Oddając makulaturę
w zamian można było otrzymać sadzonki drzewek lub kwiatów. Za każde zebrane 5 kg
makulatury i jeden kupon z Dziennika Bałtyckiego można było otrzymać jedną sadzonkę.
Pracownicy Kaszubskiego Parku dodatkowo za każdą odebraną sadzonkę rozdawali paczkę
nasion roślin ogrodowych propagując zakładanie tradycyjnych ogrodów przyjaznych
zwierzętom. W tym roku do rozdania przygotowanych było aż 1250 sadzonek sfinansowanych
przez Nadleśnictwo Kartuzy, 1000 drzewek ze Szkółki Leśnej w Kiełpinie oraz 250 sadzonek
aksamitek opłaconych przez Urząd Miejski w Kartuzach. Udało się zebrać kilka ton
makulatury. Uczniowie otrzymane drzewka posadzili na terenie swojej szkoły, które będą
ostoją dla różnych gatunków ptaków oraz założyli małą rabatę z kwitnącymi kwiatami i ziołami
przyjaznymi dla pszczół i trzmieli. W czasie trwania akcji „Drzewko za makulaturę” KPK
rozdało około 250 paczek nasion roślin ogrodowych.
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Co roku KPK uczestniczy w światowym „Dniu bez samochodu”. Z okazji tego dnia rozdaje
drobne upominki osobom poruszającym się tego dnia rowerem. Całej akcji towarzyszyła
kampania propagowania ekologicznych sposobów dojazdu do szkół i miejsc pracy.
Kaszubski Park Krajobrazowy po raz pierwszy wziął udział w święcie „Wielkiego Dnia
Pszczół”, które odbywa się już od 2013 roku w placówkach edukacyjnych na terenie całej
Polski. W ramach akcji „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” KPK zorganizował w swojej
siedzibie w Kartuzach dni otwarte, gdzie można było wziąć udział w grach i konkursach
edukacyjnych na temat pszczół . Pracownicy Kaszubskiego Parku udzielali również informacji
na temat roli pszczół w środowisku przyrodniczym oraz o ich znaczeniu dla życia ludzi.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane spotkanie z pszczelarzem panem
Tomaszem Kuśnierzem, który opowiedział o życiu, chorobach i zagrożeniach dla pszczół oraz
o tym jak wygląda gospodarka pasieczna. W zajęciach i warsztatach brało udział około 80
osób- zarówno dzieci jak i dorosłych.
Celem przeprowadzania takich akcji jest uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu
zaśmiecania naszych terenów i zagrożeń wynikających z takich zachowań. Celem jest również
zaproponowanie uczniom sposobów codziennego dbania o środowisko w obrębie gospodarstw
domowych oraz wskazanie właściwych postaw, które pomogą uchronić środowisko przed
dewastacją np. dojeżdżanie do szkoły rowerem. Kolejnym celem przyłączenia się do tych akcji
przez Kaszubski Park jest uświadomienie ich uczestnikom potrzeby recyklingu śmieci
produkowanych przez ludzi. W czasie zbiórki makulatury uświadamia się uczestników akcji,
że przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru. W krajach Unii
Europejskiej odzyskiwane jest średnio 70% makulatury. W Polsce wynik ten jest niestety dużo
słabszy – zaledwie 42%. Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię,
zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycięciem miliardy drzew.
W dzisiejszym świecie selektywna zbiórka makulatury jest absolutną koniecznością dlatego w
połączeniu z kampanią sadzenia nowych drzew, kwiatów i ziół oraz zakładania kwiatowych
ogrodów i rabat cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Celem aktywnego udzielania się
Kaszubskiego Parku we wszystkie akcje dotyczące ochrony pszczoły miodnej na swoim terenie
było uczulenie lokalnej społeczności na zagrożenia, z którymi boryka się ten gatunek. Poprzez
propagowanie sadzenia drzew owocowych oraz rodzimych gatunków ziół i bylin zachęcaliśmy
lokalną społeczność do tworzenia otoczenia przyjaznego dla pszczół.
26 czerwca 2015 r. w Kaszubskim Parku Krajobrazowym zorganizował kolejny raz Dzień
Samorządowca. W tym roku na rozpoczęcie zostały przeprowadzone dwa wykłady tematyczne
w siedzibie KPK. Pierwszy dotyczył bioróżnorodności siedlisk motyli i ważek łąk podmokłych
na terenie Parku, który przeprowadziła Joanna Kuśnierz, specjalista od spraw edukacji i
ochrony środowiska w KPK, natomiast drugi wykład dotyczył gatunków inwazyjnych i
przedstawił go mgr inż. Jarosław Pawlikowski inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Kartuzy. Drugą
część „Dnia Samorządowca” odbyła się w plenerze w pasiece leśnej w miejscowości Paczewo.
W pasiece zaproszeni goście zapoznali się z pracą pszczelarza oraz z tajnikami i ciekawostkami
na temat pszczelarstwa i samych pszczół, o czym opowiedział mgr inż. Tomasz Kuśnierz.
Następnie w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i małych Ssaków „Ostoja” w
Hejtusie pracownicy „Ostoi” opowiedzieli o swoich celach, sukcesach, potrzebach i codziennej
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pracy z dzikimi pacjentami. Następnym etapem było zwiedzanie ośrodka i możliwość
zobaczenia rannych i chorych pacjentów.
Celem organizowania „Dnia samorządowca” jest zaznajomienie pracowników wydziałów
ochrony środowiska z urzędów z terenu Kaszubskiego Parku z aktualnymi działaniami
ochronnymi, które realizuje Park oraz o ich efektach. Celem tych spotkań jest również
zachęcenie uczestników do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony
przyrody.
KPK chcąc zachęcić lokalną społeczność do zakładania tradycyjnych ogrodów pełnych ziół,
starych odmian jabłoni, tradycyjnych bylin, zamieszkiwanych przez zwierzęta, odwiedzanych
licznie przez dobroczynne pszczoły zorganizował w miesiącu czerwcu „Cykl spotkań z
przyrodą”. Lokalna społeczność została zaproszona na 5 warsztatów, które odbyły się w sali
edukacyjnej w siedzibie KPK oraz w terenie. Tematy, które zostały poruszone na warsztatach
były następujące:
1. „Lekcja projektowania tradycyjnych ogrodów” przeprowadzona przez panią Joannę
Kuśnierz, w której brali udział uczniowie z technikum w Przodkowie o profilu
architektura krajobrazu,
2. „Stare odmiany jabłoni skarbem kaszubskich sadów” gdzie uczestnicy poznali stare
bardzo cenne odmiany jabłoni oraz jak je pielęgnować i rozpoznawać,
3. „Pszczoły niezwykli przyjaciele roślin i ludzi”- warsztaty odbyły się w pasiece w
miejscowości Paczewo gdzie pan mgr inż. Tomasz Kuśnierz przedstawił uczestnikom
jak wygląda gospodarka pasieczna i dlaczego pszczoły są tak ważne w życiu człowieka.
Uczestnicy poznali również szereg gatunków roślin miododajnych,
4. „Byliny i zioła w kaszubskich ogrodach”- w czasie tych warsztatów uczestnicy nauczyli
się rozpoznawać zioła i dowiedzieli się o ich dobroczynnych właściwościach
leczniczych. Nauczyli się jak zakładać ogród ziołowy i jakie rośliny najładniej
wyglądają w tradycyjnych ogrodach kaszubskich,
5. „Gatunkom inwazyjnym mówimy nie!”-warsztaty przeprowadził pan inż. mgr Jarosław
Pawlikowski, który zapoznał uczestników z inwazyjnymi gatunkami roślin i zwierząt,
które zaczynają się pojawiać na terenie Kaszub, ze sposobami ich zwalczania oraz
niebezpieczeństwem ich rozprzestrzeniania się.
Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności i wzięło w nich
udział 112 osób.
Celem warsztatów było bliższe zapoznanie się lokalnej społeczności z bieżącymi działaniami
ochronnymi jakie są aktualnie realizowane na obszarze chronionym jakim jest park
krajobrazowy, na terenie którego mieszkają. Zachęcenie ich do samodzielnego działania w
zakresie ochrony poprzez tworzenie ogrodów przyjaznych pszczołom oraz ograniczenie
stosowania chemii w swoich ogródkach, pielęgnowania strych cennych drzew owocowych i nie
sprowadzania do ogródków inwazyjnych gatunków roślin, które poznali na warsztatach.
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Ponieważ na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego znajduje się duża ilość łąk
podmokłych, dlatego też pan mgr inż. Grzegorz Jędro w miesiącu maju rozpoczął
inwentaryzację wybranych stanowisk tych siedlisk pod względem obecności objętych ochroną
ścisłą następujących gatunków motyli i ważek żyjących na obszarach łąk podmokłych:
Modraszka telejusa ( Phengaris teleius), Modraszka nausitousa ( Phengaris nausithous),
Czerwończyka fioletka (Lycaena Helle), Czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), Strzępotka
edypusa (Coenonympha oedippus) i Przeplatki aurini (Euphydryas aurinia) oraz 5 gatunków
chronionych ważek: Straszki północnej (Sympecma paedisca), Żagnicy torfowcowej (Aeshna
subarctica), Trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia), Zalotki większej (Leucorrhinia
pectoralis) oraz Zalotki białoczelnej (Leucorrhinia albifrons). Inwentaryzacja trwała do
30.09.2015 roku i zakończyła się raportem z przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych
oraz oceną populacji wraz z zaleceniami ochronnymi dla poszczególnych stanowisk, podaniem
lokalizacji GPS badanych stanowisk oraz dokumentacją zdjęciową. Inwentaryzacja wykazała
obecność kilku cennych gatunków owadów na terenie KPK.
Celem przeprowadzania inwentaryzacji siedliskowych na terenie Parku jest udokumentowanie
najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc i gatunków na terenie Parku, aby objąć
je szczególną ochroną.
29.09.2015r Kaszubski Park zorganizował rajd pod tytułem „Po bezdrożach Kaszubskiej wsi
pachnącej miodem, jabłkami i ziołami". W rajdzie wzięli udział uczniowie z dwóch gimnazjów
w Kartuzach. Uczniowie podzieleni na drużyny otrzymali mapy, busole i karty pracy. Miejsce
startu znajdowało się w miejscowości Maks, a meta w Pierszczewie. Uczniowie na karcie pracy
mieli 11 punktów do których musieli dotrzeć. W punktach czekały na nie różne pytania, które
sprawdzały wiedzę z zakresu geografii, biologii oraz umiejętność czytania mapy i
posługiwania się busolą. Trzeba było się również wykazać spostrzegawczością i sprytem. Na
skrzyżowaniach trzeba było wyznaczać lub odczytywać azymut aby pójść dobrą drogą, znaleźć
roślinę inwazyjną oraz odszyfrować zagadkę. Trasa rajdu przebiegała przez przepiękne tereny
Parku gdzie młodzież mogła zobaczyć tradycyjne ogrody wiejskie, sady pełne owoców, pasiekę
oraz podmokłą łąkę zamieszkiwaną przez cenne gatunki motyli i ważek. W rajdzie wzięło
udział 40 uczniów.
Celem organizowania przez Park rajdów jest zachęcenie lokalnej młodzieży do zwiedzania i
poznania swojej lokalnej okolicy, zobaczenia jej piękna przyrodniczego oraz walorów
krajobrazowych. Każdy rajd jest zawsze związany z aktualnymi działaniami ochronnymi
realizowanymi przez Kaszubski Park. Tym razem celem rajdu było pokazanie młodzieży
pięknych tradycyjnych ogrodów wiejskich, poznanie starych odmian jabłoni, nauczenie
rozpoznawania gatunków inwazyjnych oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń z ich strony.
Celem rajdu również było pokazanie uczniom siedliska jakim jest podmokła łąka czyli
torfowisko niskie.
W czasie minionego półrocza Straż Parku przeprowadziła interwencje terenowe z
pracownikami wydziałów ochrony środowiska gmin, starostwa, policji oraz Strażą Leśną w
następujących sprawach:
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- 68 wizjach terenowych
- interwencji w sprawie wyrzucania śmieci i gruzów nad j. Trzebno
- interwencji w sprawie nielegalnej wycinki i niwelacji terenu nad j. Raduńskim
Górnym w m. Żuromino.
- interweniowano 2 razy w sprawie rannej zwierzyny płowej
- w trakcie patroli terenowych ze strażą leśną wystawiono 48 mandatów karnych z art.
161 kw, w 24 przypadkach użytkowników lasów pouczono wspólnie ze strażą leśną o
przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie przyrody m.in. trzymanie psów na uwięzi
- zlikwidowano 2 nielegalne składowisko śmieci na terenie gminy Chmielno
- na terenie gminy kartuzy w Ręboszewie zlikwidowano nielegalny tor motokrosowy
na pow. ok. 3 ha i w porozumieniu z przedstawicielami Starosty Kartuskiego
doprowadzono do przywrócenia stanu pierwotnego tego terenu
- w Ostrzycach nad jeziorem Trzebno zostało wstrzymane zasypywaniu terenów
wodno- błotnych
Każda wizja w terenie wiązała się z pouczeniem i informowaniem osób zainteresowanych o
przepisach ustawy o ochronie przyrody i Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz
propagowaniem walorów przyrodniczych Parku. Patrole to nie tylko same kontrole w terenie,
ale także uświadamianie społeczeństwa z zakresu naruszeń prawa dotyczącego ochrony
środowiska i ochrony przyrody. Czasami są to nieświadome, ale niestety często są to przypadki
świadomego naruszenia przepisów. Patrole pozwalają również na nawiązanie współpracy z
wydziałami administracyjnymi w celu lepszego działania w zakresie ochrony przyrody.
Pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w celu powiększenia swojej wiedzy w
zakresie ekologii, ochrony bioróżnorodności siedlisk, aby być na bieżąco ze zmianami w
przepisach prawnych brali udział w następujących szkoleniach , konferencjach i spotkaniach:
- 20-21.01.2015 „Natura 2000 - Naturalny Kapitał – część 1” – Joanna Kuśnierz,
Ryszard Szutenberg
- 10-11.02.2015 „Natura 2000 - Naturalny Kapitał – część 2” – Małgorzata Bychowska,
Ryszard Szutenberg
- 03-04.03.2015 „ Natura 2000 – Naturalny Kapitał – część 3” – Joanna Kuśnierz
- 24-25.03.2015 „Natura 2000 – Naturalny Kapitał – część 4” – Joanna Kuśnierz
- 11.03.2015 „Pomorskie Aleje – wczoraj, dziś i jutro” – Ryszard Szutenberg, Witold
Sieciechowski
- 16.02.2015 „Norka Amerykańska” w Nadleśnictwie Przymuszewo – Ryszard
Szutenberg
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- 21-22.04.2015r i 12-13.05.2015 „Natura 2000”-Naturalny Kapitał - Ryszard
Szutenberg i Joanna Kuśnierz
- 23-24.06.2015r szkolenie wspinaczkowe w miejscowości Charzykowy - Ryszard
Szutenberg
- 13.07.2015 szkolenie z zakresu wniosków do RPO w Kościerzynie- J. Kuśnierz, K.
Sikorska.
- 31.08.-02.09.2015 konferencja: „Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia –
inwentaryzacja, rozprzestrzenianie, metody zwalczania” w miejscowości Krzywe –
Suwałki – R. Szutenberg
- 17.09.2015 Konferencja: „Barszcz Sosnowskiego” w Gdańsku- R. Szutenberg
-17-19.11.2015- szkolenie dla pracowników Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych: „Zagadnienia inwazyjności obcych gatunków oraz tworzenie
scenariuszy warsztatów z edukacji ekologicznej zgodnych z podstawą programową i
stoisk promocyjnych PZPK”- J. Kuśnierz, K. Sikorska, R. Szutenberg, W.
Sieciechowski
-19-20.11.2015- Konferencja: „Aktywna ochrona przyrody w obszarach Natura 2000 w
województwie pomorskim, ochrona włochatki w Puszczy Daużlubskiej” w
miejscowości Reda- R. Szutenberg
- 24.11.2015- Szkolenie dotyczące problemu ratowania raka szlachetnego na Pomorzu
w związku z realizacją projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” w siedzibie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego w Kartuzach - J. Kuśnierz, K. Sikorska, R. Szutenberg, W.
Sieciechowski
-04.12.2015- Szkolenie z obsługi programu GIS w miejscowości Schodno- K. Sikorska
-08.12.2015- Seminarium „Drzewa otwartych
inwestycyjnych” w Gdańsku - R. Szutenberg

