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Głównym celem projektu „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku
Wydmowego w Helu” było wsparcie procesu renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na
obszarze Natura 2000 PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, poprzez
przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej. Latem 2018 roku wykonane zostały prace
botaniczno-porządkowe polegające na usunięciu chwastów oraz gatunków nietypowych dla
siedlisk wydmy białej i szarej, w tym róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej, odrośli robinii
akacjowej i jaśminowca. Zabiegi te podtrzymały i wzmocniły dotychczas uzyskany efekt
w zakresie odtwarzania i poprawy stanu następujących siedlisk przyrodniczych: *2120
Nadmorskie wydmy białe, *2130 Nadmorskie wydmy szare. W ramach projektu specjalista
ds. botanicznych trzykrotnie wizytował Park Wydmowy: w dniach 29 maja, 27 lipca i 21
września 2018 roku. Oceniono stan roślinności i siedlisk przyrodniczych w najstarszej części
Parku oraz wykonano dokumentację fotograficzną.
W trakcie wizji lokalnych stwierdzono:
 Istotne zmniejszenie zachwaszczenia. Na wiosnę najczęściej występującymi
gatunkami były: mniszek lekarski Taraxacum officinale, przymiotno Erigeron sp.,
brodawnik jesienny Leontodon autumnalis oraz starzec wiosenny Senecio vernalis.
Najwięcej chwastów rosło w sąsiedztwie pomostu widokowego (głównie mniszek
lekarski, brodawnik jesienny, przymiotno). W sąsiedztwie krzewów rokitnika przy
rybakówce stwierdzono duże skupienie starca wiosennego. Istotne jest także
odnowienie odrośli wierzby ostrolistnej (kaspijskiej) Salix acutifolia (przy rybakówce
i pomoście) oraz jaśminowca (w pobliżu fokarium).
 Wszystkie wskazane powyżej chwasty zostały usunięte; w lipcu i wrześniu
stwierdzono praktycznie brak tych gatunków. Ze względu na pulę nasion w glebie, nie
oznacza to jednak możliwości zaprzestania zabiegu w latach następnych.
 Podczas wizji lokalnej we wrześniu stwierdzono obecność pojedynczych okazów
innych gatunków na rozproszonych stanowiskach (załącznik nr 1).
 Stwierdzono brak istotnych zmian w zachwaszczeniu nowszej części Parku
w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Informacje dotyczące chwastów do usunięcia przekazano wykonawcy dwukrotnie, w maju
i wrześniu ubiegłego roku. Podczas wizji lokalnych w lipcu i wrześniu 2018 roku stwierdzono
usunięcie wszystkich chwastów wskazanych w maju. We wrześniu wykonano zdjęcia
chwastów do usunięcia oraz naniesiono ich rozmieszczenia na mapę Parku. Mapa stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Proponowane działania:





Odchwaszczenie całości Parku Wydmowego, ze szczególnym uwzględnieniem
produkujących duże ilości nasion mniszka, przymiotna i starca. Zabieg należy
wykonać w czerwcu, przed owocowaniem i wysianiem chwastów (jedynie starca
należy usunąć w maju podczas jego kwitnienia) i powtórnie pod koniec lata, ponieważ
niektóre z chwastów kwitną wtedy drugi raz;
Usunięcie wszystkich odrośli wierzby kaspijskiej, róży pomarszczonej i jaśminowca;
W celu wyeliminowania obsiewania chwastów z sąsiedztwa na wydmach, konieczne
jest systematyczne usuwanie wszystkich chwastów, także poza obszarem
odtworzonych wydm. Konieczne będzie powtarzanie odchwaszczanie w latach
następnych aż do wyczerpania puli nasion w glebie.

Kolejnym zamierzeniem projektu była renowacja infrastruktury Parku Wydmowego.
W czerwcu 2018 roku zdemontowano 14 tablic informacyjno-edukacyjnych zamontowanych
na kładkach spacerowych w Parku Wydmowym, które uległy zniszczeniu. Wykonano nowe
tablice z zastosowaniem nowej szaty graficznej w formacie 200x50 cm z materiału
warstwowego typu dibond i wydruku wielkoformatowego zabezpieczonego laminatem UV.
Tablice zamontowano w ramach i lewarach wykonanych z drewna modrzewiowego,
konserwowanego, suszonego i malowanego.
Natomiast w czerwcu 2019 roku wykonano naprawę oświetlenia kładek zasilanych
energią słoneczną w Parku Wydmowym na terenie Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa
Skóry:
 W istniejącej tablicy rozdzielczej automatyki fotowoltaicznej zostały zamontowane
urządzenia automatyki ładowania akumulatorów z wykorzystaniem energii słonecznej
oraz bateria akumulatorów.
 Na kładkach w kioskach widokowych zamontowano nowe źródła oświetleniowe za
pomocą taśm LED.
W zakresie obsługi aparatury doraźnie został przeszkolony pracownik/konserwator
elektryk Stacji Morskiej. Dzięki zastosowanej technologii zachowana jest ciągłość zasilania
poprzez, w zależności od pogody, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych lub energii z sieci.
Nie ma konieczności odłączania akumulatorów zimą, a jednocześnie nie ma ryzyka ich
uszkodzenia w niskich temperaturach. Technicznie istnieje możliwość wyłączenia układu
oświetleniowego poza sezonem. Nowoczesny układ ładowania akumulatorów (regulator
solarny) z wykorzystaniem energii odnawialnej (słonecznej) pozwala na wydłużoną pracę
i jednocześnie żywotność eksploatacyjną akumulatorów od 5-ciu do nawet 10 lat.
Dokumentacja fotograficzna związana z wykonanymi pracami elektrycznymi stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania. Instalacja została uruchomiona, jest sprawna
i działa prawidłowo.

Podsumowując, harmonogram rzeczowo-finansowy projektu „Utrwalenie efektów
ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu” został zrealizowany w pełnym
zakresie, a planowany efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty. Działania Fundacji
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu przyczyniły się do odbudowy
roślinności wydmowej oraz wydmowych siedlisk przyrodniczych i podtrzymania ochrony
siedliska. Jednocześnie, dzięki udostępnieniu Parku Wydmowego turystom i zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury wraz z tablicami informacyjno-edukacyjnymi zwracamy uwagę
społeczeństwa na konieczność podejmowania tego typu przedsięwzięć w celu zachowania
siedlisk przyrodniczych oraz na ich znaczenie dla prawidłowego i niezakłóconego
funkcjonowania ekosystemów.

Gdańsk, 28.06.2019 r.

Załącznik nr 2

Fot. 1 Aparatura fotowoltaiczna
i zabezpieczenia obwodów

Fot. 2 Bateria 8 akumulatorów

Fot. 3 Taśma oświetleniowa typu LED na kiosku widokowym

Fot. 4 Regulator fotowoltaiki - parametry zasilania

Fot. 5 Zabezpieczenie instalacji elektrycznej

