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2.

List of abbreviations
PPN – Pieniński Park Narodowy
Projekt – projekt „LIFE Pieniny PL” nr LIFE12 NAT/PL/000034 „Natura w mozaice –
ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”
Pieniny – obszar Natura 2000 PLC120002
KE – Komisja Europejska
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3.

Executive summary

3.1.

General progress

Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Niniejszy raport przedstawia
stan zaawansowania na dzień 30 listopada 2017 roku. Do chwili obecnej ukończono większość zadań przewidzianych w projekcie. Do KE oraz przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu
Monitorującego wysłano do tej pory trzy sprawozdania z realizacji projektu: raport wstępny
(17 marca 2014 roku), śródokresowy (25 lutego 2015 roku) oraz pierwszy raport z postępu
(25 marca 2016 roku). Powyższe raporty zostały pozytywnie przyjęte i zaakceptowane przez
KE pismami z dnia 28 kwietnia 2014 roku (raport wstępny) 14 maja 2015 roku (raport śródokresowy) oraz 5 grudnia 2016 roku (raport z postępu).
Do dnia 30 listopada 2017 roku w pełni osiągnięto 16 kamieni milowych (tab.1)
Name of Milestone

Number of the
associated action
F1

Deadline

Achieved

31/12/2013

1/10/2013

Zakup sprzętu

A2

31/03/2014

24/03/2014

Czynna ochrona muraw
kserotermicznych

C3

31/12/2015

23/11/2015

Przekazanie wiedzy na
temat projektu na spotkaniach informacyjnych

E1

31/12/2015

17/04/2016

Wyremontowanie ok 1260
m.b. szlaków turystycznych i ukierunkowanie
ruchu turystycznego

C2

31/12/2015

12/11/2017

Zachowanie
warunków
siedliskowych pszonaka
pienińskiego

C4

31/12/2015

30/10/2015

Wymiana doświadczeń z
innymi projektami

F2

30/06/2016

13/05/2016

Przeprowadzenie
warsztatów

140

E5

31/12/2016

31/12/2016

Wystawa pokonkursowa
(konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży)

E6

31/03/2017

25/10/2017

Nabór pracowników wg
schematu organizacyjnego
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Name of Milestone

Number of the
associated action
C5

Deadline

Achieved

31/12/2017

2/10/2017

miejsc

C6

31/12/2017

17/05/2017

Wykonanie monitoringu
skuteczności zabiegów na
murawach

D2

31//01/2018

31/10/2017

Wykonanie monitoringu
efektów związanych z
remontem szlaków

D3

31/01/2018

31/10/2017

Wykonanie monitoringu
pszonaka pienińskiego

D4

31/01/2018

31/10/2017

Wykonanie monitoringu
skuteczności
usuwania
gatunków inwazyjnych

D5

31/12/2017

31/10/2017

Wykonanie
płazów

D7

31/12/2017

31/10/2017

Ograniczenie
populacji
rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego
Zabezpieczenie
rozrodu płazów

monitoringu

W ramach działania B.1 (Zakup gruntów) do końca listopada 2017 r. zakupiono 253
działki gruntowe o łącznej powierzchni 32,3537 ha, za łączną kwotę 490.602,57 EUR. Podpisano 93 umów kupna w formie aktu notarialnego.
Powierzchnia zabiegów ochronnych czynnej, jakie przeprowadzono w toku realizacji
działania C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach) na działkach wykupionych od początku
projektu do końca kwietnia 2017 roku wynosi odpowiednio: pierwszy zabieg – 11,28 ha, drugi zabieg 9,25 ha.
Oszczędności wygenerowane w trakcie realizacji zadania C.2 (Remont i modernizacja
szlaków turystycznych) pozwoliły na zwiększenie jego zakresu rzeczowego o dodatkowy remont zielonego szlaku turystycznego Kras – Sosnów w dolnym jego odcinku. Prace renowacyjne kontynuowano w br. od okolic powyżej drogowskazu na Sokolicę przy drodze do Krasu
do ostatnich zabudowań znajdujących się w pobliżu szlaku. Poprawa jakości kolejnego odcinka szlaku pozwoliła na zabezpieczenie przed rozdeptywaniem dodatkowej powierzchni
siedlisk przylegających do szlaku.
W ramach działania C.5 (Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych) w 2017 roku kontynuowano zabiegi usuwania gatunków z rodzaju Reynoutria w czterech nawrotach. Zwiększoną częstotliwość zabiegów kontynuowano począwszy od 2016 roku celem zwiększenia efektywności podjętych działań ochronnych. Działaniu towarzyszył monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych (działanie D.5).
Ostatnim przewidzianym w projekcie, elementem ograniczenia negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów (działanie C.6) było zainstalowanie urządzeń mających na
celu zabezpieczenie pozostałych trzech źródlisk cieków epizodycznych na polanie Majerz.
W ramach działań D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 oraz D.7 (Monitoring skuteczności działań
ochronnych) wykonano monitoring efektów podjętych działań ochronnych w pierwszym roku
5

oraz w kolejnych latach od ich rozpoczęcia zgodnie z umowami na poszczególne części monitoringu. Zebrane wyniki przedstawiono w postaci rocznych raportów z oceną efektów przeprowadzonych zabiegów oraz syntetycznych końcowych raportach naukowych, dostarczonych do siedziby PPN w terminie do 31 października 2017 roku.
Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej projektu (działanie E.2 Strona
internetowa projektu) w języku polskim i angielskim. Na bieżąco aktualizowana strona projektu działa jako zakładka LIFE+ na stronie Pienińskiego Parku Narodowego
www.pieninypn.pl. W okresie od 27 lutego 2014 roku do końca listopada 2017 roku stronę projektu odwiedziło 7197 osób.
Promująca projekt wystawa prac plastycznych, której otwarcie odbyło się w dniu 2 czerwca 2016 roku w siedzibie PPN, została przeniesiona wiosną br. do pawilonu wystawowego w
Szczawnicy na okres letni. Natomiast wszystkie zaplanowane w projekcie zajęcia edukacyjne,
będące kolejnym elementem promocji jego celów zostały całkowicie zakończone w 2016 roku.
W ramach współpracy z innymi projektami (działanie F.2) delegaci Pienińskiego Parku
Narodowego, odpowiedzialni za organizację własnej konferencji kończącej projekt, uczestniczyli w dniach 17 i 24 maja br. w konferencjach podsumowujących dwa inne projekty realizowane w ramach programu LIFE.
Zorganizowano łącznie cztery posiedzenia Komitetu Sterującego, organu doradczoopiniotwórczego powołanego zarządzeniem dyrektora PPN nr 4/2014 z dnia 26 lutego 2014
roku. W ramach działania F.5 (Monitorowanie realizacji projektu) w dniach 21-22 września
2017 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej z udziałem przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego. Celem spotkania była ocena stanu zaawansowania projektu oraz prawidłowości kwalifikowania i dokumentowania poniesionych
kosztów. Regularnie sporządzane są kwartalne raporty z realizacji projektu, przedstawiane
członkom Komitetu Sterującego oraz przedstawicielowi Zewnętrznego Zespołu Monitorującego.
3.2.

Summary in English

The "LIFE Pieniny PL" project is generally proceeding as planned. This progress report covers
activities carried out till 31th November 2017. The European Commission having approved
previously sent inception, mid-term and progress report, confirmed its acceptance in the
letters sent to the Pieniny National Park (PPN) on: 28th April 2014 (inception report), 14th
May 2015 (mid- term report), 5th December 2016.
Total of 16 milestones listed in the table (3.1 General progress) were fully completed.
To the end of November 2017 PPN purchased 253 plots of land with a total area of 32,3537
ha, for a total amount of 490.602,57 EUR (action B.1 Land purchase/lease). A total of 93
agreements for the purchases have been signed in the form of notarial deeds.
Protective measures under the action C.1 (Protective measures implemented on meadows),
consisted of shrub cutting and mowing, on plots purchased from the beginning of the project
till 2nd quarter of 2017 have been carried out so far on total area of: 11,28 – first year
implementation of protective measure after land purchasing) and 9,25 ha of second
implementation.
Savings made during renovation works (action C.2 Trails repair and modernization) were
used to modernize additional part of green trail Kras – Przełęcz Sosnów. To be precise from
6

nearby of information board towards buildings situated higher near the trail. An Improvement
of the state of one more section of trail allows better protection of habitats adjacent to the
trail.
2017 was the last year in which the invasive plants removal (action C.5) was continued. In
order to increase the impact of this action, the PPN decided to conduct this protective
measures not 3 times as previously, but 4 times a year, from 2016 season onwards.
Simultaneously the monitoring of effectiveness of an invasive species (Reynoutria japonica,
Reynoutria sachalinensis) removal was carried out.
As a last task under the action C.6 (Protection of amphibians breeding sites against sheep
grazing) was renewing the fences around 3 watercourses (serve as the amphibians
reproduction site) located in different part of Majerz meadow. New drinking troughs for sheep
were constructed and assembled around those fenced watercourses.
Monitoring of the project’s impact (actions D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 and D. 7) has shown
that undertaken protective measures are the right way to protect habitats and species within
PNP Natura 2000 site. Monitoring data gathered during the implementation of the project
were presented in synthetic final scientific reports of the effectiveness of the project actions
carried out.
Information and news are provided in Polish and English on project website (action E.2 The
project website). The website is updated regularly and is available as a "LIFE +" tab on the
PPN website (www.pieninypn.pl). In the period between the 27th February 2014 and the 30st
June 2016 a total of 7197 people visited the project website. A two-year cycled educational
workshops (action E.5) for children and youth of the local schools as well as workshops for
mountain guides and future rafters were fully accomplished in 2015.
In late 2015 the PPN announced an art contest for local students. Awarding ceremony of
prizes to the winners of the art competition „Nature in mosaics” and opening of an exhibition
of the art contest „Nature in mosaics” was held at the PPN headquarters from 2nd June 2016
till spring of 2017 and in Szczawnica PPN pavilion during the summer 2017.
Under action F.2 (Cooperation and exchange of experience with other projects) in 2017 PPN
employees, involved in LIFE Pieniny PL project, attended two international final conferences
ending another LIFE projects on 17th and 24th of May this year. The meetings aimed at
sharing an experience to elaborate best practices.
The Steering Committee appointed by the Pieniny National Park Director as a consultative
and advisory body to the “LIFE Pieniny PL” project gathered 5 times for a meeting at the
PPN headquarters (last two of them 7th November 2016 and 7 th December 2017).
The European Commission representatives alongside with the External Monitoring Team
member, Mr Stanisław Tworek payed two day visit to the project in September 2017 (action
F.5 Monitoring of the implementation of the project). The purpose of the meeting was to
assess the project’s progress and its coherence with the incurred costs. Quarterly reports
describing the implementation of the project are drawn up regularly. The reports are presented
to the members of Steering Committee and the representative of the External Monitoring
Team.
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3.3.

Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable

Celem projektu jest ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 PLC120002 „Pieniny”. Większość zaplanowanych zadań, wypełniających główne cele projektu została już
zakończona. W trakcie ich realizacji nie wystąpiły okoliczności, spowodowane nieterminowością wykonawców, bądź też pogorszeniem warunków atmosferycznych, mogące negatywnie wpłynąć na ostateczny poziom ich zakresu rzeczowego lub termin zakończenia. Na obecnym etapie zaawansowania projektu można stwierdzić, że główne cele projektu zrealizowano
w zgodzie z założeniami zawartymi we wniosku. Z kolei najważniejsze z nich tj. wykup gruntów i objęcie ich zabiegami ochronnymi, mimo oczywistych problemów, niezależnych od
beneficjenta, nadal pozostają w zgodzie z przyjętymi założeniami, a ich pełne osiągnięcie
będzie możliwe w perspektywie niezbędnego czasu, o jaki planuje się wydłużyć realizację
projektu.
Od rozpoczęcia projektu wykonano dwadzieścia produktów dostarczalnych. Część z nich
sukcesywnie dostarczono do Komisji Europejskiej wraz z poprzednimi raportami (kolor zielony w poniższej tabeli). Pozostałe produkty (kolor niebieski w poniższej tabeli) dostarczalne
dołączono do niniejszego raportu (załącznik nr 1A – I).
Name of Deliverable
Kalendarz ścienny 2014
Listy uczestników spotkań inaugurujących projekt (2 szt.)
Folder informacyjny
Kalendarz ścienny 2015
Gadżety promujące projekt
Kopie aktów notarialnych umów
kupna sprzedaży gruntów (33 szt)
Umowy ze szkołami na przeprowadzenie warsztatów
Kalendarz ścienny 2016
Listy uczestników spotkań informacyjnych (2 szt.)
Zdjęcia prac nagrodzonych i wyróżnionych
Kalendarz ścienny 2017
Kalendarz ścienny 2018
Lista obecności z warsztatów
Wyniki monitoringu gatunków
inwazyjnych – 1 raport końcowy
Wyniki monitoringu płazów– 1
raport końcowy
Wyniki monitoringu siedlisk leśnych – 1 raport końcowy
Wyniki monitoringu skuteczności
zabiegów na łąkach – 2 raporty
końcowe (roślinność i derkacz)
Wyniki monitoringu zabiegów na
murawach – 1 raport końcowy

Number of associated
action
E.4
E.1

30/11/2013
31/12/2013

E.3
E.4
E.4
B.1

30/06/2014
30/11/2014
31/12/2014
30/06/2016

E.5

31/12/2016

E.4
E.1

30/11/2015
31/12/2015

E.6

31/03/2017

E.4
E.4
E.5
D.5

30/11/2016
30/11/2017
31/12/2016
31/01/2018

D.7

31/01/2018

D.6

31/01/2018

D.1

31/01/2018

D.2

31/01/2018
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Deadline

Name of Deliverable
Wyniki monitoringu efektów
związanych z remontem szlaków
– 2 raporty końcowe (erozja i
roślinność)
Wyniki monitoringu pszonaka
pienińskiego – 1 raport końcowy
3.4.