krajobrazów

w

procesach

-08.12.2015-Konferencja: „Podsumowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 na Pomorzu” w Gdańsku - W. Sieciechowski
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Efekt ekologiczny
Gatunki zwierząt chronionych objętych działaniami ochronnymi projektu
L.p
.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Stopień
zagrożenia
gatunku z
czerwonej
księgi

1.

Modraszek telejus

Phengaris teleius

2.

Modraszek
nausitous

Phengaris nausithous

3.

Czerwończyk
fioletek

Lycaena Helle

4.

Czerwończyk
nieparek

Lycaena dispar

5.

Strzępotek edypus

Coenonympha
oedippus

6.

Przeplatka aurinia

Euphydryas aurinia

7.
8.

Sympecma paedisca
Aeshna subarctica

9.

Straszka północna
Żagnica
torfowcowa
Trzepla zielona

LR –
gatunek
niższego
ryzyka
LR –
gatunek
niższego
ryzyka
VU –
gatunek
wysokiego
ryzyka
LR –
gatunek
niższego
ryzyka
EX? –
gatunek
prawdopod
obnie
zanikły
EN –
gatunek
bardzo
wysokiego
ryzyka
-

10

Zalotka większa

11.

Zalotka białoczelna

Ophiogomphus
cecilia
Leucorrhinia
pectoralis
Leucorrhinia
albifrons
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Gatunek ujęty
w Załączniku II
Dyrektywy
siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie
Nie

-

Tak

-

Tak

-

Nie

Gatunek ujęty
w Załączniku
I Dyrektywy
Ptasiej

Rodzaje siedlisk chronionych objętych działaniami z czynnej ochrony:
L.p
.

Typ siedlisko

Nazwa łacińska

1.

(7140)Torfowiska
przejściowe i trzęsawiska

Scheuchzerio-Caricetea
nigrae

Powierzchnia Typ siedliska
(ha)
ujęty w
Załączniku I
Dyrektywy
Siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)
10
Tak

Infrastruktura kierująca ruch turystyczny, mająca na celu ochronę cennych walorów
przyrodniczych.
Rodzaj wybudowanej/odnowionej infrastruktury:
Elementy wchodzące w skład infrastruktury (rodzaj, sztuki):
Długość (mb) szlaku kierunkującego ruch turystyczny:
Forma ochrony obszaru, na którym wybudowano/odnowiono infrastrukturę:
Typy siedlisk chronionych objętych projektem (zaznaczyć czy są to siedliska ujęte w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej)
Edukacja Ekologiczna
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: 5485
W tym:
Liczba osób biorących udział w szkoleniach:210
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 44o
Liczba uczestników akcji plenerowych: 2500
Nakład wydawnictwa (podać rodzaj wydawnictwa):
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów:
Liczba wejść na stronę internetową:
Inne (podać rodzaj):
Pkt. 5. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –
Wdzydzki Park Krajobrazowy w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Działania podjęte w ramach zadania pn. „Zrównoważony rozwój obszarów cennych
przyrodniczo i krajobrazowo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym poprzez
minimalizowanie skutków działalności gatunków konfliktowych”. Mając na celu
zrównoważony rozwój obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo we Wdzydzkim Parku
Krajobrazowym poprzez minimalizowanie skutków działalności gatunków konfliktowych w
2015r. podjęto kompleksowe działania w zakresie ochrony miejsc cennych przyrodniczo i
minimalizowania wpływu gatunków konfliktowych.
W celu podwyższenia świadomości przyrodniczej społeczeństwa w kierunku
prowadzonych przez Park działań odnoszących się do gatunków konfliktowych
przeprowadzono szereg zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Przeprowadzono liczne zajęcia
i pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia odbywały się w Sali
edukacyjnej WPK oraz szkołach powiatu kościerskiego. Dodatkowo dla zainteresowanych
zorganizowano terenowe wyprawy w miejsca występowania żurawi i bobrów. Program zajęć
dostosowany był do wieku odbiorców i zawierał się w trzech grupach tematycznych
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(pierwsza dotyczyła bobra – „Bóbr budowniczy”, „Bobrowisko” , druga grupa tematów była
związana z żurawiem i kormoranem – „ Poznajcie żurawia i kormorana”, natomiast trzecia
poniekąd podsumowująca dotyczyła przyczyn i skutków działalności gatunków konfliktowych,
oraz sposobów radzenia sobie z nimi – „ Co to są szkodniki?”, „Gatunki konfliktowe”).
Podsumowaniem cyklu szkolnych zajęć były ogłoszone konkury. Przeprowadzono je w kilku
kategoriach wiekowych. Zadaniem najmłodszych mieszkańców powiatu kościerskiego było
przygotowanie prac plastycznych (indywidualne prace – przedszkola, klasy 0 i I szkoły
podstawowej) „ Bóbr, żuraw i kormoran w środowisku naturalnym”, trochę starsi (klasy II i III
szkoły podstawowej) w grupach - klasach tworzyli gry dotyczące biologii i ekologii bobra oraz
w drużynach 3 osobowych (reprezentanci szkoły) brali udział w turnieju wiedzy „Poznaj bobra
, żurawi i kormorana”. Najstarsi czyli uczniowie klas IV-VI i gimnazjów w grupach
opracowywali scenariusze zajęć i przeprowadzili wywiad środowiskowy na temat gatunków
konfliktowych. Przeprowadzono również I-III etap, mającego wieloletnią tradycję,
ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
Na potrzeby zajęć edukacyjnych i konkursów zakupiono artykuły papiernicze, artykuły
spożywcze, w celu zapewnienia drobnego poczęstunku laureatom konkursu oraz nagrody w
postaci książek, sprzętu elektronicznego i turystycznego oraz pomoce dydaktyczne dla klas
biorących udział w grupowych konkursach. W związku z organizacją wystawy konkursowych
prac plastycznych w jednym z kościerskich Galerii Handlowych zakupiono ramy zatrzaskowe
w celu ich ekspozycji. W ramach doposażenia sali edukacyjnej uzupełniono zasoby czytelni
przyrodniczej o nowe pozycje książkowe oraz zakupiono pokarm dla rybek i akcesoria
akwarystyczne w celu utrzymania słodkowodnego akwarium.
Pragnąc dotrzeć z informacją o gatunkach konfliktowych do wszystkich mieszkańców
Parku sołtysom wsi z terenu Parku przekazane zostały plakaty i broszury edukacyjne
informujące o gatunkach konfliktowych. W tym celu zlecono graficzne opracowanie broszur i
plakatów, profesjonalne wykonanie rysunków bobra, żurawia i kormorana oraz zakupiono
kolorową drukarkę formatu A3 w celu wydrukowania niezbędnych materiałów.
W ramach realizacji projektu pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego brali
udział w masowych akcjach plenerowych tj. Pomorskie Targi Rolno - Przemysłowe w
Lubaniu, Kaszubska Jesień w Lubaniu, Rodzinny Rajd Rowerowy we Wdzydzach, Święto
sielawy we Wdzydzach. Na parkowym stoisku edukacyjnym, poświęconym gatunkom
konfliktowym, przeprowadzano konkursy z wiedzy, motywujące do zgłębienia wiedzy
przyrodniczej i problemu dotyczącego tych gatunków. Na te potrzeby zakupiono drobne
nagrody edukacyjne w postaci zakładek do książek i podkładek pod kubki z QR kodami
odsyłającymi do strony internetowej ze szczegółowymi informacjami odnośnie wyżej
wymienionych gatunków. Na potrzeby imprez masowych wykonano roll-up’y o gatunkach
konfliktowych, ich znaczenia w przyrodzie oraz sposobów radzenia sobie ze skutkami ich
występowania i działalności (na roll-up’ach wykorzystano ww. profesjonalne rysunki bobra
żurawia i kormorana) oraz zakupiono paliwo do samochodów służbowych.
W ramach działań edukacyjnych na temat gatunków konfliktowych, występujących na
obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, zorganizowano jednodniowe warsztaty
terenowe. W zajęciach udział wzięli samorządowcy, urzędnicy instytucji odpowiedzialnych za
ochronę środowiska i zagospodarowanie terenu w powiecie kościerskim. Głównym celem
zadania było pokazanie zarówno pozytywnej roli w środowisku gatunków uważanych za
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konfliktowe, jak również przedstawienie sposobów radzenia sobie z ich działalnością i
wpływem na środowisko. Tego typu akcja odbywa się corocznie i każdorazowo ukazuje inne
aspekty ochrony przyrody i krajobrazu WPK. Warsztaty miały formę jednodniowego spływu
kajakowego (rzeką Wdą, przez Krzyż Jezior Wdzydzkich do Wdzydz) oraz prelekcji. W ramach
zadania wynajęto kajaki oraz wykwalifikowanych przewodników kajakowych do
zabezpieczenia spływu. Po całodziennych zajęciach uczestnikom zapewniono poczęstunek.
W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost populacji bobra europejskiego
na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, co wiąże się z nasileniem szkód
powodowanych przez te zwierzęta. Na przełomie października i grudnia przeprowadzono
inwentaryzację miejsc występowania bobra europejskiego na obszarze WPK. Badania te
polegały na kontroli cieków wodnych i wód otwartych znajdujących się w granicach Parku.
Liczebność populacji bobra europejskiego na badanym obszarze określono opierając się na
założeniu, że w Polsce rodzina bobrza składa się najczęściej z 4 osobników. Zinwentaryzowano
14 stanowisk bobra europejskiego uznanych za rodzinne. Liczebność populacji wynosi 56
osobników. Ssaki te zasiedlają głównie zachodnią część badanego obszaru. Inwentaryzacja
miejsc występowania i żerowania tego ssaka pozwoliła określić skalę jego działalności w
środowisku. Do realizacji zadania zakupione zostało paliwo do samochodów służbowych i
łodzi oraz odbiorniki GPS.
Bobry budują tamy w precyzyjnie wybranych miejscach, tam gdzie nawet niewielka
działalność bobrów może szybko doprowadzić do powstania dużych rozlewisk, powodując
straty gospodarcze w rolnictwie i leśnictwie. Jednym ze sposobów ograniczenia szkód
powodowanych przez bobry jest instalowanie przepustów w tamach bobrowych, które
pozwalają na utrzymanie stałego poziomu wody w rozlewisku, co ogranicza ewentualne
szkody. Pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wykonali pięć przepustów w tamach
bobrowych na jednym z cieków wodnych na obszarze użytku ekologicznego „Przerębska
Huta”. Prace polegały na umieszczeniu w tamie plastikowej rury o średnicy 20 cm, która będzie
działać jak syfon regulujący poziom wody w stawie bobrowym. W ramach realizacji działania
zakupiono rury kanalizacyjne, drobny sprzęt budowlany m.in. pręty, młotek, siekierę oraz
paliwo do samochodów służbowych.
W celu ochrony zadrzewień na brzegach jezior, wysp i rzeki podjęto szereg zadań
związanych bobrem, który w tych siedliskach powoduje największe zmiany.
W celu ochrony tarlisk endemicznej troci jeziorowej osłonięto wybrane drzewa rosnące wzdłuż
rzeki Wdy siatką stalową oraz smarowano drzewa specjalną mieszanką żywicy z piaskiem.
Działania te pozwolą ochronić drzewa przed wycinaniem ich przez bobry. Celem ochrony
najcenniejszych drzew porastających brzegi jezior Wdzydzkich oraz drzew tworzących na
wyspie Glonek grąd gwiazdnicowy, osłonięto wybrane drzewa siatką stalową oraz pokryto
żywicą z piaskiem, by zminimalizować zgryzanie przez bobry. Do realizacji zadania zakupiono
paliwo do samochodów służbowych i łodzi oraz siatkę stalową, paliki drewniane do wspierania
siatki, a także specjalną żywicę z piaskiem, rękawice ochronne i pędzle. Realizując zadanie
osłonięto siatką stalową wybrane drzewa na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego: na
wyspie Glonek – 60 drzew, w miejscowości Loryniec nad rzeką Wdą -30 drzew, w
miejscowości Przerębska Huta nad rzeką Wdą – 20 drzew. Specjalną mieszanką żywicy z
piaskiem zabezpieczono 12 drzew nad jeziorem Radolnym przy ujściu rzeki Wdy oraz 12 drzew
nad jeziorem Niedźwiadek, w miejscu działalności bobra .
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W celu określenia wielkości populacji żurawia Grus grus, przeprowadzono
inwentaryzację na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Prace wykonano metodą
nasłuchu odzywających się par. Nasłuchy przeprowadzono we wczesnych godzinach
porannych, w miejscach potencjalnego gniazdowania ptaków ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów podmokłych, torfowisk i zbiorników wodnych. W wyniku kontroli stwierdzono
obecność dziewiętnastu par żurawi. Prowadzono również monitoring noclegowisk w czasie
wędrówek. W ramach realizacji zadania zakupiono fotopułapki, namiot czatownia oraz paliwo
do samochodów służbowych.
W ramach inwentaryzacji liczebności kormorana Phalacrocorax carbo
zinwentaryzowano Kompleks Jezior Wdzydzkich oraz jeziora Słupinko i Słupino w granicach
WPK. Na terenie Parku nie stwierdzono gniazdujących kormoranów, natomiast zaobserwować
grupy liczące do 700 osobników.
Mając na uwadze ochronę siedlisk troci jeziorowej, wykonano obsadzenie, wybranych
bezdrzewnych odcinków brzegów rzeki Wdy, od okolic Lipusza do jeziora Schodno,
sadzonkami olchy czarnej Alnus glutinosa zakupionej w szkółce drzew. Zakupiono 1 tysiąc
sztuk sadzonek olszy czarnej. Wykonano nasadzenia na wybranych odcinkach Wdy – w pasie
o łącznej długości 3 kilometrów przy odległościach pomiędzy sadzonkami od 2 – 3 m. 50 %
sadzonek drzew (co drugie drzewko) zabezpieczono osłonkami przed bobrami.
Podwyższając kwalifikacje zawodowe i tym samym kompetencje w prowadzonych
działaniach edukacyjnych i przyrodniczych na rzecz zrównoważonego rozwoju, pracownicy
Parku brali udział w szkoleniach i konferencjach tematycznych. Szkolenie „ Przewodnik
turystyczny po Borach Tucholskich i Pojezierzu Krajeńskim” – Grażyna Sadowska, specjalista
ds. edukacji.
Dodatkowo zakupiono uniwersalny obiektyw do aparatu służbowego oraz tarcicę
drewnianą w postaci gontu. Tarcica posłuży do remontu dachu stelaża z mapą na pieszej ścieżce
przyrodniczo - edukacyjnej we Wdzydzach.

