
SPRAWOZDANIE z realizacji zadania 

 

pn. „Utrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2021 roku”  

 

Umowa dotacji WFOŚ/D/515/2987/2021 z dn. 21.05.2021r.  

wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego. 

 

Głównym celem projektu „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w 

Helu w 2021 roku” było wsparcie procesu renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 

2000 PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, poprzez przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej. 

W ramach projektu, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie wykonane zostały prace 

botaniczno-porządkowe polegające na usunięciu chwastów oraz gatunków nietypowych dla siedlisk 

wydmy białej i szarej, w tym róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej oraz innych gatunków obcych. 

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.  

 

Główna część działania odbyła się w maju 2021r. – prace związane z usuwaniem gatunków obcych 

z obszaru Parku Wydmowego, odchwaszczanie i uporządkowanie wydmy oraz drobne prace 

konserwatorskie, w tym naprawa drewnianych zabezpieczeń mikołajków nadmorskich.  Ponadto w 

ramach projektu wykonywano prace porządkowe oraz w październiku 2021r. dodatkowe prace 

związane z zabezpieczeniem kładek przed niską temperaturą na sezon zimowy.  

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięto zaplanowany efekt ekologiczny i rzeczowy: 

• Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej robinii akacjowej zostały usunięte, a ich 

liczebność radykalnie zmniejszona. 

• Obszar wydmy został odchwaszczony i uprzątnięty (wskaźnik powierzchni – 2,5 ha). 

•  Odbudowaniu uległa naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w 

ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.  

 

Informacja na temat realizowanego projektu jest dostępna na stronie internetowej Fundacji, 

zawiera opis działania, jego cele i założenia oraz źródło dofinansowania.  

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku 

Wydmowego w Helu w 2021 roku” 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. 
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działań zrealizowanych w ramach projektu pn. „Utrwalanie efektów ekologicznych na 
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