Number of associated
action
D.2

Deadline
31/01/2018

D.4

31/01/2018

Problems encountered

Realizacja większości już zakończonych działań w projekcie przebiegała bez zakłóceń. Nie
wystąpiły problemy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na terminowe wykonanie pełnego
zakresu rzeczowego któregokolwiek działania z bloku zdań A, C, D, E lub F. Trudności z
płynną realizacji wykupów gruntów (działanie B1) w przewidzianym okresie trwania projektu
oraz bezpośrednio związanych z wykupami zabiegów ochronnych opisano szczegółowo w
rozdziale 3.4 poprzedniego raportu z postępu. Intensywny lobbing prowadzony przez PPN
przyczynił się do zmiany kształtu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016r.poz.585)
polegającej na dopisaniu parków narodowych do listy jednostek uprawnionych do obrotu
ziemią rolną (Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece – Dz.U.2016 poz.1159). Dokonanie powyższych zmian pozwoliło kontynuować wykup gruntów przez parki narodowe z pominięciem
istotnych ograniczeń wprowadzonych ww. ustawą, a mających niebagatelnie negatywne znaczenie w procesie wykupów gruntów. Należy również podkreślić że w okresie od ostatniego
raportu z postępu do końca listopada br. (tj. w ciągu ostatnich 15 miesięcy) wykupiono przeszło 7 ha gruntów, zaś do pełnego zakończenia zadania pozostaje wykup kolejnych 7 ha.
Niemniej jednak prawdopodobieństwo zakończenia wykupów gruntów w pełnym zakresie i
terminie zakończenia projektu jest wątpliwe. Biorąc pod uwagę powyższe zespół zarządzający projektem, przy wsparciu opinii Komitetu Sterującego, podjął decyzję o kontynuacji wykupów gruntów w do końca 2017 roku, a w dalszej kolejności o złożeniu w I kwartale 2018
roku wniosku do KE o wydłużenie realizacji projektu na czas niezbędny do pełnego zakończenia zadań A.1 (Przygotowanie wykupu gruntów), B.1 (Wykup gruntów) oraz C.1 (Zabiegi
ochronne na wykupionych gruntach).
Struktura ewidencyjna działek wykupowanych w ramach niniejszego projektu nie
zawsze pokrywa się ze stanem faktycznym zastanym na gruncie. Niejednokrotnie okazuje się
że w wyniku długotrwałego zaniechania użytkowania kośnego, grunty figurujące w Powszechnej Ewidencji Gruntów i Budynków jako ewidencyjne grunty rolne w rzeczywistości
pokryte są zaroślami, kępami drzew i krzewów a nawet lasem. Obowiązujący w PPN Plan
Ochrony określa sposób i zakres stosowania zabiegów ochronnych w poszczególnych ekosystemach, jakie występują na takich działkach. PPN nie ma realnego wpływu na jakość wykupowanych gruntów. Ponadto z punktu widzenia celów projektu zasadnym jest wykup gruntów
o niewłaściwej kulturze rolnej w celu jej przywrócenia, a w konsekwencji zachowania siedlisk i gatunków w obszarze Pieniny. Ze względu na postępujący proces zarastania, a tym
samym degradacji ekosystemów łąkowych i zwiększaniu się powierzchni zajmowanej przez
ekosystemy leśne, grunty takie tym bardziej wymagają pilnych zabiegów ochronnych. Niejednokrotnie w wyniku długoletnich zaniedbań poprzednich właścicieli i postępujących procesów kształtowania się ekosystemów leśnych na łąkach, niemożliwym jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na łąkach w wymiarze odpowiadającym pełnej powierzchni działki
9

ewidencyjnej. Opisany powyżej stan struktury działek ewidencyjnych występujących na terenie PPN tłumaczy różnice w powierzchni wykonywanych zabiegów w stosunku do ich powierzchni ewidencyjnej. Powyższą sytuację szczegółowo omówiono z przedstawicielami KE
przy udziale przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego. Z pełnym poszanowaniem zasadniczych celów projektu, wykonanie zabiegów na pozostałej powierzchni odpowiadającej różnicy między powierzchnią ewidencyjną wykupionych działek nieleśnych a powierzchnią rzeczywistego wykonania zabiegów, zaproponowano na działkach będących w
posiadaniu PPN i nieobjętych dopłatami rolnymi. W opinii przedstawicieli KE, wyrażonej w
trakcie spotkania, byłoby to rozwiązaniem akceptowalnym z punktu widzenia realizacji zasadniczych celów projektu.
4.

Administrative part

Zasady zarządzania projektem w całym okresie jego dotychczasowej realizacji pozostają niezmienne, zgodne z zarządzeniem Dyrektora PPN nr 9/2013 z dnia 02 września 2013 roku oraz
zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku, powołującym Komitet Sterujący projektu. Powyższe zarządzenia stanowią załącznik dołączony do raportu wstępnego. Zakres obowiązków Komitetu Sterującego opisano w punkcie 5.1.27 raportu wstępnego. Schemat organizacyjny, czas pracy oraz zakres obowiązków zespołu zarządzającego projektem opisano
szczegółowo w punkcie 4.1 raportu śródokresowego oraz w punktach 4.1 i 4.2 raportu wstępnego.

Schemat zatrudnienia obejmuje osoby zarządzające projektem, których czas pracy rozliczany jest w ramach projektu i pozostaje zgodny z zatwierdzonym wnioskiem. Zarządzenie
Dyrektora nr 9/2013 powołuje również listę osób dodatkowo zaangażowanych przy realizacji
niektórych działań projektu. Czas pracy tych osób, będących pracownikami PPN, stanowi
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działanie wspierające i nie generuje kosztów w ramach projektu. Nie przewiduje się dalszych
zmian w sposobie zarządzania projektem.
Ostatnie sprawozdanie (Sprawozdanie z postępu nr 1) wpłynęło do KE 30 sierpnia 2016
roku. Zgodnie z zaleceniami KE przedstawionymi w liście z dnia 5 grudnia 2016 roku, kolejne sprawozdanie z postępu realizacji projektu powinno zostać wysłane do KE najpóźniej do
20 grudnia 2017 roku. Niniejszy raport przedstawia stan zaawansowania na dzień 30 listopada
2017 roku.
5.

Technical part

Statutowa działalność PPN, ma na celu ochronę i zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk
oraz gatunków zwierząt i roślin sieci Natura 2000. Realizacja projektu „LIFE Pieniny PL” w
takim zakresie możliwa jest dzięki wsparciu z instrumentu finansowego LIFE+ KE oraz
NFOŚiGW.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem na bieżącym etapie sprawozdawczym zakończono
realizację większości działań: C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, E.1,
E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, F.2. Z kolei działania będące w dalszej realizacji, które zostaną zakończone w 2018 roku to: A.1. B.1, C.1, E.8, E.9, F.1, F.3, F.4, F.5
5.1.

Technical progres

A. Preparatory actions, elaboration of managment plans and/or of action plans
5.1.1.

A.1 Przygotowanie wykupu gruntów

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2013 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2013 r.
Poprzednio planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2017 r.
Nowy planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2019 r.
Zadanie rozpoczęto wraz z rozpoczęciem projektu. Od początku trwania projektu administracja PPN prowadzi rozmowy i konsultacje z potencjalnymi zbywcami gruntów. Po złożeniu
oferty przygotowywana jest dokumentacja potwierdzająca uregulowanie przez sprzedających
wszystkich spraw formalno-prawnych. Po uzyskaniu pełnej dokumentacji i jej pozytywnej
weryfikacji, rzeczoznawca majątkowy wyłoniony w drodze postępowania przetargowego sporządza operat szacunkowy celem wyceny wartości gruntu i umożliwienia rozpoczęcia negocjacji cenowych. Następnie podejmowane są negocjacje z właścicielem gruntu, w trakcie których ustala się cenę, która nie może być wyższa niż wskazana w operacie, oraz szczegóły
formalne sprzedaży.
Do chwili obecnej wykonano 86 operatów szacunkowych, uzyskano niezbędne wypisy z
rejestru gruntów i wyrysy map ewidencyjnych oraz 1 porównawczy wykaz zmian przedstawiający aktualny stan prawny oraz faktyczną powierzchnię działki planowanej do wykupu.
Osobą odpowiedzialną w PPN za przygotowanie negocjacji z właścicielami gruntów oraz
realizację działania jest asystent ds. regulacji stanu posiadania Ewelina Zając. Negocjacje z
właścicielami prowadzi dyrektor PPN.
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Zgodnie z założeniami przyjętymi w poprzednim sprawozdaniu z postępu, zadanie planowano zakończyć w II kwartale 2017 roku. Ze względu jednak na wydłużenie realizacji zadania B.1 (Wykup gruntów) w całym 2017 roku oraz potrzebę jego kontynuacji w 2018 i 2019
roku, w prośbie o przedłużenie projektu zaproponujemy nowy termin jego zakończenia tj. III
kwartał 2019 roku. Dotychczasowa współpraca z notariuszem i rzeczoznawcą majątkowym
przebiegała dobrze. Ze względu na planowane wydłużenie realizacji projektu, koniecznym
jest przeprowadzenie kolejnej procedury wyboru rzeczoznawcy majątkowego oraz podpisanie
kolejnej umowy z notariuszem.
Wspomniane w poprzednim raporcie z postępu dodatkowe koszty, wynikające z konieczność sporządzania wyrysów z map ewidencyjnych wydawanych przez Starostwo Powiatowe z
klauzulą zdatności do wpisu w księdze wieczystej, w chwili obecnej przekraczają budżet kategorii kosztów Other costs o około 1.000 EUR. Zwiększone koszty zadania, niemożliwe do
przewidzenia na etapie pisania wniosku, pokrywane są z oszczędności w kategorii kosztów
Consumables. Biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej wysokie prawdopodobieństwo przedłużenia realizacji projektu szacuje się że, całkowite koszty w kategorii Other costs będą o
około 2.000 EUR wyższe od wartości środków przewidzianych w tej kategorii. Dodatkowe
obowiązki, wynikające z powyższego opisu nie wpłyną na opóźnienie lub uniemożliwienie
procesu przygotowywania pełnej dokumentacji, niezbędnej do wykupu gruntów.
5.1.2.

A.2 Zakup sprzętu

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2014 r.
Faktyczny termin zakończenia działania (zakup sprzętu): 25 marca 2014 r.
Zadanie zakupu sprzętu zakończono w 2014 roku. Całkowity koszt zadania obejmie również
ubezpieczenie samochodu do końca trwania projektu.
B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
5.1.3.

B.1 Zakup gruntów

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Planowany wg wniosku termin zakończenia działania: II kwartał 2017 r.
Nowy planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2019 r.
W związku z przedłużającym się procesem wykupu gruntów, podjęto szereg decyzji mających zniwelować zagrożenie niepełnej realizacji zakresu rzeczowego niniejszego zadania. W
tym celu wystosowano specjalne ogłoszenie (załącznik nr 18 i 19), skierowane do mieszkańców okolicznych gmin w celu zachęcenia potencjalnych zbywców do sprzedaży gruntów na
rzecz PPN oraz podjęto decyzję o kontynuacji zadania w całym 2017 roku, a w dalszej kolejności złożenie wniosku do KE z propozycją przesunięcia terminu zakończenia projektu na IV
kwartał 2019 roku.
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Kupującym jest jedyny beneficjent projektu Pieniński Park Narodowy, który jest państwową osobą prawną, realizującą zadania związane z ochroną przyrody. Do dnia 30 listopada
2017 roku sporządzono 93 akty notarialne na zakup działek o łącznej powierzchni 32,3537 ha,
w tym 18,5831 ha działek nieleśnych oraz 14,0298 ha działek leśnych, z planowanych do wykupu 40 ha. Kopie 54 aktów notarialnych wysłano do KE w formie załączników do poprzednich raportów sprawozdawczych, pozostałe 39 aktów notarialnych zawartych do dnia 30 listopada br. stanowią załącznik nr 2 niniejszego raportu. Łączna kwota jaką do tej pory przeznaczono na ten cel wynosi 2.199.564,33 zł (516.396,22 EUR). Projekt przewiduje wykup
około 16 ha lasu i 24 ha łąk (wg ewidencji gruntów). W oparciu o Plan Ochrony PPN, do ekosystemów nieleśnych (łąki i młaki) zaklasyfikowano 13,38 ha gruntów wykupionych do 30
listopada 2017 roku. Powierzchnia ta obejmuje również szeroką strefę ekotonową na granicy
lasu oraz wszystkie zadrzewienia w obrębie łąki. Ostateczny udział gruntów nieleśnych w
stosunku do całkowitej powierzchni przewidzianej do wykupu będzie zależał od przedstawianych ofert sprzedaży i stanu na gruncie. Z ewidencji wykupionej powierzchni wynika, że do
pełnego zakończenia zadania pozostaje wykup jeszcze około 7 ha gruntów. Dotychczasowy
wykup gruntów, podobnie jak w poprzednim roku, nadal wskazuje na zwiększony udział ofert
sprzedaży gruntów leśnych w stosunku do nieleśnych, co może utrudnić realizację działania
C.1 w pełnym zaplanowanym w projekcie zakresie. W celu minimalizacji ryzyka niewykonania zadania PPN kontynuuje podjęte już wcześniej środki zaradcze (rozmowy na gruncie, festyny, jarmarki, dni otwarte) których celem jest kształtowanie świadomości lokalnej społeczności na temat walorów przyrodniczych pienińskich łąk, potrzeby ich ochrony oraz mające
wpłynąć pozytywnie na decyzję potencjalnych oferentów o sprzedaży gruntów.
Wszystkie sporządzone akty notarialne posiadają wpis „nabycie przedmiotów niniejszej
umowy następuje na cele publiczne – nieodwołalną ochronę przyrody oraz na cele związane
z realizacją projektu LIFE+ Przyroda”. Wpis taki znajduje się również w Księgach Wieczystych. Wszystkie zakupione działki znajdują się na obszarze Natura 2000 Pieniny.
Mapka przedstawiająca lokalizację wykupionych działek zgodną ze stanem zaawansowania wykupów na dzień 30 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 3 Ze względu na duże
rozdrobnienie wykupionych działek, mapki umożliwiające ich identyfikację (lokalizacja w
terenie i nr ewidencyjny) wraz z mapką poglądową, załączono podobnie jak w poprzednim
raporcie w wersji elektronicznej w formacie jpg.
C. Concrete conservation actions
5.1.4.