Efekt ekologiczny
Zarówno bóbr, żuraw i kormoran zaliczane są do tzw. gatunków konfliktowych, które
to, w świadomości przynajmniej części społeczeństwa, postrzegane są jako "szkodniki".
Wizerunek ten w znacznej mierze kształtowany jest poprzez szkody, jakie powodują w
miejscach żerowania. Nie dostrzega się natomiast istotnej, pozytywnej roli, jaką spełniają w
środowisku naturalnym. Prowadzona przez pracowników edukacja ekologiczna ma na celu
zmianę postrzegania tych zwierząt na bardziej pozytywny, co w konsekwencji ma przyczynić
się do zapobiegania czy też ograniczenia powstawania sytuacji konfliktowych. W zajęciach
edukacyjnych w I półroczu wzięło udział ponad 3 000 osób.
Czynny udział pracowników WPK w imprezach masowych był doskonałą okazją do
przekazywania rzetelnej wiedzy nt. stanu środowiska naturalnego i obszaru chronionego, jakim
jest Wdzydzki PK, położony na terenie Rezerwatu Biosfery “Bory Tucholskie”, a także
przyczyn i skutków działalności gatunków konfliktowych na terenie Parku. Szacuje się, że w
imprezach tych w sumie wzięło udział blisko 50 000 zwiedzających z terenu województwa
pomorskiego (w tym powiatu kościerskiego), a także turystów odwiedzających nasze tereny z
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kraju i zagranicy, co umożliwiło udostępnienie informacji o projekcie szerokiemu
i
różnorodnemu gronu odbiorców.
W miejscu o największym negatywnym wpływie spowodowanym podtopieniami
związanymi z tamami i stawami bobrowymi, wybudowano przepusty wodne, które, poza
zmniejszeniem wpływu budowy tamy na okoliczne tereny, pozwalają pokazać jak w zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju radzić sobie z problemem.
Ochrona drzew przed działalnością bobra polegała na osłonięciu drzew na wyspie
Glonek siatką stalową co pozwoli zachować cenne przyrodniczo siedlisko jakim jest
odnawiający się grąd gwiazdnicowy. Ochrona tego typu lasu, ujętego na liście siedlisk Natura
2000, ma kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności wyspy planowanej jako rezerwat przyrody.
Ochrona drzew nad rzeką Wdą ma duże znaczenie dla rozrodu endemicznej troci wdzydzkiej –
ujętej w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii EN. Wycinanie nadbrzeżnych drzew
powoduje bezpośrednie nasłonecznienie wody i zwiększenie tym samym strat w ikrze.
Inwentaryzacja żurawia i kormorana miała na celu zbadanie aktualnego stanu
liczebności populacji tych gatunków. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą oszacować czy
obecność żurawia i kormorana na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego może
powodować duże szkody i sytuacje konfliktowe.
Nasadzenia olszą czarną mają na celu umocnienie brzegów rzeki oraz ograniczenie
rozwoju roślin wodnych. Wykonane nasadzenie wpłynie również na poprawę warunków
siedliskowych troci jeziorowej, poprzez zapewnienie odpowiedniego zacienienia wody, a w
konsekwencji utrzymanie optymalnej temperatury do rozwoju narybku i smoltów.
Gatunki zwierząt chronionych objętych działaniami ochronnymi projektu
L.p.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

1.
2.
3.
4.

Żuraw
Kormoran
Bóbr europejski
Troć jeziorowa

Grus grus
Phalacrocorax carbo
Castor fiber
Salmo trutta morpha
lacustris

Stopień
zagrożenia
gatunku z
czerwonej
księgi

Gatunek ujęty w
Załączniku II
Dyrektywy
siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

Gatunek ujęty
w Załączniku I
Dyrektywy
Ptasiej

TAK

EN

NIE
TAK
NIE

Rodzaje siedlisk chronionych objętych działaniami z czynnej ochrony:
L.p.

Typ siedlisko

Nazwa łacińska

1.

Grąd subatlantycki

Stellario Carpinetum

2.

Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe
i jesionowe

Salicetum albae, Populetum
albae, Alnenion glutinosoincanae
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Powierzchnia
(ha)

Typ siedliska
ujęty w
Załączniku I
Dyrektywy
Siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)
grąd subatlantycki
(9160)
łęgi wierzbowe,
topolowe,
olszowe i
jesionowe, olsy

Bory i lasy bagienne

(Ass Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis,
Ass Vaccinio uliginosiPinetum sylvestris, Ass Pino
mugo-Sphagnetum,
Ass Sphagno girgensohnii
Piceetum

źródliskowe
(91E0)
bory i lasy
bagienne (91D0)

Infrastruktura kierująca ruch turystyczny, mająca na celu ochronę
cennych walorów przyrodniczych.
Rodzaj wybudowanej/odnowionej infrastruktury: stelaż z mapą WPK
Elementy wchodzące w skład infrastruktury (rodzaj, sztuki): stelaż drewniany, szt. 1
Długość (mb) szlaku kierunkującego ruch turystyczny: 4 km
Forma ochrony obszaru, na którym wybudowano/odnowiono infrastrukturę: Wdzydzki Park
Krajobrazowy, Natura 2000
Typy siedlisk chronionych objętych projektem (zaznaczyć czy są to siedliska ujęte w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej): bór chrobotkowy, bór świeży, ols, łąka wilgotna,
torfowisko przejściowe

