
RewWydCyp 

Tytuł projektu: Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla 

Helskiego 

Termin realizacji projektu: 01.12.2012-31.03.2015 

Koszt całkowity projektu: 3 812 423,91 PLN 

Koszty kwalifikowane projektu: 3 739 724,40 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków EFRR POIiŚ: 3 178 765,64 PLN 

                                                                           

   

 

https://www.pois.gov.pl/ 

Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie: 373 972,44 PLN 

 

                                                            http://www.nfosigw.gov.pl/                                                         

 

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 229 601,85 PLN 

 

                                                            http://www.wfosigw.gda.pl/ 

 

Wkład własny: 30 083,98 PLN 

Cele projektu: 

Głównym celem strategicznym projektu było przywrócenie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych właściwych dla wydm nadmorskich Cypla Helskiego, znajdujących się na 

obszarze Natura 2000 (PLH 220032 i PLB 220005). Główne działanie projektu polegało na 

rewitalizacji obszaru 10 ha chronionych wydm, w ramach którego zostały one uprzątnięte, 

uporządkowane, usunięty został obcy substrat, zmieniający charakter wydmy  

i przyczyniający się do opanowywania tego obszaru przez  gatunki obce lub/i inwazyjne. 

Ponadto z obszaru wydmy usunięta została róża pomarszczona (gatunek inwazyjny, 

zajmujący niszę gatunkom rodzimym), nasadzone zostały dwa gatunki charakterystyczne dla 

https://www.pois.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosigw.gda.pl/


siedlisk wydmowych: wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna. W ramach projektu  

także powstał Patrol Ochronny Cypla Helskiego, złożony z wolontariuszy, pełniący ciągły 

nadzór nad obszarem objętym projektem oraz wykonujący proste prace pielęgnacyjne takie 

jak: porządkowanie, wyrywanie odrastających pędów róży pomarszczonej, itp. W ramach 

działań dotyczących promocji i informacji powstała ulotka informacyjna w ilości  20 tysięcy 

sztuk, 300 egzemplarzy monografii przyrodniczej, nakręcony został klip dokumentalny  

z realizacji projektu oraz odbyła się konferencja podsumowująca działania projektowe. 

Opis projektu: 

Głównym efektem ekologicznym zrealizowanego projektu jest odtworzenie naturalnego 

charakteru siedliska wydmowego wraz z charakterystycznymi dla niego gatunkami roślin. 

Projekt został zrealizowany przez doświadczony zespół projektowy Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjalistów/ ekspertów ekologów i botaników, którzy pełnili 

nadzór przyrodniczy i merytoryczny nad prawidłowym przebiegiem prac w projekcie. 

Partnerami projektu byli: Urząd Morski w Gdyni, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo 

Wejherowo. 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE O PROJEKCIE W HELU 23 KWIETNIA 2013 R. 

We wtorek, 23 kwietnia w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii w Helu odbyło się spotkanie 

dotyczące realizacji projektu pn. „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk 

przyrodniczych Cypla Helskiego”, realizowanego przez FRUG przy wsparciu Urzędu 

Morskiego w Gdyni oraz Nadleśnictwa Wejherowo. 

W spotkaniu, oprócz reprezentantów FRUG i SMIO UG, udział wzięli przedstawiciele takich 

Instytucji jak Uniwersytet Gdański, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Morski w Gdyni, Nadleśnictwo Wejherowo, Pomorski 

Zespół Parków Krajobrazowych, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a także Burmistrz oraz 

Zastępca Burmistrza Helu. 

Po wysłuchaniu 4 prezentacji na temat projektu i jego realizacji wygłoszonych kolejno przez: 

Prezesa FRUG – Tomasza Żelaznego, Głównego Inspektora (Urząd Morski) – Romana 

Kołodziejskiego oraz prof. dr hab. Jacka Herbicha i Kierownika SMIO UG – prof. dr hab. 