C.1 Zabiegi ochronne na łąkach i młakach

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2014 r.
Planowany wg wniosku termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
Nowy planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2019 r.
Zabiegi wykonane do końca I kwartału 2015 roku oraz procedurę wyboru wykonawców zabiegów w 2016 roku opisano w pkt. 5.1.4 poprzedniego raportu z postępu wg stanu na dzień
31 lipca 2016 roku. W ramach projektu na wykupionych gruntach przeprowadza się w rocznych odstępach łącznie dwa zabiegi:
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- I zabieg (w pierwszym roku po wykupie) polegający na porządkowaniu powierzchni łąki,
formowaniu ekotonu, usunięciu zakrzaczeń, porostu drzew oraz nagromadzonej nierozłożonej
biomasy,
II zabieg (w drugim roku po wykupie) polegający na skoszeniu całej powierzchni i usunięciu
biomasy. Zakres prac każdorazowo określony jest dwuletnimi umowami zawieranymi z poszczególnymi wykonawcami. Obecny raport z postępu przedstawia stan realizacji niniejszego
zadania w rozbiciu na lata 2016 – 2017, wg. poniższego opisu:
Rok 2016
Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy i podpisaniu umów (LF-084-1-3-4/16,
LF-084-1-3-4A/16, LF-084-1-3-4B/16) wykonano I zabieg ochrony czynnej na łąkach wykupionych do końca I kwartału 2016 roku, na powierzchni 2,52 ha. Jednocześnie zakończono
realizację zabiegów objętych umowami zawartymi w 2015 roku (LF-081-1-3-4/C/2015, LF081-1-3-4/D/2015, LF-081-1-3-4/E/2015) na łącznej powierzchni 3,21 ha (tj. II zabieg). Po
zakończeniu prac przeprowadzono wizje terenowe w rejonach objętych umowami o dzieło nr:
LF-084-1-4/16, LF-084-1-4A/16 – 30 września 2016 r.
LF-081-1-3-4/C/2015 – 18 sierpnia 2016 r.
LF-081-1-3-4/D/2015, LF-081-1-3-4/E/2015 – 22 sierpnia 2016 r.
Sporządzono protokoły odbiorcze, stwierdzające wykonanie prac w zakresie i terminach określonych w ww. umowach.
W ramach dwuletnich umów zawartych w 2016 roku wykonano I zabieg:
 Odkrzaczanie (0,36 ha)
 Pielęgnacja ekotonu (0,06 ha)
 Wycięcie odrośli gatunków drzewiastych oraz skoszenie i usunięcie nagromadzonego
wojłoku (2,10 ha)
oraz zaplanowano do wykonania w 2017 roku II zabieg (koszenie mechaniczne i reczne wraz
z usunięciem biomasy) na powierzchni 2,46 ha
Zabiegi wykonano na polanach: Kras, Doliny Wyżne, Wielkie Załonie, Czerniawa,
Pod Nową Górą, Suszyna, Zapulsztynie.
Rok 2017
W dniu 2 czerwca ogłoszono konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na gruntach wykupionych w ramach niniejszego projektu do końca kwietnia 2017 roku (8 kompleksów). Ogłoszenie konkursu rozpropagowano wśród lokalnej społeczności, umieszczając je na
tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości oraz publikując na stronie internetowej
PPN. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy podpisano cztery umowy (LF-0841-3-4A/17, LF-084-1-3-4B/17, LF-084-1-3-4C/17, LF-084-1-3-4D/17) obejmujące wykonanie
zabiegów w 5 kompleksach. W pozostałych częściach zamówienia (3 kompleksy) postępowanie unieważniono ze względu na zaproponowane przez oferentów ceny znacząco wyższe od
kwot jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych części. W związku z powyższym
w dniu 22 czerwca ogłoszono drugi termin konkursu ofert z kolejną publikacją na stronie internetowej Parku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano dwie kolejne umowy (LF084-1-3-4E/17, LF-084-1-3-4F/17). Łączna powierzchnia na jakiej wykonano I zabieg w
2017 roku wynosi 2,30 ha. Jednocześnie zakończono realizację zabiegów objętych zeszłorocznymi umowami dzieło nr: LF-084-1-3-4/16, LF-084-1-3-4A/16, LF-084-1-3-4B/16 na
łącznej powierzchni 2,34 ha (tj. II zabieg) oraz zabiegów wykonanych przez pracowników
PPN na działkach 188 i 189 (Zapulsztynie) na powierzchni 0,12 ha.
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Po zakończeniu prac w dniach 5-29 września br. przeprowadzono wizje terenowe w
rejonach objętych ww. umowami. Sporządzono protokoły odbiorcze, stwierdzające wykonanie prac w zakresie i terminach określonych w ww. umowach. Zabiegi wykonano na polanach: Łazy, Mały Loch, Roplichta Góry, Klenina, Wielkie Załonie, Kras, Nowe.
W ramach podpisanych umów w 2017 roku wykonano I zabieg:
 Odkrzaczanie (0,34 ha)
 Pielęgnacja ekotonu (0,04 ha)
 Wycięcie odrośli gatunków drzewiastych oraz skoszenie i usunięcie nagromadzonego
wojłoku (1,92 ha)
oraz zaplanowano do wykonania w 2018 roku II zabieg (koszenie mechaniczne i ręczne) na
powierzchni 2,26 ha.
Zabiegi wykonano na polanach: Łazy, Mały Loch, Roplichta Góry, Klenina, Wielkie Załonie,
Kras, Nowe.
Sezon 2017 jest kolejnym rokiem realizacji dalszych zabiegów w ramach „After LIFE”. Wykonano kolejne zabiegi będące kontynuacją dwuletnich zabiegów rozpoczętych w
projekcie na łąkach wykupionych do końca I kwartału 2015 roku.
W trakcie realizacji zadania nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne jego wykonanie. Podobnie jak w poprzednich latach średni koszt wykonania
zabiegów w przeliczeniu na 1 ha jest wyższy niż zaplanowano w projekcie. Wynika to z faktu, że stan siedlisk, na wykupywanych gruntach jest gorszy niż zakładano – działki są bardziej rozdrobnione i bardziej zarośnięte, a tym samym większa jest pracochłonność zabiegów.
Działania wspierające zabiegi na wykupionych gruntach.
W ramach działań wspierających, nie generujących kosztów w projekcie, na wykupionych działkach leśnych wykonano w drugiej połowie lutego zabieg ochronny polegający na
wyznaczeniu drzew do mineralizacji. Lista działek została określona w oparciu o wyniki monitoringu przeprowadzonego w ramach zadania D.6 (Monitoring procesów przyrodniczych w
ekosystemach leśnych) przez Instytut Techniczno-Przyrodniczy, gdzie monitorujący wskazali
na właściwy stan ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych. Wyznaczenie drzew do mineralizacji wpłynie na realizację celu projektowego polegającego na zwiększeniu ilości martwego
drewna na wykupionych działkach leśnych, a tym samym poprawę warunków mikrosiedliskowych m.in. dla bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis będącego przedmiotem ochrony
w obszarze Natura 2000 Pieniny.
Podczas prowadzenia monitoringu w ramach niniejszego projektu stwierdzono występowanie jesionu pensylwańskiego Fraxinus pennsylvanica, obcego gatunek inwazyjnego pochodzenia północnoamerykańskiego, który mógł trafić w Pieniny z wodami Dunajca. Prowadzący monitoring (Instytut Techniczno-Przyrodniczy) wskazali miejsce i liczbę odszukanych osobników. Wszystkie żywe drzewka zostały ścięte i pozostawione na miejscu do mineralizacji.
Tabela obejmująca wykupione grunty, na których wykonano zabiegi, informująca o typie, stanie i powierzchni siedliska oraz typie zabiegów, ich dacie i powierzchni jaką objęły
stanowi załącznik nr 4
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5.1.5.

C.2 Remont i modernizacja szlaków turystycznych

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 r.
Planowany pierwotnie termin zakończenia działania: IV kwartał 2015 r.
Proponowany w raporcie śródokresowym termin zakończenia działania: IV kwartał 2016 r.
Termin zakończenia działania w zakresie planowanym w projekcie: III kwartał 2016 r
Ostateczny termin zakończenia działania (po wykonaniu dodatkowego remontu): IV kwartał
2017 r.
Remont odcinka szlaku niebieskiego od polany Pieniny do polany Kosarzyska oraz między
polaną Istebki a polaną Kurnikówka, a także między Górą Zamkową a polaną Kosarzyska.
opisano w poprzednich raportach (raport śródokresowy pkt 5.1.5, I raport z postępu pkt 5.1.5).
Ostatni zaplanowany w projekcie remont odcinka szlaku zielonego między drogą do
Krasu a Przełęczą Sosnów na długości 320 mb zakończono 31 sierpnia 2016 roku. W ramach
prac renowacyjnych przeprowadzonych w trzech najbardziej zniszczonych fragmentach (podejść) szlaku wykonano:





nową podbudowę oraz nawierzchnię z tłuczonego kamienia pozyskanego na miejscu,
osadzono drewniane krawężniki, stopnie oraz przepusty odwadniające,
wykonano i zamontowano jedną schododrabinę zabezpieczającą korzenie drzew.
zamaskowano istniejące skróty, a na zakosach i stromych podejściach zamontowano
drewniane bariery, pomagające w podchodzeniu i schodzeniu oraz ograniczające ruch
turystyczny do szerokości remontowanego szlaku.

Wzdłuż wyremontowanego fragmentu szlaku zamontowano 8 nowych ław: 2 na końcu
pierwszego podejścia, 2 na początku drugiego podejścia, 4 na przełęczy Sosnów (na końcu
trzeciego podejścia). Na wyremontowanym wcześniej w ramach projektu odcinku szlaku Trzy
Korony – Góra Zamkowa oraz zakończonym w 2016 roku odcinku Kras – przełęcz Sosnów
wymieniono kierunkowskazy (10 szt.), tabliczki z nazwami miejsca (3 szt.) i tablice informacyjne w słupach informacyjnych (4 szt.).
Oszczędności w kosztach materiałów, wygenerowane w trakcie realizacji zadania pozwoliły w 2017 roku na kontynuację remontu w dolnym odcinku zielonego szlaku turystycznego Kras – Sosnów. Dodatkowe prace renowacyjne na szlaku oraz prace zabezpieczające
przyległe siedliska przed rozdeptywaniem wykonano na odcinku 189 mb od punktu oddalonego o około 100 mb od drogowskazu na Sokolicę przy drodze do Krasu w stronę ostatnich
zabudowań znajdujących się w pobliżu szlaku. Prace wykonano po uzyskaniu niezbędnej
zgody na remont od właścicieli gruntów przez które przebiegał szlak.
W ramach przeprowadzonego remontu wykonano następujące prace:
 na całej długości szlaku wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z tłuczonego
kamienia pozyskanego w miejscu,
 osadzono drewniane krawężniki, stopnie oraz przepusty odwadniające,
 zamontowano drewnianą barierę na długości 65 mb.
Remont dodatkowego odcinka szlaku zakończono w dniu 11 października br.
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Regularna ocena aktualnego stanu technicznego ław, o których wspomniano w punkcie 5.1.5
pierwszego raportu z postępu, pozwoliła na podjęcie decyzji o wymianie 6 szt. pod Ostrym
Wierchem oraz 2 szt. nad Polaną Pieniny, gdzie uprzednio planowano wymienić 3 ławy. Pozostałą jedną sztukę zamontowano dodatkowo w miejscu odpoczynku na Przełęczy Sosnów.
Łącznie zamontowano 51 ław w miejscach odpoczynku przy remontowanych szlakach. Wykorzystano 46 ław wykonanych w ramach projektu LIFE oraz 5 ław z magazynu PPN bez
kosztów w projekcie.
Zadanie całkowicie zakończono w dniu 9 listopada br.
W trakcie realizacji zadania nie wystąpiły trudności mogące uniemożliwić pełne jego
wykonanie.
5.1.6.

C.3 Zabiegi ochronne na murawach

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2015 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: 23 listopada 2015 r.
Pełny opis realizacji zadania przedstawiono w punkcie 5.1.6 raportu śródokresowego oraz w
punkcie 5.1.6 I raportu z postępu. W bieżącym roku przeprowadzono pierwsze zabiegi odkrzaczania w ramach „After LIFE” na murawach: Macelowa Góra (1,83 ha).
W trakcie realizacji zadania nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne jego wykonanie.
5.1.7.