Edukacja Ekologiczna
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: 3 000
W tym:
Liczba osób biorących udział w szkoleniach:
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 3 000
Liczba uczestników akcji plenerowych:
Nakład wydawnictwa (podać rodzaj wydawnictwa):
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów:
Liczba wejść na stronę internetową: średnio 6 400 miesięcznie / 76 706 przez cały rok
Inne (podać rodzaj):
Liczba osób uczestnicząca w imprezach masowych z udziałem Parku: ok. 50 000
Pkt. 6. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –
Zaborski Park Krajobrazowy w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
„Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!”
Inwentaryzacja obcych gatunków inwazyjnych roślin
Wzbogacono bazę danych GIS ZPK o kolejne stanowiska obcych gatunków inwazyjnych
roślin. Inwentaryzacją objęte były wybrane użytki ekologiczne w granicach Zaborskiego Parku
Krajobrazowego. Zgromadzone informacje posłużyły do przygotowania projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pt. Pomorskie u progu
inwazji gatunków obcego pochodzenia.
Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych roślin
W 2015 r. kontynuowano usuwanie niecierpka gruczołowatego i kolczurki klapowanej z brzegów
Jeziora Charzykowskiego oraz łąk i lasów w sąsiedztwie wsi Charzykowy. W tym celu zakupiono
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drobny sprzęt ogrodniczy (sekatory, rękawice ochronne) oraz worki na śmieci służące do
bezpiecznego transportu biomasy na wyznaczone miejsce utylizacji. W działaniach uczestniczyli
pracownicy ZPK (4 osoby) oraz studenci kierunków przyrodniczych w ramach obozu letniego –
łącznie 8 osób.
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Prowadzono akcję edukacyjną związaną z doradztwem dla osób, które w swoim ogrodzie mają
gatunki inwazyjne i chcą się ich pozbyć. Na stronie internetowej www.zaborskipark.pl została
utworzona zakładka pt. „Dobra praktyka ogrodnika przyrodnika”, gdzie umieszczono zasady i
regulamin akcji, opis gatunków inwazyjnych występujących w ogrodach przydomowych oraz
listy zamienników. Właściciele ogrodów, którzy usunęli z nich obce gatunki, po
zweryfikowaniu doniesień przez pracowników Parku w ramach nagrody otrzymali sadzonki
roślin rodzimych. Akcja propagowana była w gminach, prasie lokalnej i na regionalnych
portalach internetowych, m.in. Chojnice.pl. Sadzonki roślin zostały przekazane dla wsi Wysoka
Zaborska w Sołectwie Leśno oraz właścicieli ogrodów w Przymuszewie, Gapowie i Sławęcinie.
Promocja ogrodów tradycyjnych
Kontynuowano działania związane z promocją ogrodów tradycyjnych przyjaznych naturze
poprzez współpracę z gminami Brusy i Chojnice przy konkursie „Piękna Wieś Pomorska”
(łącznie 90. uczestników konkursu). Pracownik ZPK był członkiem gminnych komisji. Przyznano
nagrody rzeczowe (sprzęt ogrodniczy) dla laureatów specjalnej kategorii promującej ogrody
tradycyjne. Na stronie internetowej ZPK uruchomiono comiesięczny cykl porad dla
ogrodników pt. „Kalendarz ogrodnika przyrodnika”, promujący rozwiązania przyjazne
przyrodzie wraz z informacjami na temat negatywnego oddziaływania inwazyjnych gatunków
obcych. Zamontowano trzy ule dla pszczół murarek: przy siedzibie ZPK w Charzykowach, w
Swornegaciach przy Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego oraz w Brusach Jagliach przy
Chacie Kaszubskiej. Ule zostały wykonane z drewna, trzciny i gliny. Prowadzono zajęcia
edukacyjne w szkołach i świetlicach.
Ochrona ptaków przed norką amerykańską
Odbyły się dwa szkolenia na temat negatywnego oddziaływania norki amerykańskiej na lęgi
ptaków oraz metod monitoringu i eliminacji tego inwazyjnego gatunku. Szkolenie
przeprowadził pracownik Zakładu Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii Instytutu Biologii
Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. W szkoleniach wzięło udział łącznie 65 osób:
pracownicy służby leśnej nadleśnictw Rytel i Przymuszewo, przedstawiciele kół łowieckich z
obszaru Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz nadleśnictw: Rytel i Przymuszewo, a także
pracownicy służb ochrony przyrody, w tym parków krajobrazowych: Wdzydzkiego,
Kaszubskiego, Nadmorskiego, Tucholskiego, Wdeckiego i Zaborskiego. W celu prowadzenia
inwentaryzacji ptaków narażonych na negatywne oddziaływanie norki amerykańskiej
zakupiono przenośne odtwarzacze mp3. Zakupiono fotopułapkę w osprzętem. Dla uczestników
szkolenia zakupiony artykuły spożywcze (herbata, kawa, ciastka).
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Akcja edukacyjna „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!”
Celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży, a przez ich aktywność również dorosłych, na
istotny problem jakim są inwazyjne gatunki obce. Akcja adresowana była do klas IV-VI szkół
podstawowych oraz gimnazjalistów i ich nauczycieli z obszaru gmin Brusy i Chojnice.
Realizowana była w czterech modułach, w których każdorazowo uczestniczyli dwaj
pracownicy parku. Przeprowadzono 25 godzin zajęć w 13. szkołach. W zajęciach uczestniczyło
640 osób, głównie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. W specjalnie ogłoszonym
konkursie wzięło udział łącznie 12 szkół.
Zakupiono 30 rysunków obcych gatunków inwazyjnych. Wydano drukiem dwa wzory
plakatów prezentujących obce gatunki inwazyjne roślin i zwierząt oraz zakładki. Przy
współpracy z dydaktykiem biologii pracownicy Parku przygotowali zeszyty edukacyjne –
kompendium wiedzy z zadaniami dla ucznia i nauczyciela. Zakupiono projektor multimedialny
i materiały biurowe.
Realizowano działania o charakterze długofalowym, które są kontynuacją zadań
zapoczątkowanych w latach wcześniejszych
- ochrona włochatki i innych sów leśnych – prowadzono monitoring występowania sów na
obszarze ZPK;
- ocena stanu ekologicznego rzek – przeprowadzono odłowy ichtiofauny w 9. rzekach: Czerwona
Struga, Chocina (2 stanowiska), Czernicki Rów, Kłonecznica (2 stanowiska), Kulawa (2
stanowiska), Orla Struga, Młosina, Zbrzyca (3 stanowiska), Jarcewska Struga; w odławianych
odcinkach rzek stwierdzono występowanie 18 gatunków ryb: minóg strumieniowy (Lampetra
planeri), ukleja (Alburnus alburnus), ciernik (Gasterosteus aculeatus), okoń (Perca fluviatilis),
różanka (Rhodeus sericeus), krąp (Abramis bjoerkna), płoć (Rutilus rutilus), koza (Cobitis taenia),
szczupak (Esox lucius), kleń (Leuciscus cephalus), kiełb (Gobio gobio), pstrąg potokowy (Salmo
trutta m. fario), karaś pospolity(Carassius carassius), lin (Tinca tinca), miętus (Lota lota), śliz
(Barbatula barbatula), wzdręga (Scardinius erytrophthalmus) oraz piekielnica (Alburnoides
bipunctatus); zabrane informacje wzbogaciły bazę danych ZPK GIS i będą pomocne przy
formułowaniu opinii dotyczących ochrony przyrody na terenie ZPK dla przedsięwzięć związanych
z użytkowaniem rzek; zebrane dane są cennym uzupełnieniem wiedzy w kontekście
prowadzonego w ZPK monitoringu występowania zimorodka;
- rajd ekoturystyczny odbył się z okazji 5-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie; wzięło w
nim udział 129 osób; uczestnicy rajdu edukowani byli także na temat negatywnego oddziaływania
obcych gatunków inwazyjnych na rodzimą przyrodę; ze środków WFOŚiGW sfinansowano zakup
nagród turystycznych dla uczestników rajdu oraz znaczków rajdowych;
- usuwanie śmieci z brzegów rzek i jezior w ramach akcji „Sprzątanie Jeziora
Charzykowskiego”; przedsięwzięcie wymagało udziału blisko stu osób, reprezentujących różne
organizacje pozarządowe i instytucje, od lat włączających się w aktywne działania na rzecz
ochrony przyrody; efektem zainicjowanych kilka lat temu działań jest organizacja sprzątania
śmieci na kolejnych akwenach i rzekach na obszarze ZPK; zakupiono rękawice ochronne i
worki na śmieci, a także artykuły spożywcze dla uczestników akcji; wolontariusze otrzymali
koszulki okolicznościowe;
- „Sprzątanie Świata” - w ramach akcji do szkół z terenu miasta i gminy Chojnice, miasta i
gminy Brusy oraz gminy Konarzyny dostarczono materiały w postaci worków i rękawic oraz
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plakaty z Fundacji Nasza Ziemia; dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz młodzieży szkolnej
udało się zebrać około 35 m3 odpadów; w akcji uczestniczyło 2.680 osób; koszty wywozu oraz
utylizacji odpadów pokryły samorządy z Brus, Chojnic i Konarzyn; dla wyróżniających się
szkół zorganizowano zajęcia edukacyjne w Eksperymentarium Centrum EdukacyjnoWdrożeniowego w Chojnicach oraz Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie; dla uczestników akcji
zbierania śmieci na terenie ZPK oraz wyróżnionych szkół zorganizowano poczęstunek przy
ognisku;
- ogólnopolski konkurs dla gimnazjalistów „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” –
reprezentacja ZPK z Gimnazjum w Brusach, po wygraniu etapu wojewódzkiego konkursu,
reprezentowała Pomorze w finale ogólnopolskim, który w tym roku odbył się w parkach
krajobrazowych Województwa Lubuskiego; w dniu 6 listopada 2015 roku odbył się etap szkolny
ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - do rywalizacji
przystąpiło 165 gimnazjalistów z miasta i gminy Chojnice, gminy Konarzyny i miasta Brusy;
laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymali nagrody (książki, dyplomy, sprzęt
elektroniczny i turystyczny, ramki do zdjęć); laureaci etapu szkolnego z 11. gimnazjów wzięli
udział w grze terenowej po Zaborskim Parku Krajobrazowym; dla uczestników konkursu
zakupiono drobne artykuły spożywcze oraz przygotowano poczęstunek; do przygotowania
konkursu zakupiono materiały i sprzęt biurowy (bindownica, gilotyna);
- konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
przeprowadzono w trzech etapach, szkolnym (304 uczestników), gminnym (60) i parkowym
(12); w dwóch pierwszych etapach zadaniem uczniów było rozwiązanie testu; etap gminny
połączony był z wycieczką autokarową po terenie ZPK, a finał parkowy rozegrano w formie
gry terenowej na ścieżce w Kokoszce; dla uczestników konkursu zakupiono artykuły
spożywcze i nagrody (dyplomy, książki, sprzęt sportowy i elektroniczny), przygotowano
poczęstunek dla uczestników etapu gminnego z 20. szkół z terenu gmin: Chojnice, Brusy,
Konarzyny i miasta Chojnice (łącznie 80 osób, w tym 60 uczniów i 20 nauczycieli); do
przygotowania konkursu zakupiono materiały biurowe;
- „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” – rozstrzygnięto konkurs promujący zasady
prawidłowego dokarmiania ptaków zimą, adresowany do przedszkoli i szkół podstawowych;
wpłynęło 18 prac, kronik dokumentujących podejmowane działania; laureaci konkursu wzięli
udział w bezpłatnych zajęciach na ścieżce ornitologicznej w Kokoszce, Ogrodzie Fauny
Polskiej w Myślęcinku oraz stacji ornitologicznej i ścieżce edukacyjnej w rezerwacie przyrody
"Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej; w zajęciach wzięło udział 136 osób; zakupiono karmę
dla ptaków, którą przekazano do 46. szkół i przedszkoli; ze środków WFOŚiGW sfinansowano
transport uczestników zajęć edukacyjnych, artykułów spożywczych i materiałów biurowych;
- „Zimowiska ptaków wodno-błotnych” – nad jeziorami Charzykowskim i Witoczno
prowadzono warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w których wzięło udział
łącznie 58 osób; pracownicy Parku przeprowadzili coroczną akcję liczenia zimujących ptaków
wodno-błotnych na jeziorach i rzekach ZPK;
- przeprowadzono warsztaty terenowe z okazji Dnia Samorządowca, w których wzięły udział 34
osoby z gmin: Chojnice, Brusy, Konarzyny i miasta Chojnice; wśród uczestników byli
wójtowie, radni, pracownicy gmin i starostwa powiatowego oraz nauczyciele i członkowie
lokalnych stowarzyszeń; ze środków WFOŚiGW sfinansowano wynajem rowerów, transport
uczestników warsztatów i przygotowanie poczęstunku;
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- przeprowadzono cztery warsztaty terenowe przeznaczone dla osób dorosłych pt. „Poznajemy
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”, w których wzięły udział 122-ie osoby;
- przeprowadzono konserwację i drobne naprawy istniejącej małej infrastruktury edukacyjnej
(tablice edukacyjne z mapą w: Lubni, Śluzie, Czernicy oraz na ścieżkach w Kokoszce, Dolinie
Kulawy i Leśnie);
- udział w konferencjach naukowych i szkoleniach zewnętrznych oraz prenumerata literatury
fachowej i zakup pomocy dydaktycznych; pracownicy Parku byli uczestnikami szkoleń i
konferencji: „Przewodnik turystyczny po Borach Tucholskich i Pojezierzu Krajeńskim” – jedna
osoba, „Wycinka zieleni w 2015 r. - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle
aktualnych uregulowań prawnych, orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz nowelizacji
przepisów” – dwie osoby, „30-lecie Tucholskiego Parku Krajobrazowego i 5-lecie Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie” – trzy osoby, „Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo leśnej w Polsce” – trzy osoby; prenumerowano czasopisma specjalistyczne – „Przyroda Polska”,
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, udział w konferencji pt. „Nowe wyzwania w zakresie kontroli
rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie” organizowanej przez
Ministerstwo Środowiska – jedna osoba; zakupiono 32-ie książki do biblioteki ZPK; zakupiono
pomoce dydaktyczne; zakupiono dwa regały do biblioteki;
Organizacja akcji i imprez ekologicznych o charakterze cyklicznym, których
współorganizatorem jest Zaborski Park Krajobrazowy
Zaborski Park Krajobrazowy współuczestniczył w organizacji konkursów przyrodniczych:
Gminny Konkurs Ekologiczny w Charzykowach dla uczniów szkól podstawowych z gminy
Chojnice (15. uczestników), Zaborski Konkurs Ekologiczny o „Złote Kocanki Piaskowe” dla
gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru całego województwa (22.
uczestników), Eko-Bal w Szkole Podstawowej w Pawłowie dla uczniów szkół podstawowych
z gminy Chojnice (62. uczestników), Eko-znaki dla gimnazjalistów z powiatu chojnickiego (18.
uczestników), „Jestem przyjacielem przyrody” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych z gminy Chojnice (68. uczestników), „Eko-Art.” i „Kaszubski Eko-Art.” (134.
uczestników), „X Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego” (11. uczestników), Jesienny
Bieg Ekologiczny Gminy Chojnice (532. uczestników), „Bliżej lasu” (24. uczestników),
„Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Chojnice” (24. uczestników z 6. gimnazjów), konkurs
plastyczny „Barwy jesieni” (724 prace plastyczne). Ze środków WFOŚiGW zakupiono nagrody
dla laureatów konkursów (książki, sprzęt turystyczny i elektroniczny).
Zaborski Park Krajobrazowy przygotował stoiska edukacyjne podczas festynów: w SP w
Kłodawie (około 70. uczestników), z okazji Dnia Ziemi w SP nr 7 w Chojnicach (około 120.
uczestników), w Tucholi w związku z promocją Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (około
200. uczestników). Na stoiskach edukacyjnych promowano akcję „Obce gatunki inwazyjne?
Nie, dziękuje!”. Dla uczestników festynów przygotowano grę edukacyjną „Memory”
prezentującą sylwetki obcych gatunków inwazyjnych. W celu urządzenia stoisk zakupiono
materiały i pomoce dydaktyczne m.in. sztalugi oraz drobne nagrody dla uczestników
konkursów, gier i zabaw edukacyjnych, a także siedziska dla dzieci i skrzynię do pomocy
dydaktycznych.
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We wszystkich zdarzeniach edukacyjnych wzięło łącznie udział 6.631 osób, z czego: 2.154
osoby w zajęciach bezpośrednich z pracownikami parku prowadzonych w szkołach i terenie,
601 osób w konkursach organizowanych przez ZPK, 453 osób w konkursach
współorganizowanych przez ZPK, 129. uczestników rajdu ekoturystycznego, 295. uczestników
warsztatów na ścieżkach edukacyjnych, 2460. uczestników festynów, 539. uczestników innych
warsztatów i szkoleń przyrodniczych.

