SPRAWOZDANIE z realizacji zadania
pn. „Utrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2022 roku”
Umowa dotacji nr WFOŚ/D/515/4799/2022 z dnia 23.06.2022 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 gatunków roślin inwazyjnych i obcych, w tym: róży
pomarszczonej, wierzby kaspijskiej oraz robinii akacjowej wraz z przeprowadzeniem zabiegów
odchwaszczania oraz nasadzeniem sadzonek gatunków wydmowych tj. wydmuchrzycy piaskowej
i piaskownicy zwyczajnej w miejscach po usunięciu osobników ww. gatunków obcych
i inwazyjnych.
Łączna powierzchnia objęta zabiegami to 2,5 ha. Zabiegi przeprowadzono jednorazowo, 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.
Dokonano drobnych prac konserwatorskich polegających na wzmocnieniu i dokręceniu śrub przy
poręczach (w sumie ok. 30 mb poręczy) oraz dokręceniu 25 poluzowanych desek na pomoście nad
wydmami.
Wskaźnik osiągnięty w ramach realizacji projektu:
• Usunięcie odrośli wierzby kaspijskiej, róży pomarszczonej i robinii akacjowej wraz
z odchwaszczeniem oraz nasadzeniem sadzonek gatunków wydmowych na powierzchni 2,5
ha Parku Wydmowego w Helu, położonego na działkach należących do Uniwersytetu
Gdańskiego.
• Gatunki chronione objęte działaniami (występujące na terenie Parku Wydmowego) – 4:
mikołajek nadmorski, turzyca piaskowa, groszek nadmorski, rukwiel nadmorska.
• Niemierzalnym efektem ekologicznym zadania jest odbudowa naturalnej roślinności
wydmowej oraz wydmowych siedlisk przyrodniczych w ich pełnym zróżnicowaniu oraz
bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.
Projekt osiąga następujące efekty dodatkowe: wzmocnią system obszarów chronionych tj. obszar
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, obszar chroniony z listy HELCOMu – Baltic Sea Protected
Area oraz obszar wchodzący w skład sieci Natura 2000. Działa on na rzecz polityki i systemów
integrujących cele społeczno- gospodarcze i ochrony różnorodności biologicznej (np. europejskiej
wizji mórz i oceanów, opisanej w tzw. Zielonej księdze UE).
Park Wydmowy i jego zrównoważone użytkowanie przy zachowaniu dostępności publicznej
pozwala na sprawiedliwy udział w czerpaniu korzyści wielu osobom, także spoza Helu, zarówno
w formie rekreacji, jak i turystyki kwalifikowanej.
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Na obszarze projektu w trybie niemal ciągłym odbywa się edukacja ekologiczna skierowana do
dzieci i młodzieży prowadzona przez edukatorów w ramach Błękitnej Szkoły w Stacji Morskiej
IOUG im. Profesora Krzysztofa Skóry.
FRUG informuje o projekcie i podjętych czynnościach na stronie www pod adresem:
https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/utrwalanie-efektow-ekologicznych-naobszarze-parku-wydmowego-w-helu-w-2022-roku/
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Zabiegi ochrony czynnej na obszarze Parku Wydmowego w okresie maj 2022
(UMOWA nr UPW/WFOŚIGW/2022 z dnia 11.05.2022 r.)
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Gdańsk, dnia 30.08.2022 r.

8z8