C.4 Ochrona pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2015 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: 30 października 2015 r.
Pełny opis realizacji zadania przedstawiono w punkcie 5.1.7 raportu śródokresowego oraz w
punkcie 5.1.7 I raportu z postępu. Konieczność zwiększenia zakresu prac zabezpieczających
zewnętrzne mury Zamku Czorsztyn (szczegółowo opisanych w raporcie śródokresowym) nie
wpłynęła negatywnie na pełne wykonanie zadania, jak również na realizację pozostałych zadań i celów projektu.
5.1.8.

C.5 Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
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Planowany termin zakończenia działania: III kwartał 2017 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: 2 października 2017 r.
W ramach umowy nr LF-081-1.3.10F/2014 z dnia 12 maja 2014 roku, wykonano 12 zabiegów usuwania pędów rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) i sachalińskiego (R.
sachalinensis) w ciągu czterech lat realizacji zadania. Jak wspomniano w poprzednim raporcie z postępu (pkt. 5.1.8), w celu poprawy skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych
podjęto decyzję o zwiększeniu częstotliwości zabiegu do 4 w roku począwszy od 2016 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe, a także potrzebę zachowania tej samej metody usuwania pędów
ww. gatunków oraz spójności pozyskiwanych danych do monitoringu skuteczności podjętych
działań, w dniu 28 kwietnia 2016 roku podpisano kolejną umowę nr LF-084-1.3.2F/16 z tym
samym wykonawcą na przeprowadzenie dodatkowego w sezonie zabiegu, w przeciągu dwóch
kolejnych lat realizacji projektu (tj. w roku 2016 i 2017) oraz uwzględnienie uzyskanych wyników w raportach z monitoringu objętych umową pierwotną (nr LF-081-1.3.10F/2014).
Działanie połączono z monitoringiem skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych. W ciągu czterech lat realizacji zadania przeprowadzono łącznie 14 zabiegów usuwania ww. gatunków. Liczbę usuniętych pędów w poszczególnych latach przedstawiono w punkcie 5.1.14
niniejszego raportu. Usunięty materiał przewieziono w rejon dyrekcji PPN, gdzie po ususzeniu zutylizowano poprzez spalenie. Wspomniane w poprzednim raporcie z postępu zastosowanie eksperymentalnej metody eliminacji gatunków inwazyjnych na stanowisku nr 10,
przewidywało jego odsłonięcie w momencie wykonania ostatniego monitoringu rdestowców
w projekcie. Ze względu jednak na planowane przesunięcie terminu zakończenia projektu,
podjęto decyzję o zachowaniu zacienionego stanowisko nr 10 do dalszej obserwacji na czas
realizacji projektu.
W trakcie realizacji zadania nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne jego wykonanie.
5.1.9.
zów

C.6 Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejscach rozrodu pła-

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2015 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: 17 maja 2017 r.
Pełny opis prac zabezpieczających miejsce rozrodu płazów na Kapitanowym zawarto w
punkcie 5.1.9 raportu śródokresowego, a opis wykonania nowego oczka wodnego w rejonie
polany Majerz zawarto w punkcie 5.1.9 pierwszego raportu z postępu.
W toku realizacji ostatniego etapu niniejszego zadania w ubiegłym roku rozpoczęto, a
w bieżącym zakończono procedurę wyboru wykonawcy zabezpieczenia źródlisk sąsiadujących z miejscami pojenia owiec. W postępowaniu o wybór wykonawcy w przewidzianym
terminie do 9 stycznia br. złożono tylko jedną ofertę. Oferent zaproponował cenę za wykonanie usługi znacząco wyższą od kwoty zabezpieczonej w projekcie na ten cel (48 700 zł). W
związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, dokonano ponownego rozeznania rynku o elementy niezbędne do realizacji
zadania i podjęto decyzję o sposobie dalszego postępowania. Zgodnie z przyjętym planem
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zakupiono drewno topolowe w Nadleśnictwie Miechów, które zleconym transportem („ADAŚ” Tylka Andrzej, Dzianisz 172, 34-514 Dzianisz) dostarczono do zakładu stolarskiego
(„Piczura-Dom” Leopold Piczura, Stanisław Piczura, Ratułów 392, 34-407 Ciche), gdzie wykonano gotowe poidła. Z kolei po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z potencjalnymi
wykonawcami i wybraniu najkorzystniejszej oferty („Amerwit” Skorusa Wojciech, 34-512
Witów 123), zlecono montaż poideł, wykonanie i montaż ogrodzeń (160 mb) oraz rynien wg.
wytycznych technicznych dostarczonych wykonawcy. W dniu 22 lutego zamówiono w sąsiednim Nadleśnictwie żerdzie do wykonania ogrodzeń, a planowany ich odbiór ze składnicy
drewna wyznaczono na początek II kwartału. Do końca I kwartału br. zamontowano wszystkie 11 poideł w sąsiedztwie ww. źródlisk w sposób umożliwiający płazom dostęp do miejsc
rozrodu. Zgodnie ze zleceniem z dnia 6 marca br. zawartym z ww. wykonawcą zakończenie
wszystkich prac przewidziano do 20 kwietnia. Ze względu jednak na niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz ciągle zalegającą pokrywę śnieżną w miejscu planowanego pozyskania
żerdzi (zamówionych w dniu 22 lutego), Nadleśnictwo Krościenko poinformowało, że zamówiona ich ilość będzie gotowa do odbioru nie wcześniej niż 21 kwietnia 2017 roku Biorąc pod
uwagę powyższe, czas niezbędny na korowanie żerdzi oraz wykonanie ogrodzeń ustalono, w
porozumieniu z wykonawcą, że zakończenie wszystkich prac objętych ww. zleceniem nastąpi
w ciągu trzech tygodni od daty przekazania żerdzi przez PPN. Ostatecznie wszystkie prace
zakończono w dniu 15 maja (potwierdzone protokołem odbioru z dnia 17 maja).
Wedle przeprowadzonej kalkulacji, całkowity szacunkowy koszt niezbędny do wykonania
całości planowanych w 2017 roku prac w ramach niniejszego zadania oszacowano na 22 500
zł. Zaś ostateczny koszty realizacji niniejszego zadania wyniosły 20 096,76 zł. Wartość ta
prawie o połowę przekracza środki przewidziane w projekcie na to zadanie (10 500 zł), jest
jednak o ponad połowę niższa od ceny zaproponowanej w unieważnionym przetargu. Brakujące środki na wykonanie opisanych prac pokryto z oszczędności powstałych przy innych
pracach wykonanych w ramach ww. zadania (nowe oczko wodne) oraz przy realizacji innych
zadań w projekcie w ramach kategorii kosztów External assistance oraz Consumables.
W trakcie realizacji, oprócz zaproponowanej przez jedynego oferenta w przetargu ceny,
nie wystąpiły inne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie tej części
zadania.
D. Monitoring of the impact of the project actions
Cele monitoringu skuteczności poszczególnych działań ochronnych realizowanych w ramach
projektu „LIFE Pieniny PL” oraz szczegółowy opis wyboru jego wykonawców zawarto w
rozdziale D punkty od 5.1.10 do 5.1.15 poprzedniego raportu z postępu. Do chwili obecnej
wszystkie, przewidziane w projekcie, prace związane z przeprowadzeniem poszczególnych
części monitoringu oraz sporządzenie odpowiednich raportów zostały całkowicie zakończone
zgodnie z zawartymi w 2014 roku umowami na ich wykonanie. W 2016 roku sporządzono
łącznie 3 raporty roczne z oceną efektów podjętych działań ochronnych. W 2017 roku do
wszystkich typów monitoringu sporządzono raporty roczne oraz końcowe syntetyczne raporty
naukowe. Poszczególne działania z zakresu przedstawionego monitoringu obejmują również
przygotowanie i wygłoszenie referatów na konferencji kończącej projekt. Czynności te zostały ujęte w zadaniu E.8 (Międzynarodowa konferencja kończąca projekt.), natomiast monitoring traktowany jako osobna grupa zadań, został zakończony.
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5.1.10.

D.1 Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach
D.6 Monitoring procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych

Umowa nr LF-081-1.3.10A/2014
Wykonawcy: Hubert Piórkowski, Paweł Kalinowski, Magdalena Kowalska – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
Monitoring ujęty w zadaniu D.1, jak i monitoring przewidziany z zadaniu D.6 dotyczy gruntów wykupionych w ramach niniejszego projektu. Zrealizowany został równocześnie przez
ten sam zespół monitorujący. Mimo że, niniejsze działania zostały zakończone w zakresie
określonym umową nr LF-081-1.3.10A/2014, to ze względu na potrzebę zachowania spójności pozyskiwanych danych umożliwiającej ich porównywanie na przestrzeni całego okresu
realizacji projektu, podjęto decyzję o zawarciu kolejnej umowy z tym samym wykonawcą na
czas niezbędny do pełnego zakończenia wszystkich działań. Z tej racji opisywane niżej działania znajdują się w dalszym ciągu w realizacji.
Planowany termin rozpoczęcia działań D.1 i D.6: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działań D.1 i D.6: II kwartał 2014 r.
Planowany wg wniosku termin zakończenia działań D.1 i D.6: I kwartał 2018 r.
Nowy, planowany termin zakończenia działań D.1 i D.6: IV kwartał 2019 r.
W ciągu czterech lat monitoringu skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach monitorowano 43 kompleksy działek, z czego 7 kompleksów objęto pełnym monitoringiem, 16
uproszczonym, a 20 inwentaryzacją gatunków cennych (gatunki specjalnego zainteresowania,
chronione, zagrożone) oraz inwazyjnych obcego pochodzenia. Zakres monitoringu stanu wyjściowego (tzw. stan „0”) zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji siedlisk Natura 2000 wraz
z opisem martwego drewna stojącego i leżącego w lesie oraz cennych gatunków flory i bioty.
Dla roślinności łąkowej i leśnej wykonano pełną i uproszczoną dokumentację oraz inwentaryzację gatunków chronionych i inwazyjnych. Prace terenowe wykonano w terminie zgodnym z
zapisami umowy nr LF-081-1.3.10A/2014, na działkach z roślinnością łąkową do 15 lipca
oraz na działkach z roślinnością leśną do 31 lipca.
W podsumowaniu końcowym, dotyczącym łąk stwierdzono, że największy wpływ na
złą ocenę stanu siedlisk ma udział gatunków ekspansywnych, a w przypadku niektórych działek przenawożenie. Na wielu działkach zanotowano również zakrzaczenia oraz wojłok (zalegająca warstwa martwej materii organicznej). Po przywróceniu użytkowania stan siedlisk na
wszystkich działkach uległ poprawie. W ostatnim roku monitoringu na wszystkich działkach
zaobserwowano istotne zmniejszenie udziału gatunków ekspansywnych, wyeliminowane zostały zakrzaczenia oraz nigdzie nie zanotowano zalegającej materii organicznej. Dzięki
zmniejszającemu się udziałowi gatunków ekspansywnych, którymi były głównie wysokie
byliny, zwiększał się udział gatunków niskodarniowych, w tym gatunków charakterystycznych, rzadkich i chronionych. Na stan zachowania siedlisk miały wpływ różne czynniki, w
tym: poprzedni sposób użytkowania (pastwisko, odłogi) oraz długość okresu w jakim poszczególne działki pozostawały nieużytkowane.
Analizując skład gatunkowy trzeba mieć na uwadze krótki czas trwania zabiegów na
wykupionych i włączonych w obserwacje monitoringowe działkach z siedliskami łąkowymi.
Niektóre gatunki potrzebują dłuższego czasu żeby ulec istotnym zmianom ilościowym, natomiast inne mogą inaczej reagować w pierwszych latach przywrócenia użytkowania, a inaczej
po wieloletnim użytkowaniu. Przywrócenie właściwego stanu siedlisk wymaga kontynuacji
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zabiegów i jest procesem wieloletnim trwającym od 5 – 7 lat. Natomiast zachowanie ich na
dłużej w takim stanie jest możliwe przy utrzymaniu użytkowania kośnego.
Monitoring procesów przyrodniczych przeprowadzono na 58 działkach leśnych (lub
kompleksach działek, gdyż niektóre wydzielenia składały się z kilku części) wykupionych
przez PPN w latach 2014-2017
Na działkach leśnych największy udział powierzchniowy reprezentują zbiorowiska z
kręgu żyznych buczyn górskich (jedlina karpacka i buczyna karpacka). W większości stwierdzanych przypadków siedlisko wykazuje zadowalający bądź bardzo dobry stan zachowania.
Wskaźnikiem, który w największym stopniu determinował obniżenie oceny stanu zachowania
siedliska była niedostateczna ilość martwego drewna oraz obecność niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) na części działek. Podobnie jak w przypadku siedlisk nieleśnych, dzięki wykupowi i zaniechaniu planowanej wycinki drzew parametr "perspektywy
ochrony" oceniono jako właściwy. W przypadku siedlisk leśnych już sam proces wykupu
spowodował podniesienie oceny całkowitej, dlatego część działek uzyskała ocenę „właściwy”
już przy stanie wyjściowym. W tym przypadku nastąpiła likwidacja zagrożenia w postaci planowanej wycinki. Alternatywą dla takiego trybu było dopuszczenie do wycinki (zgodnej z
planem urządzania) i wykup dopiero w momencie gdy stan siedliska uległby już pogorszeniu.
Działanie wyprzedzające wydaje się być bardziej uzasadnione przyrodniczo. W podsumowaniu końcowym, dotyczącym ekosystemów leśnych stwierdzono, że zasoby martwego drewna
na poszczególnych działkach mogą się różnić w kolejnych latach wskutek działania czynników naturalnych (wiatrołomy, wykroty, itp.) lub antropogenicznych (usunięcie części masy
drzewnej przez właścicieli sąsiednich działek). Jak wspomniano w poprzednim raporcie z
postępu, zmiany w naturalnych ekosystemach leśnych są procesem długotrwałym, a ich pozytywne skutki będące efektem podjętych w projekcie działań będzie można obserwować w
perspektywie kilku, kilkunastu lat. Z tego też względu nie obserwowano (w tak krótkim okresie 2-3 lat) istotnych zmian w zakresie podstawowych wskaźników takich jak charakterystyczna kombinacja florystyczna, skład drzewostanu, struktura pionowa i przestrzenna roślinności, naturalne odnowienie drzewostanu, gatunki obce w drzewostanie i podroście. Zarówno
ocena wyjściowa jak i powtórna tych wskaźników były niemal zawsze bardzo dobre, co odzwierciedla dobrą kondycję monitorowanych płatów leśnych. Niemniej jednak wyłączenie
ekosystemów leśnych z gospodarczego wykorzystania, a tym samym zmniejszenie antropresji, w długofalowym okresie znacząco poprawi i utrzyma ich stan zachowania.
Dodatkowym elementem, realizowanym jako działanie wspierające, jest coroczny monitoring derkacza prowadzony na całym areale występowania tego gatunku w obszarze Pieniny
oraz w otulinie PPN. We wnioskach podsumowujących obserwacje przeprowadzone w 2017
roku stwierdzono że:
 liczebność pienińskiej populacji derkacza cechuje się fluktuacją,
 prowadzenie wykupów działek nieleśnych oraz wprowadzanie na nich zabiegów
ochronnych (odkrzaczanie i koszenie) sprzyja zachowaniu we właściwym stanie siedlisk dla gatunku (derkacz preferuje wysoką i dość gęstą roślinność zielną),
 zagrożeniem dla derkaczy jest prowadzenie wypasu owiec w okresie lęgowym w miejscach występowania gatunku,
 w obszarze „Pieniny” dla ochrony derkacza szczególnie ważny jest rejon Krasu i Wielkiego Załonia. Na obszarach tych termin koszenia łąk powinien być dostosowany do
okresu lęgowego derkacza.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie zadań.
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Roczny raport z monitoringu na wykupionych gruntach stanowi załącznik nr 5. Notatka z
monitoringu derkacza stanowi załącznik nr 6.
5.1.11.