Efekt ekologiczny
Infrastruktura kierująca ruch turystyczny, mająca na celu ochronę cennych walorów
przyrodniczych.
Rodzaj odnowionej infrastruktury: ścieżki edukacyjne (Kokoszka, Dolina Kulawy, Leśno Kręgi
Kamienne), tablice edukacyjne z mapą, szlak kajakowy Zbrzycy.
Elementy wchodzące w skład infrastruktury (rodzaj, sztuki):
- ścieżka Kulawa - remont kładki (wymiana spróchniałych desek), naprawa zadaszenia,
naprawa stelaża przy tablicy „Rośliny siedlisk nawęglanowych”;
- ścieżka Leśno Kręgi Kamienne - naprawa gry memory i ogrodzenia;
- ścieżka Kokoszka - wymiana tablicy z mapą;
- szlak kajakowy Zbrzycy - wymiana słupa ze znakiem szlaku w Milachowie Młyn;
- wymiana tablic z mapą (4 szt.) - Czernica, Śluza, Lubnia, Brusy Jaglie;
- demontaż tablic rezerwatowych (Małe Głuche, Nawionek, Laska, Piecki);
Długość (mb) szlaku kierunkującego ruch turystyczny: 8000
Forma ochrony obszaru, na którym wybudowano/odnowiono infrastrukturę: park
krajobrazowy, Natura 2000 – Wielki Sandr Brdy i Sandr Brdy.
Likwidacja tablic edukacyjnych w rezerwatach przyrody: Małe Głuche, Nawionek, Laska,
Piecki.
Typy siedlisk chronionych objętych projektem (zaznaczyć czy są to siedliska ujęte w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej)
- 3110 Jeziora lobeliowe (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic
Charetea (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 4030 Suche wrzosowiska (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium) (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
(załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum
nigricantis) (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
(załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
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- 9110 Kwaśna buczyna (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 91D0 Bory i lasy bagienne (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (załącznik I Dyrektywy Siedliskowej);
- 3250 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (załącznik I Dyrektywy
Siedliskowej).
Siedliska te występują na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i są najbardziej
narażone na negatywny wpływ obcych gatunków inwazyjnych. Dla części z nich obce gatunki
inwazyjne stanowią istniejące zagrożenie, dla pozostałych jest to zagrożenie potencjalnie, które
może ujawnić się przy nasileniu negatywnych trendów w rozwoju społecznym i gospodarczym.
Działaniami projektu objęte są również ptaki zaliczane do grupy ekologicznej dziuplaków
(gągoł, nurogęś, włochatka, dzięcioł czarny) oraz zimorodek, które mogą podlegać presji ze
strony norki amerykańskiej i innych obcych gatunków inwazyjnych zwierząt, występujących
na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Edukacja Ekologiczna
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: 6.631*
W tym:
Liczba osób biorących udział w szkoleniach: 539
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 2.449
Liczba uczestników akcji plenerowych: 2.460
Nakład wydawnictwa (podać rodzaj wydawnictwa):
- Zeszyt edukacyjny pt. „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję! Kompendium wiedzy z
zadaniami dla ucznia i nauczyciela” – 1000 egzemplarzy;
- dwa wzory plakatów prezentujących sylwetki inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt – 2x
500 egzemplarzy;
- zakładki na temat inwazyjnych gatunków – 2000 szt.
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów: brak
Liczba wejść na stronę internetową: 84755
*Inne (podać rodzaj):
Liczba osób biorących udział w konkursach przyrodniczych: 1.054
Liczba osób biorących udział w rajdzie ekoturystycznym: 129
* Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych to suma: liczby osób biorących udział w
szkoleniach, liczby osób uczestniczących w warsztatach, liczby uczestników akcji
plenerowych, liczby osób biorących udział w konkursach przyrodniczych, liczby osób
biorących udział w rajdzie ekoturystycznym.