Krzysztofa E. Skóry oraz burzliwej dyskusji, wszyscy uczestnicy spotkania udali się meleksami 

na nowopowstałe kładki wybudowane w ramach projektu realizowanego pzrez Urząd Morski 

we wschodniej części Cypla Helskiego. 

 

 



 

Prezentacje i obrady na Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Uczestnicy spotkania na Cyplu Helskim 

 



 

SPOTKANIE INFORMACYJNE O PROJEKCIE W HELU 11 MARCA 2014 R. 

W dniu 11 marca 2014 r. w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

w Helu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Rewitalizacja szaty roślinnej  

i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” . W spotkaniu wzięli udział: zespołu 

realizujący projekt, władze Miasta oraz Radni Miasta Helu. Obecni byli także przedstawiciele 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po powitaniu przybyłych osób, Prezes 

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił prezentację na temat realizowanego 

przedsięwzięcia, a także podsumował zakończenie I etapu realizacji projektu. Kolejną 

prezentację przedstawiającą walory, zagrożenia i ochronę siedlisk przyrodniczych i szaty 

roślinnej Cypla Helskiego wygłosił Pan prof. dr hab. Jacek Herbich – specjalista ds. 

botanicznych w projekcie. Pan profesor kompleksowo przedstawił przyrodniczą 

problematykę i zarazem wagę całego przedsięwzięcia, podkreślił potrzebę realizowanych 

działań i krótko wyjaśnił na czym polegają realizowane na Cyplu Helskim prace botaniczne. 

Jako ostatni wystąpił Pan prof. UG dr hab. Krzysztof Skóra – kierownik SMIOUG, który 

podsumował wcześniejsze dwie prezentacje, podkreślając jednocześnie istotę ochrony 

przyrody na Półwyspie Helskim w dłuższej perspektywie czasu. 

Po wystąpieniach nadszedł czas na dyskusję. Padła uwaga ze strony Radnych Miasta,  

iż niniejsze spotkanie odbyło się zbyt późno, a dostępne informacje na temat projektu były 

dotychczas niewystarczające. Prezes FRUG przypomniał o kampanii informacyjnej „Cypel 

Helski”, w której brali udział przedstawiciele władz Helu i helskich organizacji pozarządowych 

oraz o spotkaniu informacyjnym, które odbyło się rok wcześniej, w czasie którego również 

szczegółowo prezentowano założenia projektu. Przedstawione zostały również ulotki, które 

przekazano mieszkańców Helu, szkołom i bibliotekom w Helu (za pośrednictwem Urzędu 

Miasta). Profesor Jacek Herbich jeszcze raz podkreślił znaczenie i zagrożenie płynące  

z obecności gatunków inwazyjnych w odpowiedzi na zapytania radnych odnośnie róży 

pomarszczonej, która dla miejscowej ludności wydaje się być „roślinnością rodzimą”. 

Burmistrz miasta podziękował za realizowane prace w Helu przez FRUG, jednak prosił  

o zwiększenie kampanii informacyjnej wśród lokalnej ludności. Fundacja w najbliższym czasie 

planuje wydrukowanie i dystrybucję kolejnej ulotki uzupełnionej o zdjęcia pokazujące efekt 

zrealizowanych do tej pory działań oraz o informacje o planowanym efekcie końcowym. 

Ponadto na obszarze projektu pojawią się także liczne tablice edukacyjno – informacyjne. 

 

ZAKOŃCZONO PIERWSZY ETAP PRAC NA CYPLU 

Z końcem lutego 2014r. zokończył się pierwszy etap prac w w ramach projektu rewitalizacji 

siedliska wydmowego na cyplu. 

Do zrealziowanych działań w tym okresie zależały m.in.: 



- karczowanie krzaków gatunków obcych, 

- wycinka wyznaczonych drzew rosnących na obcym substracie (żużlu), 

- usunięcie obcego substratu, 

- utylizacja karczy, gałęzi, korzeni, gruzu itp., 

- uporządkowanie oraz odtworzenie terenu wokół betonowych umocnień z czasów wojny 

wraz z utylizacją, 

- rekultywacja - wypełnienie zagłębień po karczowaniu i odtworzenie podłoża wydmowego 

naturalnym refulatem. 