D.2 Monitoring skuteczności zabiegów na murawach

Umowa nr LF-081-1.3.10D/2014
Wykonawcy: Hubert Piórkowski, Maria Nastawny, Magdalena Kowalska Instytut Technologiczno-Przyrodniczy).
Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
W ramach działania w latach 2014 – 2017, zgodnie z umową nr LF-081-1.3.10D/2014 wykonano monitoring na płatach muraw znajdujących się w pięciu lokalizacjach w różnych fragmentach obszaru Pieniny (Cyrlowa Skała, pod Nową Górą, Upszar, Macelowa Góra, piarg
pod Trzema Koronami). W podsumowaniu końcowym, dotyczącym monitoringu muraw
stwierdzono że, wszystkie przeprowadzone w latach 2014-2017 zabiegi odkrzaczania wykonane na ww. murawach w celu ich ochrony przed sukcesją przyniosły pozytywne efekty. Poprawił się skład gatunkowy runi muraw zespołu Origano-Brachypodietum oraz SeslerioFestucion duriusculae. Istotnie ograniczono liczbę drzew i krzewów wkraczających w procesie spontanicznej sukcesji wtórnej na wszystkich wytypowanych płatach muraw, a tym samym zmniejszyło się pokrycie zacieniających ruń zarośli utrudniających rozwój gatunkom
światłożądnym. Należy jednak podkreślić, że jednorazowe wykonanie zabiegu odkrzaczania,
mimo że skutecznie eliminuje zarośla oraz inicjuje pozytywne procesy pozwalające na regenerację runi muraw, nie jest wystarczającym zabiegiem do zapewnienia ochrony siedlisk. Po
wykonaniu zabiegu, już w pierwszym roku pojawiają się odrośla bądź siewki gatunków krzewiastych i drzew, które powinny być usuwane, w celu utrwalenia osiągniętego efektu i stabilizowania procesów regeneracyjnych. W przypadku zaniechania kontynuacji odkrzaczania już
po trzech latach zwarcie warstwy zarośli osiągnąć może stan bliski stanowi sprzed wykonania
zabiegu. Istotne znaczenie w kontroli procesu sukcesji ma prawidłowe rozpoznanie lokalnych
uwarunkowań w zakresie czynników abiotycznych (np. morfologia, warunki glebowe) i biotycznych (np. sąsiedztwo zbiorowisk leśnych i zaroślowych), jak również stan zachowania i
charakterystykę siedliska/zbiorowiska. Uzyskane wyniki przeprowadzonych obserwacji pozwoliły stwierdzić różną reakcję poszczególnych gatunków drzew i krzewów na zastosowane
zabiegi ochronne, umożliwia to ich waloryzację ze względu na znaczenie w przebiegu procesu sukcesji na murawach PPN, a tym samym również wskazanie gatunków kluczowych, których eliminacja może się przyczynić do zahamowania lub spowolnienia procesu sukcesji. Na
transektach badawczych i w zdjęciach fitosocjologicznych wzrosła liczba gatunków murawowych lub zwiększył się ich udział. Proces ten zachodził nawet w warunkach odbudowywania się warstwy zarośli, co wskazuje na bardzo pozytywny efekt przeprowadzonego zabiegu,
który pozwolił na uruchomienie procesów pozwalających na poprawę stanu siedliska, w zakresie składu gatunkowego. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że wśród ww. gatunków występują także gatunki chronione: Carduus collinus, Erysimum wittmannii, Jovibarba hirta.
Raport roczny z oceną efektów stanowi załącznik nr 7.
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5.1.12.

D.3 Monitoring efektów związanych z remontem szlaków

Monitoring efektów związanych z remontem szlaków obejmuje:
 Monitoring erozji gleby – umowa nr LF-081-1.3.10B/2014
Wykonawca: Krzysztof Kiszka - Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w Szymbarku
 Monitoring regeneracji roślinności – umowa nr LF-081-1.310C/2014
Wykonawca: Hubert Piórkowski, Kamila Brzezińska, Beata Nasiłowska, Piotr Nasiłowski – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty
Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
Monitoring erozji gleby
Głównym celem badań był szczegółowy opis efektów wynikających z zastosowania przez
PPN niezbędnych prac renowacyjnych na szlakach w ramach realizacji projektu "LIFE Pieniny PL". Do badań wytypowane zostały 4 fragmenty szlaków turystycznych, położonych w
najbardziej atrakcyjnej części PPN:





Szlak niebieski na odcinku Polana Kosarzyska – Polana Pieniny
Szlak niebieski na odcinku Polana Kosarzyska – Zamkowa Góra
Szlak niebieski na odcinku Polana Kurnikówka – Polana Istebki – Polana Wymiarki
Szlak zielony na odcinku Kras – Przełęcz Sosnów

Badania polegały na dwuetapowym (I etap – 2014 rok, II etap – 2017 rok) kartowaniu geomorfologicznym oraz inwentaryzacji urządzeń przyszlakowych na wybranych szlakach turystycznych. Przeprowadzone w 2014 roku badania wskazały na konieczność poprawy jakości i
wytrzymałości nawierzchni oraz zabezpieczenia roślinności w sąsiedztwie szlaków przed intensywnym rozdeptywaniem. Stwierdzono znaczne zmiany środowiska przyrodniczego pod
wpływem antropogenicznych i naturalnych procesów rzeźbotwórczych (głównie erozja wodna). W miejscach postoju turystów oraz na stromych podejściach odnotowano największe
powierzchnie zniszczonej pokrywy roślinnej. Powtórzone w 2017 r. badania na tych samych
fragmentach szlaków turystycznych wykazały, że przeprowadzone prace remontowe w skuteczny sposób ograniczyły erozję na szlakach oraz wydeptywanie roślinności w pobliżu ścieżek. Remont ścieżek turystycznych obejmował średnio 64% wyznaczonych do badań fragmentów szlaków. Zastosowane rozwiązania (barierki, progi, przepusty i stopnie oraz nowa
nawierzchnia wykonana z kamienia pozyskanego w miejscu) doprowadziły do znacznego
ograniczenia erozji gleby wzdłuż monitorowanych ścieżek. Większość rozcięć erozyjnych
została zlikwidowana podczas usypywania nowej nawierzchni. Dzięki utwardzeniu skałami
wapiennymi powierzchnia dróg jest zdecydowanie bardziej odporna na procesy erozyjne,
wywoływane zarówno przez wody opadowe (spłukiwanie, rozcinanie), jak i przez turystów
(rozdeptywanie, ubijanie). Zastosowane poprzeczne progi oraz schody przyczyniły się do
zmniejszenia nachylenia stoków. W obrębie stromych stoków procesy erozyjne przybierają
największe natężenie, dlatego zastosowanie tych urządzeń również doprowadziło do zmniejszenia wielkości erozji gleby. Efektem prac jest także zmniejszenie powierzchni lub całkowita
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likwidacja przyszlakowych stref wydeptania roślinności. W wielu miejscach korytarz wędrówki turystów został zwężony dzięki zastosowaniu ograniczeń w postaci barierek. Rozwiązanie takie zapobiega dyspersji turystów w obrębie szlaku, zabezpiecza siedliska roślinne
przylegające do trasy szlaków przed degradacją oraz pozwala na regenerację pokrywy roślinnej w strefach wydeptywania, a tym samym do ograniczenia erozji gleby. Pokrywa roślinna
skutecznie ogranicza procesy erozyjne, zapobiegając wymywaniu i odrywaniu materiału glebowego przez spływającą wodę. Miejsca najbardziej zdegradowane w wyniku turystyki masowej, znacznie ograniczające komfort i bezpieczeństwo turystów zostały odgrodzone i wyłączone z sieci tras pieszych.
Raport roczny z oceną efektów stanowi załącznik nr 8.
Monitoring regeneracji roślinności
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, a Pienińskim Parkiem Narodowym, w roku 2014 wykonano monitoring stanu wyjściowego, a następnie w latach 2015 i 2017 przeprowadzono monitoring efektów działań ochronnych – regeneracji pokrywy roślinnej, po remoncie szlaków turystycznych.
Zakres prac obejmował:




skartowanie zniszczeń roślinności przed planowanymi remontami szlaków, a następnie
ocenę zniszczeń i regeneracji roślinności wzdłuż tych odcinków szlaków, w pierwszym,
drugim lub trzecim roku po wykonaniu remontu;
ocenę stanu zachowania leśnych siedlisk przyrodniczych wzdłuż remontowanych odcinków;
szczegółową ocenę zniszczeń, a następnie postępu regeneracji pokrywy roślinnej na
ośmiu transektach.

Prace realizowano na odcinkach szlaków:





szlak zielony Kras – Sosnów, 3 transekty;
szlak niebieski Istebki – Kurnikówka, 2 transekty;
szlak niebieski Zamkowa Góra – Kosarzyska, 2 transekty;
szlak niebieski Kosarzyska – Polana Pieniny, 1 transekt.

Spośród badanych wskaźników regeneracji roślinności wzdłuż remontowanych odcinków szlaków, najbardziej znaczący jest wzrost udziału ściółki zarówno w miąższości jak i
zajmowanej powierzchni na wszystkich monitorowanych transektach. Wzrost powierzchni
zajmowanej przez ściółkę jest proporcjonalny do zmniejszającej się powierzchni nagiej gleby.
Należy podkreślić, że podczas wykonywania prac remontowych nie zniszczono szaty roślinnej, o czym świadczy brak spadku udziału runa w powierzchni transektu oraz znaczna liczba
tych samych gatunków notowanych w latach przed i po remoncie szlaków. Wykonane prace
modernizacyjne przyczyniły się do skutecznego skanalizowania ruchu turystycznego i
zmniejszenia bądź eliminacji presji wydeptywania obok wytyczonych ścieżek szlaków. Proces regeneracji ściółki i roślinności zaobserwowano wzdłuż wszystkich wyremontowanych
odcinków. Ze względu na zwarty drzewostan ograniczający dostęp światła słonecznego do
dna lasu, odtwarzanie pokrywy roślinnej przebiega powoli, jednak w pożądanym kierunku –
do wykształcenia runa typowego dla buczyny karpackiej. Wyraźnie bardziej zaawansowany
etap regeneracji pokrywy roślinnej stwierdzono na odcinku Kosarzyska – Polana Pieniny, na
którym monitoring wykonano trzy lata po zakończeniu remontu. Na pozostałych odcinkach,
znajdujących się w pierwszym lub drugim roku po wykonaniu prac modernizacyjnych zaobserwowano początkowe stadium regeneracji roślinności. Właściwej sukcesji roślinności przy
szlaku sprzyja dobry stan zachowania otaczających siedlisk leśnych.
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W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie zadania.
Raport roczny z oceną efektów stanowi załącznik nr 9.
5.1.13. D.4 Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum
Umowa nr LF-081-1.3.10E/2014
Wykonawcy: Katarzyna Bajorek-Zydroń, Katarzyna Kozłowska-Kozak, Elżbieta Jędrzejczak
Firma „ProGea”.
Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
Zgodnie z umową nr LF-081-1.3.10E/2014 monitoring stanu populacji i siedliska pszonaka
pienińskiego Erysimum pieninicum na stanowisku w obrębie wzgórza zamkowego w Czorsztynie przeprowadzono w latach 2014, 2015 oraz 2017. Polegał on na zinwentaryzowaniu populacji gatunku w miejscach, w których prowadzone były zabiegi odkrzaczania oraz prace
remontowe murów Zamku Czorsztyn. Po uwzględnieniu w ocenie końcowej całości populacji
rosnącej na monitorowanym terenie (w tym w miejscach dosiewania nasion), stan zachowania
populacji pszonaka pienińskiego na przestrzeni lat objętych monitoringiem uległ poprawie.
Zauważalnie (czterokrotnie) wzrosła liczba wszystkich osobników generatywnych obserwowanych na stanowisku, co prawdopodobnie jest efektem dosiewania nasion na wzgórzu zamkowym w 2015 roku Wzrost liczby siewek w 2017 roku, w porównaniu do roku 2015 może
być związany z dosiewaniem nasion w obrębie całego wzgórza zamkowego oraz pozytywnym
efektem działań ochronnych polegających na usunięciu ze stanowiska drzew i krzewów. Na
uwagę zasługuje również poprawa wskaźnika „produkcja nasion”, która utrzymała się na poziomie FV – właściwym przez ostatnie dwa lata monitoringu. Stan zachowania siedliska uległ
poprawie w zakresie zacienienia spowodowanego przez drzewa i krzewy. Zabiegi polegające
na wycięciu zadrzewień zredukowały procent pokrycia siedliska drzewami i krzewami z 40
do 10 %. Problemem pozostają natomiast wysokie byliny utrudniające kiełkowanie lub/i
wzrost osobników pszonaka. We wnioskach do raportu końcowego wskazano na konieczność
intensyfikacji prac z zakresu ochrony czynnej polegających na zmniejszeniu pokrycia stanowiska przez wysokie byliny oraz podkreślono m.in. że:
 eksperyment z dosiewaniem nasion dał pozytywne efekty, co zaobserwowano zarówno w założonych poletkach eksperymentalnych – większa liczba siewek w porównaniu do poletek losowo wybranych, jak i ogólnie większej liczbie osobników generatywnych w dwa lata po obsianiu całego wzgórza,
 prace konserwatorskie prowadzone w obrębie wzgórza zamkowego nie wywarły negatywnego wpływu na populację pszonaka. Ponadto w przypadku jedynie lokalnego wydeptywania i wzburzania powierzchniowej warstwy gleby mogły przyczynić się do
utworzenia dogodnych miejsc do kiełkowania nowych osobników pszonaka.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie zadania.
25