Pkt. 7. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
W roku 2015, w ramach zadania „Ochrona najcenniejszych walorów przyrodniczych
dorzecza Słupi” podjęto działania, które miały na celu nie tylko otrzymanie informacji na
temat kondycji jej elementów, ale także przywrócenie, bądź zachowanie właściwego ich stanu.
Nieodzownym aspektem całości była identyfikacja istniejących, bądź potencjalnych zagrożeń
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pozwalająca na planowanie działań w kolejnych latach. Zadanie realizowano na obszarze PK
„Dolina Słupi” i jego otuliny, a także w rejonach które mają znaczenie dla utrzymania
bioróżnorodności doliny rzecznej.
Z zaplanowanych działań dotyczących monitoringu i czynnej ochrony rzek
włosienicznikowych w pierwszym półroczu 2015 roku dokonano obserwacji kondycji
chronionego siedliska rzeki włosienicznikowej w miejscach zeszłorocznych wsiedleń.
Większość posadzonych roślin przyjęła się na nowych stanowiskach. Natomiast w drugim
półroczu 2015 r. (lipiec-sierpień), w dorzeczu Słupi, kontynuowano reintrodukcję
włosieniczników oraz przeprowadzono szczegółowy monitoring wsiedleń dokonanych w 2014
r. Materiał nasadzeniowy, w formie różnej wielkości płatów (zgrupowanie pędów), pobierano
z miejsc obfitego występowania włosieniczników, tj. z odcinków rzek Glaźnej i Skotawy, w
których w ubiegłych latach przeprowadzono skuteczną reintrodukcję tych roślin. Fragmenty
włosieniczników były odrywane ręcznie, głównie z rozrośniętych płatów, a następnie, po
zabezpieczeniu przed wyschnięciem, przetransportowywane na docelowe stanowiska. Te
ostatnie, różniące się długością,
wytypowano na podstawie panujących warunków
siedliskowych. W terenie opisywano warunki siedliskowe poszczególnych stanowisk oraz
ustalano lokalizację przy użyciu odbiornika GPS. Łącznie posadzono 65 płatów włosienicznika
wodnego i 75 płatów włosienicznika rzecznego, z tego:
– 49 płatów włosienicznika rzecznego na 24 stanowiskach i 41 płatów włosienicznika wodnego
na 13 stanowiskach w obrębie Kamienicy i starego koryta Słupi zasilanego wodami Kamienicy
(w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”). Łączna liczba stanowisk reintrodukcji
wynosi 25, a powierzchnia siedliska poddanego reintrodukcji to 9,2 ha;
- 26 płatów włosienicznika rzecznego na 7 stanowiskach i 24 płaty włosienicznika wodnego na
9 stanowiskach w obrębie rzeki Jutrzenki. Łączna liczba stanowisk reintrodukcji wynosi 9.
Łącznie reintrodukcją objęto 2,5 ha koryta rzeki Jutrzenka.
Przeprowadzono szczegółowy monitoring reintrodukcji z 2014 r., tj. odcinka Słupi od Soszycy
do Jeziora Głębokiego i odcinka Kamienicy i starego koryta Słupi z wodami Kamienicy od jazu
w Kamieńczu do okolic śródleśnego mostu. Ogólny efekt dla wyżej charakteryzowanych
odcinków rzek można uznać za dobry. Włosieniczniki poprzyjmowały się w miejscach o
dogodnych warunkach siedliskowych. W niektórych miejscach wytworzyły okazałych
rozmiarów płaty oraz dały początek nowym. W miejscach odznaczających się znacznym
stopniem zacienienia i brakiem makrofitów – w przewadze ustąpiły. Podobnie przedstawia się
sytuacja w przypadku reintrodukcji w Słupi. Lokalizację monitoringowych płatów ustalano
przy pomocy odbiornika GPS.
PK „Dolina Słupi” od kilku lat współpracuje ściśle z Katedrą Ekologii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach współpracy zostały przebadane genetycznie gatunki
włosieniczników występujące w dorzeczu Słupi. Do badań pobrano próbki z ujścia rzeki
Kamiennej, ujścia Żelkowej Wody, z rzeki Skotawy (przy garbarni w Dębnicy Kaszubskiej oraz
w Jamrzynie), ze strumienia spod Ryczewa koło słupskiej oczyszczalni ścieków. W ramach
zaplanowanych
działań
informacyjno-edukacyjnych
związanych
z
rzekami
włosienicznikowymi przygotowano merytorycznie i ustawiono w terenie tablice informujące
o chronionym siedlisku 3260. Tablice ustawiono przy sztucznym tarlisku na Kanale Młyńskim
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w Słupsku, przy rzece Kwaczej oraz przy sztucznych tarliskach w rzece Glaźnej w Krępie i
Kusowie.
W minionym roku podjęto także działania służące ochronie cennych gatunków ryb.
Pracownicy Parku poprzez stały nadzór nad skanerami do monitoringu wędrówek ichtiofauny
i ich prawidłowym funkcjonowaniem śledzili migrację ryb przez słupskie przepławki,
pozyskali dane na temat składu gatunkowego i liczebności. Dane te przekazano do dalszej
analizy IRŚ w Gdańsku. Wykonano też czyszczenie przepławek na węźle wodnym w Słupsku,
wybierając z ich komór dziesiątki butelek i innych śmieci. Ze środków WFOŚ zakupiono
paliwo i materiały do konserwacji i utrzymania skanerów.
W miesiącu tym przeprowadzono również odłowy narybku troci i łososi na tarliskach,
obławiano tarliska na rzekach: Bagienica, Glaźna, Kamieniec, Kwacza, Żelkowa Woda,
Kamienna i Skotawa. Dane o odłowach przekazano do IRŚ Zakładu Ryb Wędrownych w
Gdańsku.
We współpracy z IRŚ Gdańsk - Zakładem Ryb Wędrownych prowadzono monitoring
migracji węgorzy. W tym celu dokonywano codziennych kontroli pułapek przy rynnach
węgorzowych ustawionych przy barierach hydrotechnicznych na węźle wodnym w Słupsku –
odłowione węgorze zliczano, mierzono i ważono, większość z nich wypuszczano powyżej
barier albo wpuszczano do wód na terenie Parku. Część węgorzy zamrażano i oddawano do
badań mających na celu ustalenie ich pochodzenia (zarybienie vs naturalny ciąg z Morza
Sargassowego).
Dla mieszkańców Słupska i okolic zainteresowanych ochroną ryb i rzek włosienicznikowych
zorganizowaliśmy we współpracy z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz
Komendą Miejską Policji w Słupsku dni otwarte „Park, tarlisko, przepławka…”. Podczas tej
imprezy można było zobaczyć sztuczne tarlisko w Kanale Młyńskim przy Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku oraz przekonać się jak działa przepławka. W miejscach tych
dyżurowali pracownicy Parku, członkowie PZW oraz wolontariusze, którzy opowiadali o
naszej działalności i odpowiadali na pytania. Zorganizowano także wystawę sprzętu
antykłusowniczego, prezentowanego przez policjantów z Ustki. Wśród uczestników Dni
Otwartych rozlosowano wydawnictwa przyrodnicze.
W 2015 roku zorganizowano także warsztaty tarliskowe, poświęcone badaniu naturalnego
tarła troci w dorzeczu Słupi. W warsztatach uczestniczyli studenci kierunków rybackich z:
UWM w Olsztynie, ZUT w Szczecinie oraz UR w Krakowie. Dodatkowo gościliśmy
pracowników z NPK oraz osoby związane z tematem z UZ w Zielonej Górze oraz nasi stażyści.
Zajęcia teoretyczne obejmowały m.in. kwestie dotyczące: dorzecza Słupi, ichtiofauny ze
szczególnym uwzględnieniem salmonidów, zabudowy hydrotechnicznej, korytarzy
ekologicznych, projektowania przepławek, zrealizowanych przez Park projektów,
mikrosiedlisk rzecznych i chronionych siedlisk przyrodniczych. Mateusz Ciepliński, doktorant
Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaprezentował wykład odnośnie domniemanych czynników
wywołujących UDN i scharakteryzował przebieg tej choroby. Przekazano także podstawowe
instrukcje obsługi sprzętu do niwelacji terenu. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów
zapoznali się z funkcjonowaniem przepławek na węźle wodnym w Słupsku, obejrzeli skanery
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i dzięki uprzejmości ZO PZW w Słupsku mieli okazję przyjrzeć się sztucznemu tarłu troci
wędrownej. Następnego dnia wzięto udział w odłowach tarlaków troci wędrownej w
Skarszewie Dolnym, które zostały zorganizowane przez pracownika IRŚ Zakładu Ryb
Wędrownych w Rutkach - Jacka Morzucha. Odłowione ryby znakowano przy użyciu znaczków
typu PIT, a następnie wypuszczano powyżej bariery hydrotechnicznej w górę rzeki. Kolejny
dzień upłynął pod znakiem inwentaryzacji gniazd tarłowych troci wędrownej. Wtedy to dało
się odczuć ogromną skalę kłusownictwa, objawiającego się w szczególności nie do końca
zbudowanymi gniazdami, wydeptanymi brzegami i porozsypywaną nad nimi ikrą. Pod koniec
warsztatów wzięto udział w zaraczaniu parkowego jeziora młodymi raczkami szlachetnymi
przeprowadzonym przez dr inż. hab. Przemysława Śmietanę. Działanie to stanowiło element
projektu pn.: ,,Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych” realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.
Zadania z zakresu czynnej ochrony mokradeł obejmowały 2 etapy. Jako pierwsze, w
marcu, zostały wykonane odkrzaczanie i usunięcie drzew z torfowiska ,,Gogolewko” w
następującej ilości biomasy: brzoza brodawkowata – 20 sztuk (o obwodach mierzonych na
wysokości 130 cm od 35 do 50 cm) i ok. 5000 m² krzewów wierzby. Prace te wykonano na
powierzchni niespełna 2 ha. Drugi etap obejmował wrześniowe koszenie mechowisk,
półnaturalnych łąk i turzycowisk na powierzchni ok. 10 ha. Pokos wywieziono.
W ramach zadania dokonano także rozpoznania przyrodniczego wybranych obiektów
mokradłowych w obrębie Leśny Dwór, w oddziałach: 305j – torfowisko wysokie; 304 m –
torfowisko wysokie; 304 p – torfowisko o charakterze przejściowym, od pn.-zach. strony
sąsiadujące z borem bagiennym, odznaczającym się występowaniem licznych torfianek; 303 i
– torfowisko wysokie. Obserwacji dokonano także w kontekście istnienia ewentualnych
zagrożeń, których, poza jednym przypadkiem, nie zarejestrowano. Na każdym z obiektów
dokonywano ogólnej charakterystyki walorów przyrodniczych, wykonywano zdjęcie
fitosocjologiczne lub spis florystyczny, ustalano lokalizację przy pomocy urządzenia z
odbiornikiem GPS oraz sporządzano dokumentację fotograficzną.
Pod koniec lipca i w pierwszej połowie sierpnia prowadzono inwentaryzację
inwazyjnych gatunków roślin. Zgodnie z planami zawartymi we wniosku do WFOŚiGW w
Gdańsku inwentaryzacja miała obejmować odcinek Słupi od Jeziora Żukowskiego do Jeziora
Głębokiego. Z uwagi na potrzeby złożenia wniosku na usuwanie gatunków inwazyjnych do
RPO wcześniejsze założenia zmodyfikowano. Zaplanowaną inwentaryzację przeprowadzono z
kajaka na odcinku od Soszycy do Jeziora Głębokiego przy okazji monitoringu wsiedlonych w
2014 r. włosieniczników. W wyniku przedmiotowej inwentaryzacji nie odnotowano gatunków
inwazyjnych. Dalszą inwentaryzację przeprowadzono pod kątem występowania nawłoci
Solidago sp. w obrębie okolic miejscowości Krosnowo oraz czeremchy amerykańskiej Padus
serotina na terenach leśnych. Dla wszystkich stanowisk ustalano współrzędne GPS, strukturę
własności, zajmowaną powierzchnię, pokrycie oraz strukturę występowania. Nawłoć pojawia
się z różnym pokryciem na powierzchni ok. 34 ha. Jej występowanie wiąże się z otoczeniem
terenu zabudowanego należącego do miejscowości Krosnowo. Gatunek stwierdzono na
gruntach prywatnych (tereny ugorowane, powierzchnie zalesione) jak również przylegających
powierzchniach leśnych (w tym młodniki). Dodatkowo rozproszone płaty nawłoci obserwuje
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się w okolicy boiska w miejscowości Krosnowo. W przypadku czeremchy amerykańskiej, pod
kątem jej eliminacji, rozpatrywano 6 ,,ognisk” występowania gatunku na terenie 4 gmin i 6
obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni ok 160 ha. Zdecydowaną większość stanowią
grunty leśne. Gatunek na poszczególnych powierzchniach charakteryzuje się różnym stopniem
pokrycia. Dodatkowo zlokalizowano 2 powierzchnie bez głębszego rozpoznania co do zasięgu
rozprzestrzenienia gatunku.
W ramach ochrony nietoperzy zrealizowano dwa działania: kontrolę zimowisk oraz
letni monitoring skrzynek rozrodczych. Kontrola zimowisk nietoperzy przeprowadzona była
jak co roku w pierwszej dekadzie lutego łącznie sprawdzono ponad 40 obiektów w większości
były to piwnice pod budynkami i piwnice wolnostojące oraz stare studnie. Inwentaryzacja
prowadzona wspólnie z członkami koła chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra"
działającego przy Uniwersytecie Gdańskim pozwoliła stwierdzić jaki był skład gatunkowy ale
również jaki był stan techniczny samych obiektów. Jak zwykle najliczniejszym zimowiskiem
okazała się ”studnia nietoperzy” gdzie zimowało 25 osobników (najwięcej nocków Natterera),
następnie hydrofornia w Budowie 14 nietoperzy ale najcenniejszym zimowiskiem stała się
piwnica pod budynkiem gospodarczym w Mielnie gdzie stwierdziliśmy 7 zimujących mopków
(gatunek z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej) na 17 stwierdzonych w całym Parku. O
skuteczności podejmowanych działań ochronnych świadczy fakt stabilnej liczebności
nietoperzy w kontrolowanych i remontowanych obiektach oraz odkrywanie nowych obiektów
zajmowanych przez te cenne ssaki. Łącznie naliczono 126 nietoperzy, reprezentowanych
głównie przez gacki brunatne, nocki Natterera i mopki.
Skrzynki rozrodcze dla nietoperzy rozmieszczone są na terenie trzech nadleśnictw: Leśny
Dwór, Bytów oraz Łupawa, zamontowane są głównie w jednowiekowej monokulturze
sosnowej w pobliżu zbiorników wody - mają one zastąpić naturalne ukrycia (dziuple).
Rozwieszone skrzynki są tylko uzupełnieniem naturalnych ukryć dlatego też występują w
różnych kształtach i wykonane są z różnych materiałów, łącznie rozwieszonych jest ponad 330
sztucznych ukryć w 4 typach: stratmann, issel, angielski oraz styrobetony. Tegoroczna kontrola
trwająca od 17 do 28 lipca potwierdziła dominację karlika malutkiego i karlika większego jako
mieszkańców rozwieszonych ”sztucznych domków”, pozwoliła też określić ilość ukryć
przeznaczonych do remontu lub wymiany, aby mogły posłużyć na kolejny sezon. Łącznie
stwierdziliśmy ponad 360 nietoperzy jest to bardzo duża liczba porównując do lat ubiegłych a
na uwagę zasługuje bardzo wysokie zasiedlenie ukryć styrobetonowych oraz duża liczba
nietoperzy w Leśnictwie Mielno.
Monitoring sukcesów lęgowych bociana białego gniazd położonych na terenie Parku
w 2015 roku. Tegoroczna inwentaryzacja gniazd bociana białego była nietypowa, ponieważ 10
lipca kiedy przypadało liczenie, młode bociany były za małe. W związku z tym monitoring
przesunięto o dwa tygodnie. Łącznie skontrolowano 40 gniazd na terenie parku i w pobliżu
jego granic. Miejsca lokalizacji gniazd to słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze
drzewa kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy. W czasie kontroli stwierdzono, że
zasiedlonych zostało 18 gniazd, natomiast z sukcesem lęgowym było ich tylko 10. Zajęcie
gniazd wygląda podobnie jak w latach ubiegłych natomiast sukcesy lęgowe wyglądają bardzo
słabo, stwierdziliśmy tylko 20 młodych bocianów.
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W 2015 prowadzono monitoring noclegowisk żurawia na terenie parku oraz w pobliżu
jego granic. W połowie sierpnia i na początku września skontrolowano cztery noclegowiska: w
dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w
okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także zlokalizowane blisko
granicy Parku: na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami oraz na rozlewisku pod
Darskowem. Najcenniejsze jest zlotowisko pod Gałąźnią Małą gdzie stwierdzono ponad 1400
nocujących żurawi, co stawia to miejsce wśród najważniejszych noclegowisk w skali Pomorza.
W trakcie wędrówek żurawie zatrzymują się na zlotowiskach, tworząc skupiska liczące od
kilkuset do kilkunastu tysięcy ptaków. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano
rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór. Ze wspólnych noclegowisk
korzystają, aż do odlotu na zimowiska..
W ramach działania związanego z ukierunkowaniem ruchu turystycznego
i zabezpieczeniem środowiska przed jego negatywnym wpływem, w 2015 dokonano prac
konserwatorskich i zadbano o bieżące utrzymanie urządzeń turystycznych. Dla poprawy
warunków biwakowania nad Słupią i jeziorami, z myślą o turystach uprawiających kajakarstwo
zagospodarowany został teren nad jeziorem Głębokim. Wyremontowane zostały 2 wiaty
turystyczne, ustawione kosze na śmieci, ogrodzony został parking na samochody. Ustawiona
została duża mapa poglądowa z przebiegiem szlaku kajakowego na Słupi i Kamienicy.
Kontrolowany był stan urządzeń turystycznych w miejscach biwakowania w Gałążni Małej i
Łysomiczkach . Wszelkie uszkodzenia urządzeń na bieżąco były naprawiane. Wzdłuż Słupi
przebiega trasa rowerowa pn. „Szlakiem Doliny Słupi” ze Słupska do Jasienia. Trasa liczy 140
km. Oznakowanie trasy wykonane jest nie bezpośrednio na drzewach, lecz na drewnianych
słupkach, na których znajduje się tabliczka informacyjna. Na rozjazdach dróg umieszczone są
tabliczki kierunkowe. Przed sezonem turystycznym promujemy trasę rowerową organizując
wspólnie ze Stowarzyszeniem rowerowym „Szprycha” rajd rowerowy W rajdzie uczestniczyło
w tym roku 68 osób. Trasa na bieżąco jest monitorowana, wszelkie zauważone uszkodzenia
oznakowania na trasie zgłaszane przez rowerzystów są naprawiane. Wymienionych zostało 30
szt. tabliczek informacyjnych i 9 szt. tablic kierunkowych, konserwowane są konstrukcje
metalowe stojaków. Z myślą o rowerzystach odnowione zostały wiaty turystyczne w m. Lubuń
i łosino. Na wiatach wymienione zostało pokrycie dachu, ustawione zostały brakujące stoły i
ławki, naprawione ogrodzenie. Dla poprawy bezpieczeństwa wyremontowana została kładka
dla rowerzystów na rzece Glaźnej we wsi Krępa. W ramach działań ochronnych ustawione
zostały tablice informacyjne o rzekach włosienicznikowych w ilości 5 szt. Dla lepszego
poznania i ochrony jezior lobeliowych przygotowana została wystawa pn. „Jeziora Pomorza”,
która była prezentowana w siedzibie lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” w
Łupawsku. Duży ruch panował na ścieżkach przyrodniczych, najwięcej turystów przeszło
ścieżką przyrodniczą w rezerwacie przyrody „Huczek” oraz ścieżkami przyrodniczymi wokół
jezior lobeliowych. Braki w tablicach kierunkowych i informacyjnych na bieżąco były
uzupełniane. Pod koniec drugiego półrocza więcej uwagi poświęciliśmy na poprawę
oznakowania drzew pomnikowych na terenie Parku. Przygotowaliśmy 37 szt. tabliczek z
opisem drzewa, uzupełniona została dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna. Zakres
wykonanych prac był uzgadniany z przedstawicielami nadleśnictw i gmin leżących na terenie
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Parku Krajobrazowego „ Dolina Słupi”.
Istotnym uzupełnieniem działań w ramach przedmiotowego zadania jest prowadzenie
edukacji ekologicznej, mającej na celu szerzenie wiedzy na temat podejmowanej działalności
oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Współorganizowano kilka rajdów turystycznych m in. ze Stowarzyszeniem Turystyki
Rowerowej „Szprycha” zorganizowano III Rajd Rowerowy szlakiem Doliny Słupi.
Przygotowano i przeprowadzono wspólnie z gmina Słupsk rajd na orientację: „Tarlisko
2015” w okolicach miejscowości Krępa Słupska oraz rajd Nordic walking w okolicach Bydlina
nad rzeką Słupią, rajd na orientację Pazur Gryfa. W ramach środków WFOŚiGW podczas tych
imprez zapewniono transport i poczęstunek dla uczestników, nagrody oraz paliwo na dojazdy
organizacyjne.
Przeprowadzono następujące konkursy: etap parkowy i wojewódzki (27.03.2015) konkursu
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. W ramach środków WFOŚiGW zapewniono
nagrody, poczęstunek, przejazdy uczestników na etap wojewódzki i ogólnopolski (w woj.
lubuskim) oraz warsztaty terenowe dla uczestników.
Gimnazjaliści z parku i jego otuliny byli także uczestnikami XXIV Konkursu Wiedzy o
Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym Dolina Słupi pn. „Nietoperz tajemniczy
lotnik”, konkurs był poprzedzony prelekcjami w szkołach i otwartą akcją edukacyjną pn .
Słupska Noc Nietoperzowa. Pracownicy parku uczestniczyli w przygotowaniu i
przeprowadzeniu kilku konkursów dla szkół podstawowych XV Regionalnego Konkursu
„My i las” w Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku. Współpraca Parku polegała między innym
na konsultowaniu zagadnień związanych z ochroną przyrody w regionie, udziale w komisji
oceniającej zmagania. Z okazji Dnia Ziemi wspólnie z Zespołem Szkół Samorządowych w
Kobylnicy przygotowano Regionalny Konkurs „Ptaki cudaki”, natomiast mieszkańcy
miejscowości Krępa uczcili Dzień Ziemi sprzątając okolice swojej miejscowości i
monitorowanego przez Park mobilnego przejścia dla płazów. Do szkół podstawowych
adresowany był konkurs plastyczno- literacki „Na mapie świata jest takie miejsce” pn.
„Najeźdźcy – obce gatunki w natarciu”, poprzedzony warsztatami z tworzenia komiksu oraz
konkurs „Ekolandia” przybliżający jego uczestnikom gatunki raków zamieszkujących wody
Pomorza. Dla uczniów niepełnosprawnych ze Szkolnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Damnicy przeprowadzono warsztaty terenowe i przygotowano konkurs plastyczny „Jesień
wokół nas”. W ramach środków WFOŚiGW na organizację konkursów zakupiono nagrody,
zapewniono transport, paliwo na dojazdy organizacyjne, poczęstunek oraz środki na wydruki
do celów edukacyjnych.
W ramach prowadzonych przez Park działań edukacyjnych przeprowadziliśmy także szkolenia
dla nauczycieli i warsztaty terenowe pn. „Rak szlachetny - poznaj aby ocalić” oraz wykład
pn. ,,Inwazja obcych gatunków roślin na Pomorzu”, który wygłosił dr.hab. Zbigniew Sobisz
prof. Akademii Pomorskiej.
Istotne w edukacji ekologicznej jest organizowanie i uczestniczenie w dużych akcjach
plenerowych takich jak: Festyn „Bliżej Natury”, Akcja „Bioróżnorodność – poznaj by
zachować”, Rodzinny Piknik Edukacyjny organizowany przez Słowiński Park Narodowy,
„Festyn Leśny”, Święta raka szlachetnego we Wdzydzach Kiszewskich i Chojnicach, Jarmark
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Dominikański. Charakterystyczne dla naszego Parku są imprezy organizowane na terenie
miasta: Słupska Noc Nietoperzowa, Wystawa grzybów, Dni Otwarte „…park, tarlisko,
przepławka.” W celu urozmaicenia naszych stoisk podczas akcji edukacyjnych
przygotowaliśmy samodzielnie pomoce dydaktyczne: plansze, tablice, układanki na folii
magnetycznej itp.
Istotną rolę w kontakcie z mieszkańcami odgrywają media regionalne. Informacje o
imprezach przygotowywanych przez nas lub też akcje w których bierzemy udział
przekazywane są w lokalnej telewizji, radiu i prasie. Kilkakrotnie pracownicy parku udzielali
wywiadów dotyczących działań w zakresie czynnej ochrony (nietoperze, ryby, włosieniczniki)
a także prowadzonych działań edukacyjnych, dostępności parku dla turystów.
Współpracowaliśmy z redakcjami: Dziennik „Głos Pomorza”, Radio Koszalin, Radio Gdańsk,
Telewizja Gdańsk, Telewizją lokalną Kanał 6. Z Telewizją Polonia został nakręcony odcinek
programu Załoga Eko pn. „Kwitnąca rzeka” http://vod.tvp.pl/22452810/iv-odc-12-kwitnacarzeka .

