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Zadanie  było realizowane w terminie od lutego do grudnia 2012 roku. Założony cel projektu, którym 

była ocena zasobów i walorów przyrodniczo – kulturowych wód delty Wisły został osiągnięty.  

Ocena różnorodności była przeprowadzana na wybranych 25 obiektach hydrograficznych (cieki, 
zbiorniki wodne) zlokalizowanych na obszarze Żuław Gdańskich i Wielkich, w części należącej do 
województwa pomorskiego, za wyjątkiem obszarów należących do obszarów Natura 2000 i 
rezerwatów przyrody. Obejmuje ona Żuławy lewobrzeżne (Gdańskie) z gminami: Suchy Dąb i Cedry 
Wielkie, częściowo Pruszcz Gdański, Pszczółki, Miłobądz i Tczew oraz Żuławy prawobrzeżne (Wielkie) 
z gminami: Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, Lichnowy, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Miłoradz, 
Stary Targ i Dzierzgoń. 

W projekcie udział wzięli naukowcy z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. 

Liderzy: 

 dr Bogna Lipińska (etnografia i kultura) 
 dr Joanna Fac-Beneda (hydrologia) 
 dr Lucyna Pilacka (zoologia) 
 dr Agnieszka Kozak (botanika) 

Ekspert/konsultant: prof. dr hab. Jacek Herbich, dr Mateusz Ciechanowski 

Specjalista ds. GIS: Magda Lazarus 

Zespół: dr R. Afranowicz-Cieślak, dr K. Banaś, M. Barcikowski, I. Chlost, prof. dr hab. S. Czachorowski, 
dr J. Domino, G. Gola, dr K. Jereczek – Korzeniewska, dr A. Kapusta, M. Lazarus, T. Narczyński, dr G. 
Neubauer, M. Opitz, dr L. Pietrzak, dr K. Zmudczyńska, dr A. Zwolicki, prof. A. Czarnecki, D.Kidawa 

W wyniku działań w projekcie powstały cztery obszerne ekspertyzy przygotowane przez cztery 
zespoły (hydrologiczny, botaniczny, zoologiczny oraz etnologiczny), ponadto powstała osobna krótka 
ekspertyza dot. rozmieszczenia norki amerykańskiej (wszystkie ekspertyzy przekazujemy jako 
załącznik do rozliczenia projektu). Na podstawie ekspertyz (treści jak i dużej ilości zdjęć) powstała 
broszura, która w przystępny sposób przybliża wykonane w projekcie zadania i charakteryzuje 
obiekty, będące obiektem zainteresowań specjalistów.  

22 listopada 2012 r. na terenie Żuławskiego Parku Historycznego odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt. Uczestnikami konferencji był cały zespół projektowy oraz zaproszeni goście 
z takich instytucji jak: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Urząd Marszałkowski woj. 
pomorskiego, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Parki 
Krajobrazowe, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i in.  

Wszyscy uczestnicy projektu, z tym uczestnicy konferencji podsumowującej zostali poinformowani o 
dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  



Projekt "Różnorodność przyrodnicza Żuław Gdańskich i Wielkich" wraz z projektami pt. "Walory 
krajobrazowe i kulturowe wodnych układów Żuław Elbląskich" oraz "Różnorodność przyrodnicza w 
wodach śródlądowych Żuław Elbląskich", finansowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, łącznie wchodzą w skład przedsięwzięcia 
"WODY DELTY WISŁY – natura i kultura". 

 