Raport roczny z oceną efektów stanowi załącznik nr 10.
5.1.14.

D.5 Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych

Umowa nr LF-081-1.3.10F/2014 oraz LF-084-1.3.2F/16
Wykonawca: Paweł Kauzal, Firma „Dendrologicznie Maciej Byrczek”.
Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
W ciągu czterech lat realizacji niniejszego zadania przeprowadzono łącznie 14 obserwacji
skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych z rodzaju rdestowiec (Reynoutria) po polskiej
stronie w przełomie Dunajca. Zadanie monitoringu towarzyszyło zabiegom usuwania rdestowców. W latach 2014 – 2015 obserwacje prowadzono trzykrotnie, a od 2016 roku na podstawie aneksu do umowy z wykonawcą czterokrotnie. Kolejne obserwacje w poszczególnych
latach odbywały się od czerwca do września mniej więcej w miesięcznych odstępach. Monitoring prowadzono na wszystkich znanych 25 stanowiskach oraz stanowiskach nowych, pojawiających się wzdłuż Dunajca w okresie realizacji zadania, a nie mających charakteru permanentnego. Końcowe wyniki monitoringu przedstawiono zarówno w ujęciu do wszystkich
stanowisk jak i znanych wcześniej 25 stanowisk, na których wykonano monitoring wstępny.
W celu określenia skuteczności podjętych działań ochronnych analizę przeprowadzono w
grupie stanowisk objętych zadaniem w ramach pierwszego roku realizacji projektu. Wskaźnikiem skuteczności usuwania rdestowców jest malejąca liczba zanotowanych pędów w kolejnych latach prowadzenia obserwacji.
Ogółem w ciągu 12 obserwacji (a więc bez 2 dodatkowych objętych aneksem do
umowy) na rozpatrywanych 25 stanowiskach zanotowano łącznie 4709 pędów, z czego na
rdestowca pośredniego przypadły 3, na rdestowca sachalińskiego 30, a pozostałe 4676 sztuk
na rdestowca ostrokończystego. Z każdym rokiem ilość notowanych na tych stanowiskach
pędów wyraźnie malała od wartości 1981 (100%) w pierwszym roku, do zaledwie 386 pędów
w ostatnim roku, a więc do poziomu 20%. Przy czym za każdym razem liczba pędów obniżała się o około 500 sztuk. Należy również przypuszczać, że początkowa liczba pędów przed
zabiegami zwalczania mogła być znacznie wyższa niż zanotowana w czasie pierwszego spływu ponieważ część z nich została zniszczona przez powódź lub zasypana przez nanosy rzeki.
Osiągnięty poziom skuteczności zastosowanej metody zwalczania rdestowców, wyrażony w
redukcji liczby pędów na badanych stanowiskach wynosi aż 80 % w ciągu 4 lat. W podsumowaniu do wyników monitoringu w opisywanym okresie zwrócono uwagę na fluktuację
poziomu wody w rzece oraz jej rolę jako czynnika odpowiedzialnego za rozprzestrzenianie
rdestowców w dolinie Dunajca. Jako działanie kluczowe dla zapobiegania dalszemu zawlekaniu rdestowców przez wody Dunajca wskazano potrzebę objęcia zwalczaniem roślin odcinka
poza granicami parku w górę rzeki od przystani flisackiej w Sromowcach Niżnych do zapory
w Sromowcach Wyżnych. Liczba odnalezionych tam (na polskim i słowackim brzegu) skupisk rośliny może wskazywać na potencjalnie silny wpływ na sytuację rdestowca w granicach
PPN. Za tak samo pilne uważa się również pełne zaangażowanie pracowników PIENAP do
prowadzenia analogicznych działań po słowackiej części przełomu. Transfer wypracowanych
przez PPN metod postępowania w celu ochrony rodzimej flory, jest jak najbardziej zgodny z
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założeniami programu LIFE, a w opisywanym przypadku z pewnością może przynieść pozytywny efekt w postaci radykalnej redukcji obcych gatunków inwazyjnych.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie zadania.
Raport roczny z oceną efektów stanowi załącznik nr 11.
5.1.15.

D.7 Monitoring płazów

Umowa nr LF-081-1.3.10G/2014
Wykonawca: Artur Osikowski Firma „Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski”
Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
Każdego roku, w okresie od kwietnia do sierpnia wykonano 4 wizyty kontrolne, podczas których zbadano wszystkie stanowiska znajdujące się na polanie Majerz. Łącznie przeprowadzono 16 wizyt kontrolnych. Za każdym razem badanie prowadzono na stałych stanowiskach:
koryta, oczko wodne przy leśniczówce, stawek na Kapitanowym, rów na Majerzu.
Utworzenie jesienią 2015 roku sztucznego stawu przy leśniczówce PPN okazało się
bardzo dobrym posunięciem, które stworzyło nowe, stabilne miejsce rozrodu dla płazów. Już
wiosną 2016, mimo że zbiornik miał jeszcze mało naturalny charakter (kamieniste dno, praktyczny brak roślinności naczyniowej) przystąpiły w nim do rozrodu ropuchy szare. W kolejnym sezonie (2017) w zbiorniku pojawiły się dwa kolejne gatunki - poza ropuchą szarą do
rozrodu przystąpiły w nim żaby trawne oraz kumaki górskie. Zasiedlenie zbiornika przez kolejne gatunki prawdopodobnie wynikało z nabrania przez niego bardziej naturalnego charakteru, głównie dzięki rozwojowi roślin naczyniowych. Można oczekiwać, że w kolejnych sezonach stawek ten zostanie również zasiedlony przez obecne na tym obszarze traszki: karpacką oraz górską. Czteroletni monitoring płazów na Polanie Majerz wykazał, że zespoły koryt,
będących sztucznymi i nietypowymi zbiornikami wodnymi, mogą stanowić cenne miejsce
życia i rozrodu płazów, gdy na danym obszarze występuje deficyt naturalnych siedlisk. W
korytach każdego roku obserwowano rozród kumaków górskich, a w pojedynczych sezonach
również żaby trawnej, ropuchy szarej oraz traszki karpackiej. Nowe koryta, które umieszczono na polanie przed sezonem 2017, posiadają konstrukcję bardziej sprzyjającą żyjącym w
nich płazom niż stare. Jedna ze ścianek na węższym końcu koryt nie jest pionowa, jak pozostałe, ale skośna. Takie rozwiązanie sprawia, że zarówno dorosłe płazy, jak i osobniki będące
w trakcie przeobrażenia, mają ułatwione opuszczanie koryt. Ma to duże znaczenie szczególnie
dla osobników młodych. Stawek na Kapitanowym w pierwszym roku monitoringu pełnił jeszcze rolę poidła dla owiec. Poziom wody był bardzo niski, a brzeg silnie rozdeptany przez korzystające z wodopoju zwierzęta. Po sezonie rozrodczym 2014 staw ten został pogłębiony,
otoczony ogrodzeniem z żerdzi, a poza obrębem ogrodzenia zbudowano niewielkie drewniane
koryto, które przejęło rolę poidła dla owiec. W korycie tym zbudowano także pochylnię,
umożliwiającą dostającym się tam płazom bezpieczne wychodzenie. Zabiegi te doprowadziły
do znacznej poprawy warunków środowiskowych dla płazów. W kolejnych latach obserwowany poziom wody w stawku, choć zmienny, był znacznie wyższy niż w roku 2014. Rozmiary lustra wody również były większe, co stwarzało bardziej stabilne warunki dla życia i roz27

rodu płazów. W podsumowaniu do przeprowadzonego monitoringu podkreślono że, podejmowane na polanie Majerz przez PPN działania mające na celu poprawę warunków siedliskowych dla płazów są zdecydowanie korzystne. Ponadto stwierdzono że, zaobserwowane
zwiększenie liczby miejsc rozrodu traszki karpackiej (Lissotriton montandoni), gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, tym samym poprawy kondycji tego gatunku
jest wielce prawdopodobnym skutkiem podejmowanych działań ochronnych, takich jak pogłębienie stawku oraz wymiana zespołów koryt.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne
wykonanie zadania.
Raport roczny z oceną efektów stanowi załącznik nr 12.
5.1.16.
D.8 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu.
Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.
Wykonanie I etapu zadania opisano szczegółowo w punkcie 5.1.17 raportu wstępnego.
Zadanie powinno, zgodnie z warunkami umowy nr LF-081-1.3.3/14 zawartej z wykonawcą w 2014 roku, zostać zakończone w br. (tj. po wykonaniu wszystkich przewidzianych
projektem działań ukierunkowanych na ochronę poszczególnych gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”). Jak już wielokrotnie wspomniano w niniejszym raporcie planuje się przedłużyć realizację projektu w związku z koniecznością przedłużenia zadania B.1 (Wykup gruntów)
oraz związanego z nim zadania C.1 (Zabiegi ochronne na wykupionych gruntach). Mając na
uwadze powyższe zespół zarządzający projektem w porozumieniu z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego oraz wykonawcą („INDEKS” Janusz Langer, os. Leśne
2A/47, 62-028 Koziegłowy) podjął decyzję o kontynuacji przedmiotowego zadania w sposób
zapewniający uwzględnienie osiągniętych efektów wszystkich zakończonych zadań mogących mieć wpływ na kształtowanie opinii ankietowanych. Zgodnie z podjętymi postanowieniami co do dalszego sposobu realizacji niniejszego zadania w dniu 12 kwietnia br. podpisano
aneks do umowy nr LF-081-1.3.3/14 zawartej w dniu 25 lutego 2014 roku z ww. W myśl
aneksu przewidziano wykonanie badania w dwóch etapach:
 wypełnienie ankiet techniką wywiadu bezpośredniego, przeprowadzonego wśród turystów na szlakach (70 ankiet zgodnie z metodyką przedstawioną w raporcie metodologicznym) do 21 września br. – badanie przeprowadzono w dniu 29 czerwca w trzech
miejscach: Istebki, Sosnów, Trzy Korony,
 wykonanie badania uwzględniającego pozostałe techniki badawcze, wskazane w raporcie metodologicznym oraz sporządzenie raportu końcowego do 20 marca 2018 roku.
Ponadto ustalono że pozostałe wynagrodzenie w wysokości wskazanej w §5 pkt. 2. 3) ww.
umowy (tj. 3000,00 zł brutto) zostanie wypłacone w dwóch transzach po 1500,00 zł brutto
każda za wykonanie ww. prac. A w przypadku przedłużenia realizacji projektu, jeżeli okaże
się to niezbędne, wykonana zostanie dodatkowa analiza oddziaływania projektu w terminie
dostosowanym do zapisów decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przedłużenia projektu.
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Szacunkowy koszt wykonania dodatkowej analizy końcowej może wynieść około 3000 zł (na
podstawie kosztów obowiązującej umowy) i zostanie sfinansowany ze środków na nieprzewidziane wydatki w kategorii kosztów Overheads.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie zadania.
5.1.17.