Efekt ekologiczny
Gatunki zwierząt chronionych objętych działaniami ochronnymi projektu
L.p.

1
2
3

Nazwa polska

minóg
strumieniowy
minóg rzeczny

4
5

głowacz
białopłetwy
lipień
mopek

6

nocek łydkowłosy

Nazwa łacińska

Stopień
zagrożenia
gatunku z
czerwonej
księgi

Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Cottus gobio
Thymallus thymallus
Barbastella
barbastellus
Myotis dasycneme

Gatunek ujęty w
Załączniku II
Dyrektywy
siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

Gatunek ujęty
w Załączniku I
Dyrektywy
Ptasiej

NT – bliski
zagrożenia
NT – bliski
zagrożenia
-

tak

-

tak

-

tak

-

-

załącznik V
tak

-

EN – silnie
zagrożony

tak

-

Gatunki roślin chronionych objętych działaniami projektu
L.p.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Stopień
zagrożenia
gatunku z
czerwonej
księgi

Gatunek ujęty w
Załączniku II
Dyrektywy
siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

włosienicznik rzeczny

Batrachium fluitans

-

-

Rodzaje siedlisk chronionych objętych działaniami z czynnej ochrony:
L.p.

Typ siedlisko

Nazwa łacińska
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Powierzchnia
(ha)

Typ siedliska
ujęty w
Załączniku I
Dyrektywy

Siedliskowej
(TAK/NIE/Z
gwiazdką)

1
2

Nizinne i podgórskie
rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników
7230 Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o
charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

Zbiorowiska ze związku
Ranunculion fluitantis

11,7 ha

tak

Zbiorowiska z klasy
Scheuchzerio-Caricetea
nigrae

12 ha

tak

Infrastruktura kierująca ruch turystyczny, mająca na celu ochronę cennych
walorów przyrodniczych.
Rodzaj wybudowanej/odnowionej infrastruktury:
- wiaty turystyczne, 5 szt. w m. Lubuń, Łosino, Gałęzowo
- kładka turystyczna, 2szt. na Glaźnej, Huczku
- oznakowania trasy rowerowej
- oznakowanie ścieżek przyrodniczych
-oznakowanie pomników przyrody
Elementy wchodzące w skład infrastruktury (rodzaj, sztuki):
- wyposażenie wiat ( stoły , ławy, kosze na śmieci, tablice informacyjne), 5 kompletów stołów
z ławami, 6 szt. koszy na śmieci, 5 szt. tablic „Miejsce postoju”
- długość wykonanej kładki- 26 mb
- uzupełnienie oznakowania trasy rowerowej- 30 szt. tabl. Rower
- tabliczki drogowskaz 9 szt.
- stojaki do oznakowania pomników przyrody- 25szt
- tabliczki informacyjne o drzewach pomnikowych 37szt.
- tablice informacyjne – 14szt
Długość (mb) szlaku kierunkującego ruch turystyczny: uzupełnienie oznakowania na trasie
rowerowej o długości 140 km, ścieżka przyrodnicza w Łosinie – 7km, ścieżka przyrodnicza „
Szlakiem pięciu jezior”- 5km.
Forma ochrony obszaru, na którym wybudowano/odnowiono infrastrukturę:
Park Krajobrazowy „ Dolina Słupi”
Typy siedlisk chronionych objętych projektem (zaznaczyć czy są to siedliska ujęte w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej)

