SPRAWOZDANIE z realizacji zadania
pn. „Utrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego
w Helu w 2020 roku”
Umowa dotacji nr WFOŚ/D/515/3627/2020 z dnia 06.08.2020 r.
Głównym celem projektu było wsparcie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku
Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.
Cel główny został osiągnięty poprzez powtórzenie wykonanych wcześniej zabiegów ochronnych
na tych powierzchniach, na których dotychczas nie osiągnięto zadawalającego efektu lub usunięcie
nowych zagrożeń, które wcześniej nie występowały. W ramach projektu przeprowadzono zabiegi
ochrony czynnej polegające na usunięciu róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i jaśminowca
wraz z przeprowadzeniem zabiegów odchwaszczania oraz utrzymania porządku na wydmach
w Parku Wydmowym w Helu. Łączna powierzchnia objęta zabiegami to 2,5 ha. Zabiegi
przeprowadzono jednorazowo w okresie czerwiec – lipiec 2020, za zgodą właściciela działek –
Uniwersytetu Gdańskiego. Prace z zakresu czynnej ochrony przyrody zostały wykonane ręcznie lub
za pomocą lekkiego sprzętu, nie niszczącego reintrodukowanej roślinności wydmowej. Całość
biomasy została wywieziona poza obszar Parku i zutylizowana.
W ramach realizacji projektu w okresie czerwiec – wrzesień 2020 r. prowadzone były codzienne
prace porządkowe (zamiatanie, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie odpadów z obszaru wydmy
itp.) na kładach i wokół kładek spacerowych Parku Wydmowego w Helu.
Wskaźnik osiągnięty w ramach realizacji projektu:
Usunięcie odrośli wierzby kaspijskiej, róży pomarszczonej i jaśminowca wraz z odchwaszczeniem
oraz utrzymaniem porządku na powierzchni 2,5 ha Parku Wydmowego w Helu, położonego
na działkach należących do Uniwersytetu Gdańskiego.
Niemierzalnym efektem ekologicznym zadania jest odbudowa naturalnej roślinności wydmowej
oraz wydmowych siedlisk przyrodniczych w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie
florystycznym i fitocenotycznym. Ponadto wzrost świadomości ekologicznej osób korzystających
z kładek i zapoznających się z treściami tablic informacyjno-edukacyjnych umieszczonych
na kładkach spacerowych w Parku Wydmowym.
W ramach projektu przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w formie prezentacji
stacjonarnych oraz on-line przygotowanych przez edukatorów Fundacji w ramach „Błękitnej
Szkoły” - warsztaty na terenie Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry UG w Helu oraz
zajęcia terenowe na obszarze Parku Wydmowego. Edukatorzy opowiadali o walorach
przyrodniczych terenu, niebezpieczeństwie związanym z gatunkami obcymi i sposobie w jakim
prowadzi się usuwanie tych gatunków z obszaru wydmy.
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Zabiegi ochrony czynnej na obszarze Parku Wydmowego w okresie czerwiec – lipiec 2020
(UMOWA/prace botaniczne_PWHel/2020 z dnia 15.06.2020 r.)
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Gdańsk, dnia 21.10.2020 r.
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