E.1 Spotkania promujące projekt (inauguracyjne i informacyjne)

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2015 r.
Faktyczny termin zakończenia działań zaplanowanych w projekcie: 24 kwietnia 2016 r.
Pełny opis realizacji zadania przedstawiono w punkcie 5.1.18 raportu wstępnego oraz w
punkcie 5.1.17 poprzedniego raportu z postępu. Zadanie w pełni zakończono w zakresie
przewidzianym w projekcie. Niemniej jednak w br. pojawiła się okazja do dalszej promocji
projektu. W dniu 21 maja br. zorganizowano Dzień Otwarty LIFE na zamku Czorsztyn z okazji 25-lecia funkcjonowania programu LIFE w Europie. W trakcie spotkania uczestnicy mieli
okazję zapoznać się z założeniami programu LIFE oraz efektami realizacji projektu „LIFE
Pieniny PL”. Część uczestników w grupach 15 osobowych zwiedziła zamek z przewodnikiem. Dla osób chętnych zorganizowano konkurs wiedzy o programie LIFE i zamku w
Czorsztynie. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.
Ponadto PPN kontynuuje rozpowszechnianie roli programu LIFE w dziedzinie ochrony przyrody podczas spotkań i uroczystości organizowanych na terenie przyległych gmin - jarmark
pieniński (23.07.2017), dni otwarte w PPN (21.05.2017).
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne
wykonanie zadania.
5.1.18.

E.2 Strona internetowa projektu

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2013 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Nowy planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2019 r.
Informacje o projekcie zawarte są na stronie internetowej, która działa jako zakładka na stronie Pienińskiego Parku Narodowego www.pieninypn.pl. Będzie ona aktualizowana do końca
trwania projektu. Aktualizacja strony nie generuje dodatkowych kosztów w projekcie.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić
pełne wykonanie zadania.
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5.1.19.

E.3 Folder informacyjny o projekcie

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: 14 grudnia 2016 r.
Opis zadania zawarto w punkcie 5.1.24 raportu śródokresowego.
W trakcie pozaplanowych spotkań z lokalną społecznością, rozmów z właścicielami
sąsiednich działek podczas ustalania granic w terenie, wielu osobom przekazywany jest folder
informacyjny o projekcie (wersja polska) wraz z informacją o możliwości złożenia oferty
sprzedaży gruntów na terenie Pienińskiego PN. W związku z intensyfikacją akcji informacyjnej o projekcie, która zwiększyła zapotrzebowanie na folder, podjęto decyzję o druku dodatkowych 1000 szt. W dniu 29 listopada 2016 roku rozesłano zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych oferentów, którzy składali wcześniej oferty w zamówieniach na podobne realizacje. Po zebraniu i porównaniu wszystkich ofert, w dniu 7 grudnia 2016 roku podpisano zlecenie z wykonawcą, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą. Foldery dostarczono do
siedziby Pienińskiego PN w dniu 14 grudnia 2016 r. Koszty wykonania dodatkowej partii
folderów pokryto ze środków kategorii kosztów ogólnych (Overheads)
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić
pełne wykonanie zadania.
5.1.20.

E.4 Gadżety promujące projekt

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2013 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 r.
Nowy planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2019 r.
Pełny opis wykonania gadżetów zawarto w punkcie 5.1.25 raportu śródokresowego. W
ramach działania wydawany jest kalendarz na każdy kolejny rok realizacji projektu w nakładzie 300 szt. Kalendarz na 2017 i 2018 rok jest jednym z produktów dostarczalnych i stanowi
załącznik nr 1A. Wszystkie wykonane wcześniej gadżety zostały dołączone do raportu śródokresowego i I raportu z postępu.
Realizacja warsztatów dla dużych grup uczestników w 2016 roku, współpraca z innymi instytucjami (część kalendarzy przekazano innym parkom narodowym w Polsce oraz słowackiemu odpowiednikowi Pienińskiego PN) wpłynęły na zwiększone zapotrzebowanie na
kalendarz 2017. W związku z powyższym oszacowano rzeczywiste zapotrzebowanie na kalendarz i podjęto decyzję o druku dodatkowych 150 szt. Druk kalendarza zlecono drukarni
FLEXERGIS Sp. Z o.o. na podstawie gotowego opracowania graficznego przygotowanego
wcześniej przez grafika zatrudnionego w Pienińskim PN. Gotowe kalendarze dostarczono w
dniu 6 grudnia 2016 r. Przewidując zwiększone zapotrzebowanie na kalendarz, w br. zlecono
druk 400 szt. kalendarza na 2018 rok. Gotowe kalendarze dostarczono w dniu 20 listopada
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2017 roku. Zwiększony zakres rzeczowy kalendarzy mieści się w budżecie projektu na wykonanie niniejszego zadania.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić
pełne wykonanie zadania.
5.1.21.

E.5 Warsztaty edukacyjne

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2015 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2015 r.
Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2016 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: IV kwartał 2016 r.
Cały cykl warsztatów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych grup odbiorców został
całkowicie zakończony w 2016 roku. Szczegółowy opis realizacji zadania do dnia 25 sierpnia
2016 roku zawarto w punkcie 6.2.6 raportu śródokresowego oraz w punkcie 5.1.21 poprzedniego raportu z postępu.
W ostatnich czterech miesiącach 2016 roku przeprowadzono:
 8 zajęć pt. ”Będę właścicielem gospodarstwa rolnego” z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
 7 zajęć pt. „Będę właścicielem lasu” z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
 6 zajęć pt. ”Co to jest park narodowy” z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
 9 zajęć pt. ”Będę gospodarzem gminy” z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
 4 zajęcia pt. „:Produkuję bez odpadów” z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych,
 11 zajęć pt. „Będę właścicielem lasu” z dziećmi szkół podstawowych,
 6 zajęć pt. „Zarządzam środowiskiem” z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych,
W dniach od 15 października do 6 listopada 2016 roku przeprowadzono kolejny,
ostatni w projekcie, cykl 6 zajęć dla przewodników górskich pt. „Ochrona gatunków i siedlisk
na terenach udostępnionych dla turystyki w Pienińskim PN”. Warsztaty dla przewodników
zakończono pisemnym testem sprawdzającym wiedzę z omawianych zagadnień. Zaliczenie
testu jest podstawą do otrzymania upoważnienia dyrektora parku uprawniającego do zwolnienia z opłat pobieranych przez Pieniński PN za udostępnianie niektórych miejsc i obszarów.
W dniach 28 października, 3 listopada i 5 grudnia 2016 roku przeprowadzono warsztaty dla samorządowców gmin: Szczawnica, Czorsztyn i Łapsze Niżne. Dwa pierwsze spotkania zorganizowane w siedzibie Pienińskiego PN połączono z sesją terenową w trakcie której
zaprezentowano efekty prac w siedlisku pszonaka pienińskiego u podnóża Zamku Czorsztyn.
Zaś spotkanie w Łapszach Niżnych połączono z sesją Rady Gminy. Łącznie w warsztatach
uczestniczyło 48 osób. W trakcie każdego spotkania wygłoszono dwa referaty:
 „Natura 2000 – doświadczenia pienińskie” – dr inż. Grzegorz Vončina - główny specjalista ds. ochrony przyrody w PPN,
 „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny – dotychczasowa realizacja projektu” – mgr inż. Andrzej Kowalski – koordynator projektu.
W trakcie podjętych dyskusji wskazano na potencjalne korzyści dla lokalnych społeczności wynikające nie tylko z realizacji przedmiotowego projektu, ale również z bliskości
parku i podejmowanych na jego terenie szeregu działań z zakresu ochrony przyrody.
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W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne
wykonanie zadania.
5.1.22.

E.6 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2015 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2015 r.
Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2016 r.
Pełny opis zadania zawarto w punkcie 5.1.22 poprzedniego raportu z postępu.
W okresie od czerwca do października 2017 roku prezentowano wystawę prac plastycznych w pawilonie wystawowym w Szczawnicy. W 2018 roku planuje się zorganizowanie kolejnej wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne
wykonanie zadania.
5.1.23.

E.7 Tablice informacyjne o projekcie

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: I kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2014 r.
Faktyczny termin zakończenia działania: 12 czerwca 2014 r.
Mapka przedstawiająca rozmieszczenie tablic, ich opracowanie i wykonanie przedstawiono w punkcie 5.1.28 raportu śródokresowego.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne
wykonanie zadania.
5.1.24.

E.8 Międzynarodowa konferencja kończąca projekt

Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2017 r.
Nowy termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2018 r.
Planowany wg. wniosku termin zakończenia działania: III kwartał 2017 r.
Nowy termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2018 r.
Realizacja zadania B.1 (Wykup gruntów) zgodnie z opisanymi w punkcie 5.1.26 niniejszego
raportu rekomendacjami Komitetu Sterującego została przedłużona do końca br. Ze względu
na uzasadnione obawy, że ww. zadanie nie zostanie całkowicie zakończone do czasu planowanej konferencji, podjęto decyzję o przesunięciu terminu organizacji międzynarodowej konferencji na kwiecień 2018 roku oraz o konieczności sporządzenia aneksów do niżej wymienionych umów obejmujących przygotowanie i wygłoszenie referatów podczas konferencji:
 umowa nr LF-081-1.3.10A/2014 na monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych,
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 umowa nr LF-081-1.3.10B/2014 na monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby,
 umowa nr LF-081-1.3.10C/2014 na monitoring efektów związanych z remontem szlaków – regeneracja roślinności,
 umowa nr LF-081-1.3.10D/2014 na monitoring skuteczności zabiegów na murawach,
 umowa nr LF-081-1.3.10E/2014 na monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego,
 umowa nr LF-081-1.3.10F/2014 na monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych,
 umowa nr LF-084-1.3.2F/16 na wykonanie dodatkowego (4-te w ciągu sezonu) powtórzenie monitoringu liczebności rdestowców, towarzyszące zabiegom ich usuwania,
 umowa nr LF-081-1.3.10G/2014 na monitoring płazów.
Aneksy do ww. umów sporządzono w dniu 12 kwietnia 2017 roku.
5.1.25.

E.9 Raport laika

Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2017 r.
Nowy termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2018 r.
Planowany wg. wniosku termin zakończenia działania: I kwartał 2018 r.
Nowy termin zakończenia działania: IV kwartał 2019 r.
Zgodnie z założeniami projektu raport laika będzie dokumentem podsumowującym najważniejsze działania w projekcie. Ze względu na przesunięcia w realizacji niektórych zadań (D.8,
B.1, C.1) istotnych z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu, podjęto decyzję o przygotowaniu raportu laika w drugiej połowie 2019 roku.
5.1.26.

F.1 Zarządzanie projektem

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2013 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2013 r.
Planowany wg. wniosku termin zakończenia działania: II kwartał 2018 r.
Nowy termin zakończenia działania: IV kwartał 2019 r.
Skład zespołu zarządzającego projektem, podział obowiązków, a także rolę powołanego Komitetu Sterującego opisano szczegółowo w raporcie wstępnym. Od tego czasu nie było żadnych zmian. Informacje na ten temat zawarto również w punkcie 4. Administrative part niniejszego raportu.
Do chwili złożenia niniejszego raportu, w siedzibie PPN odbyły się cztery posiedzenia
Komitetu Sterującego. Przebieg pierwszych dwóch posiedzeń opisano w punkcie 5.1.17 raportu śródokresowego, zaś trzecie posiedzenie opisano w punkcie 5.1.26 poprzedniego raportu z postępu. W dniu 7 listopada 2016 roku zorganizowano IV posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem 11 członków, w tym Dyrektora PPN oraz pracowników PPN. W trakcie spotkania zaprezentowano stan realizacji projektu. Przyjęto sprawozdania za IV kwartał 2015
roku, I, II i III kwartał 2016 roku oraz plan działań do końca III kwartału 2017 roku. Przedstawiono stan uwarunkowań prawnych mających negatywny wpływ na przebieg procesu wy33

kupu gruntów. Zwrócono uwagę na problemy związane z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem sprzedażą gruntów przez obecnych właścicieli. Komitet Sterujący przegłosował rekomendacje metod działania mających na celu zaradzenie tej sytuacji. Zasugerowano:



wydłużenie realizacji zadania B.1 (Wykup gruntów) o 12 miesięcy, a w przypadku
niewyczerpania w całości zakresu zadania, wydłużenie realizacji projektu o kolejne
12 miesięcy,
zintensyfikowanie akcji informacyjnej w okolicznych gminach i wsiach o zakresie i
terminach kupna gruntów przez Pieniński PN.

Sporządzono protokół z posiedzenia, zatwierdzony przez przewodniczącego Komitetu
Sterującego. Posiedzenie zakończono sesją terenową w trakcie której zaprezentowano efekty
związane z remontem szlaków na przykładzie zielonego szlaku na odcinku Kras – Przełęcz
Sosnów.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie zadania.
Sprawozdanie z IV posiedzenia Komitetu Sterującego stanowi załącznik nr 13.
5.1.27.

F.2 Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami

Działanie zakończone
Planowany termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2013 r.
Planowany termin zakończenia działania: II kwartał 2016 r.
Faktyczny termin zakończenia działań zaplanowanych w projekcie: 13 maja 2016 r.
Wszystkie zaplanowane w projekcie spotkania w ramach współpracy z innymi projektami
opisano w punkcie 6.1.18 raportu śródokresowego oraz 5.1.27 I raportu z postępu. Z kolei na
zaproszenie innych projektów, w br. odbyły się następujące spotkania:
 w dniu 17 maja pracownik Pienińskiego PN odpowiedzialny za organizację konferencji w niniejszym projekcie, uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”,
 w dniu 24 maja dwóch pracowników Pienińskiego PN, uczestniczyło w kolejnej konferencji kończącej projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn.”Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” realizowany przez
RDOŚ w Krakowie.
W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne trudności mogące opóźnić lub uniemożliwić pełne wykonanie zadania.
5.1.28.