Edukacja Ekologiczna
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: 104 611
W tym:
Liczba osób biorących udział w szkoleniach: 1625
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 972
Liczba uczestników akcji plenerowych: 3750
Nakład wydawnictwa (podać rodzaj wydawnictwa):
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów: ok. 15000
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Liczba wejść na stronę internetową: 83264
Inne (podać rodzaj): zrealizowano odcinek programu Załoga Eko p.n. „Kwitnąca rzeka”
dotyczący rzek włosienicznikowych i funkcjonowania rzek jako korytarzy ekologicznych –
emisja TVP Polonia
Pkt. 8. Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Warsztaty dla pracowników PZPK oraz osób, które zajmują się edukacja ekologiczną w
woj. pomorskim
Warsztaty ornitologiczne z monitoringu ptaków wodno-błotnych
W dniach 26-29 kwietnia odbyło się w Charzykowych kolejne szkolenie ornitologiczne pod
tytułem „Inwentaryzacja populacji lęgowej gągoła (Bucephala clangula) na obszarze Jeziora
Charzykowskiego”, które poprowadził Dariusz Ożarowski - ornitolog z Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Szkolenie to było kontynuacją szkoleń poświęconych metodyce
monitoringu różnych gatunków ptaków, które prowadzone były w 2013 i 2014 roku.
W szkoleniu wzięło udział 14 osób z różnych jednostek Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych w Słupsku. Podstawowym celem szkolenia było poznanie liczebności
gągołów gniazdujących na obszarze Jeziora Charzykowskiego. Prace inwentaryzacyjne
przeprowadzono dodatkowo na obszarze Jeziora Karsińskiego.
W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zapoznali się z biologią lęgową gągoła oraz
metodyką prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu tego gatunku. W drugiej części
szkolenia uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które wykonały kontrole terenowe. Trzy
grupy skontrolowały dokładnie obszar Jeziora Charzykowskiego, wykorzystując jednostki
pływające (łódź motorowa, kajaki). Jezioro Karsińskie zostało skontrolowane w tym samym
czasie z lądu przez dwie pozostałe grupy uczestników szkolenia.
W dalszej części szkolenia dane zebrane w trakcie prac terenowych zwizualizowano z
wykorzystaniem programu ArcGis. Po dokładnej analizie danych populację lęgową gągoła na
Jeziorze Charzykowskim oszacowano na 20 – 22 pary lęgowe, a na Jeziorze Karsińskim na co
najmniej 7 par lęgowych.
W trakcie prac inwentaryzacyjnych na Jeziorze Charzykowskim została również stwierdzona
kolonia lęgowa śmieszki (Chroicocephalus ridibundus), a w jego sąsiedztwie zlokalizowano
również gniazdo bielika (Haliaeetus albicilla). Pracownicy Zaborskiego Parku
Krajobrazowego rozpoczęli starania o objęcia tego stanowiska ochroną strefową (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt).
Warsztaty z podstaw wspinaczki drzewnej dla pracowników merytorycznych wykonujących
monitoring zasiedlania schronów nietoperzowych i budek lęgowych ptaków.
Warsztaty z podstaw wspinaczki drzewnej z zastosowaniem technik linowych odbyły się
w Charzykowach na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w dniach 17 i 18 czerwca 2015
r. Wzięło w nich udział 12. pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
z następujących Parków: Dolina Słupi, Kaszubskiego, Nadmorskiego, Trójmiejskiego,
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Wdzydzkiego i Zaborskiego. Szkolenie przeprowadził Jerzy Stolarczyk z Wrocławskiej Szkoły
Arborystyki, posiadający ponad 30 lat doświadczenia w arborystyce i wspinaczce drzewnej,
a prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-TREK. Szkolenie obejmowało
16 godzin zajęć, w tym 2. godziny w części teoretycznej i 14 godzin praktycznych. Prowadzący
szkolenie zapewnił dla uczestników ubezpieczenie w zakresie NNW na czas warsztatów,
a także przekazał podręczniki „Poradnik Treeclimbera” Jeff Jepson po 1 sztuce dla każdego
oraz zapewnił na czas warsztatów odpowiedni sprzęt wspinaczkowy i dostępowy oraz kaski
i rękawice ochronne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie
o ukończeniu warsztatów. Przeprowadzone warsztaty stanowią podstawę do dalszego rozwoju
umiejętności wspinaczkowych, które będą wykorzystane przy wykonywaniu inwentaryzacji
i analiz przyrodniczych.
Warsztaty siedliskowe
W dniach 25–26 czerwca w okolicach Szymbarka, na terenie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, odbyły się warsztaty z rozpoznawania chronionych leśnych siedlisk
przyrodniczych: 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum), 9130-1 Żyzna
buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) i 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea roboripetraeae) oraz ich najczęstszych lokalnie postaci zastępczych. Warsztaty przeprowadził
Sebastian Nowakowski – starszy specjalista ds. ochrony przyrody Parku Krajobrazowego
,,Mierzeja Wiślana”. Program obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i terenowe. Zajęcia
teoretyczne obejmowały wykład pt. Buczyny niżowe i kwaśne dąbrowy w programie Natura
2000. Systematyka i problemy diagnostyczne w terenie oraz dyskusję i części terenowej
(wizytacja pokazowych powierzchni leśnych).
Warsztaty dla edukatorów
W dniach 17-19. XI. 2015. w OEE w Szymbarku odbyło się szkolenie dla pracowników
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Warsztaty poruszały obejmowały wybrane
zagadnienia inwazyjności obcych gatunków oraz tworzenie scenariuszy warsztatów z edukacji
ekologicznej zgodnych z podstawą programową i stoisk promocyjnych PZPK.
Pierwsza część warsztatów dotyczyła gatunków inwazyjnych, w szczególności roślin.
Sebastian Nowakowski (PKMW) zapoznał słuchaczy z pochodzeniem, zasięgami i
rozpoznawaniem gatunków inwazyjnych, następnie Justyna Rymon Lipińska (ZPK)
przybliżyła aspekty związane z wywoływanymi przez nie zagrożeniami dla lokalnej
różnorodności biologicznej. Prelegenci poruszyli również w praktycznym ujęciu temat
związany z eliminacją gatunków inwazyjnych ze środowiska i praktycznym wykorzystaniem
pozyskanej biomasy (np. właściwościami leczniczymi). W kolejnej części szkolenia Grażyna
Jaszewska (ZPK) i Justyna Rymon Lipińska zaprezentowały wydawnictwo edukacyjne "Obce
gatunki inwazyjne? — Nie, dziękuję" będące kompendium wiedzy z zadaniami dla ucznia
i nauczyciela. Ten panel szkolenia był szczególnie istotny, jako że jedną ze strategii walki
z gatunkami inwazyjnymi jest zapobieganie inwazji, które powinno być realizowane właśnie
poprzez edukację i kształtowanie właściwych postaw.
Prelegentką w kolejnym module szkolenia była pani Elżbieta Mazurek — konsultant
Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz rzeczoznawca MEN. Uczestnicy
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szkolenia w grupach tworzyli scenariusze zajęć i wypracowywali nowe pomysły edukacyjne,
przydatne w naszej pracy.
Kolejny moduł szkolenia prowadził pan Piotr Idziak — socjolog i antropolog kultury, autor
narracji wystaw muzealnych i szlaków dziedzictwa, trener technik interpretacji dziedzictwa
i moderator zespołowego procesu twórczego. Ta część szkolenia dotyczyła skutecznego
demonstrowania stoisk promocyjnych. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. w jaki
sposób skutecznie przekazywać treści różnym odbiorcom. Kluczowym zadaniem grup było tu
swoiste "zaprojektowanie" stoiska. W tym celu każda z grup musiała najpierw odpowiedzieć
na kilka pytań: co chcemy osiągnąć poprzez stoiska promocyjne? co najważniejszego chcemy
przekazać naszym odbiorcom? kim są nasi odbiorcy? w jaki sposób do nich dotrzeć? Po
sformułowaniu odpowiedzi grupy przystąpiły do pracy twórczej, polegającej na stworzeniu
makiety stoiska. Na koniec każda grupa miała okazję zaprezentować efekty swojej pracy
pozostałym. Po wszystkich prezentacjach przyszedł czas na dyskusję nad wszystkimi
pomysłami.
Warsztaty „Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej GIS
Piąta edycja szkolenia dla pracowników PZPK z zakresu wykorzystania technologii GIS w
ochronie przyrody Parków Krajobrazowych pt. "Wprowadzenie do oprogramowania QGis"
odbyła się w dniach 4-5 grudnia 2015 roku w Zielonej Szkole w Schodnie. Celem tegorocznych
warsztatów było przede wszystkim zapoznanie uczestników z oprogramowaniem QGis.
Program QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w
tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie
map. Program poza kompatybilnością z pozostałymi istniejącymi systemami
geoinformatycznymi, jest w całości darmowy i stale rozbudowywany przez użytkowników w
tym ośrodki uniwersyteckie. Szkolenie prowadzone było przez Karola Veith leśniczego z
leśnictwa Barnowo, który używając QGis do pracy zawodowej pokazywał uczestnikom
szkolenia jak w praktyce wykorzystać oprogramowanie oraz mobilne urządzenia i programy do
zbierania danych GPS w zadaniach prowadzonych przez Parki Krajobrazowe.

Warsztaty „Ichtiologia morza”.
W dniach 16 – 29.08.2015 odbyły się w Stacji Morskiej IOUG warsztaty, które miały na celu
zapoznanie słuchaczy ze składem taksonomicznym i biologią ichtiofauny Morza Bałtyckiego,
ekologicznymi uwarunkowaniami ich życia w tym interakcją pomiędzy tą grupą organizmów
a drapieżnikami oraz rybołówstwem, antropogenicznymi zagrożeniami dla gatunków ryb i ich
siedlisk, metodami połowów i hodowli gatunków użytkowych, ochroną i metodami
odtwarzania zasobów gatunków zagrożonych, podstawami przeprowadzania badań
ichtiologicznych oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi morza. Zajęcia zostały
przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, IRS, MSC Polska . W kursie wzięli udział studenci
kierunków przyrodniczych z uczelni zlokalizowanych na terenie całej Polski (15 studentów).
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Promocja PZPK
W ramach zadania zostało przygotowane i zaprezentowane stoisko na konferencji
organizowanej przez Komisję Europejską Green Week 2015 – Nature our health, our wealth.
W dniach 2-5 czerwca przedstawiciele Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowali
realizowany na Pomorzu projekt „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych”. Promowany był on hasłem „Rak szlachetny – poznaj by
ocalić”. W ramach działań prowadzonych na stoisku edukacyjnym (będącego jedynym
stoiskiem promujące projekty realizowane na terenie Polski), został zbudowany model
gigantycznego raka. Nietypowy sposób prezentacji raka, mający zachęcić publiczność do
bliższego poznania tego cennego gatunku, będącego ważnym ogniwem bioróżnorodności
ekosystemów wodnych, wzbudził duże uznanie uczestników Zielonego Tygodnia. W ramach
uczestnictwa w „ Zielonym tygodniu” zostały przygotowane materiały promocyjne w języku
angielskim w tym ulotka „Rak szlachetny – poznaj by ocalić”, opłacony transport materiałów
niezbędnych do wyposażenia stoiska, przejazd oraz noclegi 6 pracowników PZPK.
Rozpoczęto serię wydawniczą, której celem jest ochrona i promocja walorów przyrodniczych i
kulturowych pomorskiej wsi. Zadanie jest realizowane w kilku etapach. W roku 2015
zrealizowano etap I - wydano drukiem dwa poradniki. Tom pierwszy pt. Tradycyjne ogrody
przyjazne naturze i krajobrazom zawierać będzie praktyczne wskazówki jak zakładać
tradycyjne ogrody wiejskie oraz szereg rozwiązań przyjaznych dla zwierząt, jakie można
zastosować w ogrodach. W tomie II przedstawione będą obce gatunki inwazyjne roślin, które
można spotkać w ogrodach. Gatunki inwazyjne to jedno z poważniejszych zagrożeń
wpływających na różnorodność siedlisk. Przedstawione zostaną zagrożenia jakie te gatunki ze
sobą niosą, w jaki sposób je zwalczać i jakimi roślinami można je zastąpić. Poradnik ten będzie
uzupełnioną i poprawioną wersją publikacji Zaborskiego Parku Krajobrazowego pt. Zamień
nawłocie na malwy przy płocie. Ponieważ zwalczanie gatunków inwazyjnych jest kosztowne i
czasochłonne, to aby zapobiegać ich kolejnym introdukcjom do siedlisk naturalnych, należy
jak najszerzej propagować problematykę gatunków inwazyjnych. Głównym źródłem wnikania
gatunków inwazyjnych do siedlisk naturalnych są ogrody. Dotyczy to m.in. niecierpka
gruczołowatego, kolczurki klapowanej, rdestowców i nawłoci. Publikacje wydano w nakładzie
po 5 000 szt.
W grudniu wydany został kalendarz „Niezwykła przyroda pomorskich torfowisk”. Torfowiska
należą do jednych z najbardziej niezwykłych mokradeł. Posiadają cechy pośrednie pomiędzy
środowiskiem lądowym a wodnym, gdzie w specyficznych warunkach, z pozostałości roślin
torfotwórczych, odkładany jest torf. Stanowią prawdziwe ostoje różnorodności biologicznej. Z
torfowiskami związane jest występowanie bardzo wielu gatunków cennych przyrodniczo, w
tym rzadkich i zagrożonych wyginięciem, a także objętych ochroną prawną. Wśród nich
znajdują się również gatunki reliktowe – prawdziwe rarytasy, będące pozostałościami
minionych epok geologicznych. Dodatkowo torfowiska są niezastąpionymi magazynami wody
w terenie. Szacuje się, że mogą gromadzić nawet ok. 35 mld m3 wody. Są także swego rodzaju
filtrami, które wyłapują docierające do nich zanieczyszczenia. Uczestniczą również w obiegu
pierwiastków w przyrodzie, w szczególności węgla i azotu. Warto wspomnieć, że torfowiska
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są ważnym źródłem wiedzy o przeszłości. Dzięki konserwującym właściwościom torfu
zachowały się w nich m.in. ślady bytności człowieka.
Prace przygotowawcze do aplikowania o środki Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W ramach zadania zostały sporządzone dokumentacje niezbędne do aplikowania o środki w
ramach działania 11.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020 (Ochrona różnorodności biologicznej) dla projektu pn. „Edukacja dla
przyrody”. Ze środków WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowano dokumentacje projektową na
Centrum Edukacji Ekologicznej w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”, przebudowę siedziby
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w celu poszerzenia działalności edukacyjnej oraz
rozbudowa siedziby Zaborskiego Parku Krajobrazowego w celu dobudowania sali na potrzeby
działalności edukacyjnej.
W ramach zadania wykonano również studia wykonalności dla projektów „Edukacja dla
przyrody” oraz „Pomorskie u progu inwazji gatunków obcych”.
Zakup samochodu.
W miesiącu grudniu został zakupiony samochód Volkswagen Transporter na potrzeby
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Samochód będzie wykorzystywany do
transportu pomiędzy oddziałami PZPK - wystaw, namiotów i innych wielkogabarytowych
przedmiotów oraz na akcje i imprezy plenerowe.

NIEZWYKŁA PRZYRODA
POMORSKICH
TORFOWISK
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