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową i harmonogramem. 

 
 

ZAKOŃCZONO DRUGI ETAP PRAC NA CYPLU HELSKIM 

W okresie od marca do końca maja 2014r. miały miejsce prace w ramach drugiego etapu 

działań o charakterze rewitalizacyjnym na obszarze cypla helskiego. W ramach prac 

wykonane zostały przede wszystkim nasadzenia gatunków charakterystycznych dla wydm: 

wydmuchrzycy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej oraz pielęgnacja. Obszar projektu został 

także ogrodzony w celu zabezpieczenia go przed wydeptywaniem. Zachęcamy do 

odwiedzenia Cypla i zapoznania się z efektami naszych prac. 

 
 

ZAKOŃCZONO OSTATNI - TRZECI ETAP PRAC NA WYDMACH 

W dniu 28 listopada 2014r., zgodnie z umową, zakończył się ostatni etap prac 

rewitalizacyjnych na wydmach. W okresie od września do listopada realizowano głównie 

pielęgnację oraz dosadzenia osobników gatunków charakterystycznych dla wydm: 

wydmuchrzycy piaskowej i paskownicy zwyczajnej. Zapraszamy do obejrzenia efektów na 

żywo. 

 
 

FILM O PROJEKCIE 

Zachęcamy do obejrzenia filmu o projekcie realizowanym na cyplu helskim, który jest 

dostępny w internecie pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=V9AS_3nDPxQ&feature=share 

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT W HELU 

W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu „Rewitalizacja szaty roślinnej i 

wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” w dniach 18- 19 listopada br. Odbyła się 

konferencja podsumowująca projekt w Sieciarni w Porcie Rybackim w Helu.  

https://www.youtube.com/watch?v=V9AS_3nDPxQ&feature=share


Głównym celem strategicznym projektu było przywrócenie właściwego stanu przyrodniczego 

siedlisk wydm nadmorskich Cypla Helskiego, znajdujących się na obszarze Natura 2000. 

Działania projektu polegały na rewitalizacji obszaru 10 ha chronionych wydm, które zostały 

uporządkowane oraz usunięty został obcy substrat, przyczyniający się do opanowywania 

tego obszaru przez gatunki obce lub inwazyjne. Ponadto na obszarze projektu nasadzone 

zostały rodzime gatunki traw wydmowych. Głównym efektem ekologicznym zrealizowanych 

działań jest odtworzenie naturalnego charakteru siedliska wydmowego wraz  

z charakterystycznymi dla niego gatunkami roślin. Podczas konferencji przedstawiono 

założenia i wyniki projektu oraz poruszono tematy związane z Cyplem Helskim, jego historią 

oraz walorami przyrodniczymi. W ramach spotkania odbył się również spacer kładkami na 

Cyplu oraz rejs kutrem rybackim. 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Krótka relacja fotograficzna z wydarzenia pod linkiem: 

https://www.facebook.com/frug.gda/photos/pcb.758116077591792/758114117591988/?ty

pe=1&theater 

 

MEDIA O PROJEKCIE 

Podczas konferencji podsumowującej projekt nie zabrakło przedstawicieli mediów, 

zapraszamy do zapoznania się z kilkoma relacjami: 

- Radio Gdańsk http://m.radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/kawalek-swiata-i-

herbata/item/18440-ludzie-chetnie-jada-tam-gdzie-jest-ladnie-i-zielono.html 

- Gazeta Wyborcza Trójmiasto 

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,17464721.html 

 
 

O najważniejszych działaniach Fundacji w projekcie oraz w innych zakresach piszemy na 

naszym profilu na Facebook: 

https://pl-pl.facebook.com/frug.gda - ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA 

https://www.facebook.com/frug.gda/photos/pcb.758116077591792/758114117591988/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frug.gda/photos/pcb.758116077591792/758114117591988/?type=1&theater
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,17464721.html