F.3 Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu “After Life”

Planowany termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2017 r.
Nowy termin rozpoczęcia działania: III kwartał 2017 r.
Planowany termin zakończenia działania: IV kwartał 2017 r.
Nowy termin zakończenia działania: III kwartał 2019 r.
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Niektóre działania w ramach programu „After Life” zostały zainicjowane już w 2016 roku. W
br. na gruntach wykupionych do końca I kwartału 2015 roku rozpoczęto pierwsze zabiegi, a
na gruntach wykupionych do końca I kwartału 2014 roku wykonano już drugie zabiegi będące
kontynuacją zrealizowanych działań w projekcie „LIFE Pieniny PL” (zadanie C.1). W 2017
roku powtórzono również zabiegi na murawie Macelowa Góra (zadanie C.3). Zabiegi te nie
generują kosztów w projekcie. Zakończenie realizacji wszystkich zadań, w ich pełnym zakresie rzeczowym, w opinii PPN jest warunkiem koniecznym mającym niebagatelne znaczenie w
ostatecznym kształcie dobrze przemyślanego planu „After Life”. Biorąc pod uwagę powyższe
oraz przy uwzględnieniu ewentualnej zgody KE na przedłużenie realizacji projektu, podjęto
decyzję o realizacji opisywanego zadania w III kwartale 2019 roku.
5.1.29.

F.4 Zewnętrzny audyt finansowy

Działanie w trakcie realizacji
Planowany termin rozpoczęcia działania: II kwartał 2018 r.
Faktyczny termin rozpoczęcia działania: IV kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia działania: I kwartał 2020 r.
Opis wyboru wykonawcy audytu zawarto w punkcie 5.1.20 raportu śródokresowego. Z kolei
opis realizacji I etapu audytu zawarto w punkcie 5.1.29 poprzedniego raportu z postępu. W
związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu na koniec 2019 r., planuje się sporządzenie aneksu do umowy nr LF-081-1-3-6/2015, przewidującego przesunięcie
terminu II etapu zewnętrznego audytu projektu. Raport z I etapu audytu stanowi załącznik nr
18 do poprzedniego raportu z postępu.
5.1.30.

F.5 Monitorowanie realizacji projektu

W dniach od 13 do 17 marca 2017 roku NFOŚiGW przeprowadził kontrolę realizacji projektu
w zakresie umowy dotacji (nr 572/2013/Wn 06/OP-WK-LF/D) ze środków krajowych. W
stosunku do założeń przedsięwzięcia wynikających z umowy dotacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego potwierdzono możliwe do wystąpienia zagrożenie niepełnego wykonania
zakresu rzeczowego, wynikającego z przewidywanych przez beneficjenta problemów związanych z wykupami gruntów oraz zmniejszonej powierzchni gruntów na jakiej powinny być
wykonane zabiegi ochronne. Do pozostałych elementów kontrolowanego zakresu rzeczowego
nie wniesiono uwag.
W dniach 21-22 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej z udziałem przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego. W trakcie spotkania
omówiono zagadnienia dotyczące wykupu gruntów w projekcie, powierzchni zabiegów
ochronnych realizowanych na wykupionych gruntach, stanu zaawansowania rzeczowego i
finansowego projektu oraz sposobu prawidłowego rozliczenia projektu. Skontrolowano wybrane dokumenty projektowe, w tym dokumentację zamówień publicznych, wybrane faktury i
karty czasu pracy. Omówiono również zagadnienia związane z możliwością przedłużenia
projektu. W terenie skontrolowano:




efekty podjętych zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego Erysimum
pieninicum,
zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów (polana Majerz) przed negatywnym wpływem
wypasu owiec.
efekty dwuletnich zabiegów ochronnych na gruntach wykupionych w 2016 roku,
35



zabezpieczenie siedlisk przyległych wzdłuż zielonego szlaku od ostatnich zabudowań
w Krasie do Przełęczy Sosnów – remont szlaku na odcinku 320 mb,

Spotkanie zakończono w godzinach popołudniowych wizytą w pawilonie w Szczawnicy
gdzie prezentowana jest wystawa prac konkursu plastycznego, przeprowadzonego w 2016
roku w ramach projektu (działanie E.6). Sprawozdanie z wizyty przedstawicieli KE stanowi
załącznik nr 14.
Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. Od początku projektu sporządzane są raporty kwartalne z wykonanych prac. Wszystkie
kolejne raporty przedstawiono do zatwierdzenia na posiedzeniu Komitetu Sterującego. Od
rozpoczęcia projektu sporządzono łącznie 15 raportów kwartalnych z monitoringu jego realizacji (raporty od IV kwartału 2013 do IV kwartału 2014 dołączono do raportu śródokresowego – załącznik nr 13, raporty od I kwartału 2015 do I kwartału 2016 dołączono do I raportu z
postępu – załącznik nr 19, pozostałe od II kwartału 2016 roku do III kwartału 2017 roku stanowią załącznik nr 15 do niniejszego raportu). Z kolei do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska do 30 listopada 2017 roku wysłano łącznie 21 sprawozdań ze stanu zaawansowania projektu. Sprawozdania wysyłano wraz z kolejnymi rozliczeniami dotacji.
Zadanie wykonywane jest w ramach wynagrodzenia koordynatora, jego asystenta oraz
personelu stałego zaangażowanego w realizację projektu.
5.2

Envisaged progress until next report

Do całkowitego zakończenia projektu pozostaje:
 wykup pozostałej powierzchni gruntów (w chwili obecnej PPN posiada złożone oferty
na około 3 ha przygotowane do przeprowadzenia negocjacji i wycen) – działanie A.1.
i B.1,
 monitoring przyrodniczy na gruntach wykupionych od II kwartału 2017 r. do chwili
obecnej oraz na gruntach pozostałych do wykupu – działanie D.1 i D.6,
 przeprowadzenie zabiegów na gruntach nieleśnych wykupionych od II kwartału 2017
r. do chwili obecnej oraz na gruntach pozostałych do wykupu – działanie C.1,
 wykonanie drugiego etapu oceny wpływu społeczno-gospodarczego planowanych
działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu – działanie D.8.
 organizacja międzynarodowej konferencji kończącej projekt – działanie E.8,
 sporządzenie planu działań po zakończeniu projektu „After Life”
 sporządzenie raportu laika,
 wykonanie ostatniego etapu zewnętrznego audytu finansowego.
Aktualny termin następnego raportu sprawozdawczego to 30 września 2018 roku.
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę planowane przesunięcie terminu zakończenia projektu
PPN zaproponuje nowy termin kolejnych sprawozdań oraz przedstawi uaktualniony harmonogram realizacji projektu tzw. tabela „Gantt chart” we wniosku o przedłużenie realizacji
projektu.
5.3

Impact

Analiza dotychczasowych rezultatów, podparta wynikami monitoringu efektywności podjętych działań, pozwala stwierdzić, że realizacja poszczególnych działań wpływa pozytywnie
na stan zachowania gatunków i siedlisk. O ile zmiany w naturalnych ekosystemach leśnych są
procesem długotrwałym, a pełne odtworzenie siedlisk typowych dla łąk pienińskich będzie
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można obserwować w kolejnych latach kontynuacji zabiegów, to w przypadku niektórych
działań można już mówić o konkretnych korzyściach realizacji projektu. Remont szlaków na
odcinkach wspomnianych w punkcie 5.1.5 niniejszego raportu, wpłynął pozytywnie na
zmniejszenie rozdeptywania powierzchni siedlisk bezpośrednio przyległych do szlaku. Efektem podjętych prac jest obserwowane zwiększenie miąższości ściółki oraz ilości pojawiających się osobników poszczególnych gatunków wzdłuż wyremontowanych szlaków. Bezpośrednim rezultatem odkrzaczania muraw jest przerwanie sukcesji gatunków drzewiastych, w
konsekwencji odsłonięcie zbiorowisk kserotermicznych i poprawa warunków siedliskowych
dla występujących roślin murawowych oraz związanych z nimi gatunków bezkręgowców
m.in. niepylaka apollo Parnassius apollo. W siedlisku pszonaka pienińskiego obserwowany
jest wzrost liczby osobników generatywnych, będący efektem przeprowadzonych w 2014 i
2015 roku działań ochronnych. W perspektywie długoterminowej wykonanie zabiegów usuwania obcych gatunków inwazyjnych z rodzaju Reynoutria ograniczy zasięg ich występowania oraz zapobiegnie rozprzestrzenianiu się tych gatunków drogą wodną. Oczyszczone i zabezpieczone oczko wodne na Kapitanowym oraz nowopowstałe oczko w pobliżu leśniczówki
na polanie Majerz są już wykorzystywane do rozrodu przez konkretne gatunki płazów (ropucha szara Bufo bufo, kumak górski Bombina variegata). Z kolei nowe koryta, zamontowane w
br., oprócz ww. gatunków wykorzystuje również traszka karpacka Lissotriton montandoni.
Popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych oraz działaniach ochronnych prowadzonych przez PPN w ramach projektu zmienia wśród lokalnej społeczności sposób spojrzenia na
potrzebę ochrony przyrody w parkach narodowych, a w br. niewątpliwie przyczyniła się do
większego niż w ostatnich dwóch latach zainteresowania sprzedażą gruntów. Spotkania z
mieszkańcami, przyjmujące często charakter nieformalny (np. spotkania na gruncie przy wykupionych działkach), budują pozytywny wizerunek parku jako jednostki i sprzyjają wzrostowi akceptacji dla podejmowanych działań ochronnych. Wyraźnie pozytywne efekty w perspektywie długoterminowej przyniesie kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, do których
szczególnie skierowane są warsztaty edukacyjne.
5.4

Outside LIFE

Realizacja projektu wpisuje się w działalność PPN, której celem jest zachowanie unikatowego
w skali kraju i Europy krajobrazu górskiego z jego naturalną różnorodnością biologiczną,
pozostającą w związku z naturalnymi procesami przyrodniczymi oraz zachowanie wartości
kulturowych, walorów krajobrazowych oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody. Równocześnie z realizacją projektu „LIFE Pieniny PL” PPN prowadzi równorzędne zadania z zakresu ochrony przyrody w ekosystemach nieleśnych, w tym na murawach i łąkach, zabezpieczanie tras migracji płazów, remonty pozostałych szlaków turystycznych, usuwanie innych gatunków inwazyjnych (barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnovskyi). W chwili obecnej trwają rozmowy z przedstawicielami siostrzanego parku po stronie słowackiej (Pieninský Národný Park) oraz samorządów położonych w dolinie Dunajca na temat
zastosowania wypracowanej w trakcie realizacji niniejszego projektu metody zwalczania gatunków inwazyjnych, co pozwoli ograniczyć dalsze ich rozprzestrzenianie się. Działanie takie
stanowi jednocześnie element zabiegów powtarzalnych, możliwych do wykorzystania przez
inne podmioty i organizacje, co wpisuje się w założenia programu LIFE. Prowadzony jest
zakrojony na szeroką skalę monitoring przyrodniczy, obejmujący zarówno ocenę stanu zachowania poszczególnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, jak i monitoring skuteczności
prowadzonych działań ochronnych. Ponadto od wielu lat prowadzona jest działalność edukacyjna skierowana w sposób szczególny do dzieci i młodzieży z gmin skupionych wokół PPN.
Cyklicznie organizowane są imprezy skierowane również do dorosłych mieszkańców i licznej
rzeszy turystów odwiedzających Park.
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6.

Financial part

6.1

Costs Incured
Budget breakdown categories

1. Personnel

Total cost in €

% of total
costs

173 179,00

125 774,51

72,63

9 795,00

5 866,22

59,89

246 240,00

203 101,27

82,48

39 375,00
N/A

36 417,22

92,49

735 500,00

516 396,22

70,21

45 599,00

16 678,12

36,58

5 250,00

6 421,46

122,31

21 600,00

13 576,45

62,85

1 276 538,00

924 231,47

72,40

2. Travel and subsistence
3. External assistance

Costs incurred
from the start
date to
30.11.2017 in €

4. Durable goods
Infrastructure

N/A

Equipment
Prototype
5. Land purchase / long-term lease
6. Consumables
7. Other Costs
8. Overheads
TOTAL
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Cost per action
Action number and name

Foreseen costs

A.1 Przygotowanie wykupu gruntów

32 000,00

32 000,00

10 339,84

32 000,00

A.2 Zakup sprzętu

49 850,00

49 850,00

5 410,55

44 439,45

735 500,00

735 500,00

219 103,78

735 500,00

C.1 Zabiegi na łąkach i młakach

15 480,00

15 480,00

3 059,57

15 480,00

C.2 Remont i modernizacja szlaków turystycznych

49 873,00

49 873,00

13 115,29

36 760,69

8 208,00

8 208,00

4 063,46

4 144,54

90 700,00

90 700,00

-8 026,32

98 726,31

3 280,00

3 280,00

3 101,41

11 567,00

11 567,00

178,59
122,76

D.3 Monitoring efektów związanych z remontem szlaków

4 000,00
1 500,00
2 000,00

4 000,00
1 500,00
2 000,00

D.4 Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku
pszoanaka pienińskiego Erysimum pieninicum

1 500,00

D.5 Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych

B.1 Zakup gruntów

C.3 Zabiegi ochronne na murawach
C.4 Ochronoa pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum
C.5 Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych
C.6 Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca
rozrodu płazów

Spent so far

Remaining

Projected final cost

11 444,24
4 545,87
1 776,26
3 118,51

1 500,00

-545,87
-276,26
-1 118,51
96,68

1 500,00

1 500,00

1 099,76

400,24

D.6 Monitoring procesów przyrodniczych w ekosystemach
leśnych

2 000,00

2 000,00

-3 217,90

5 217,90

D.7 Monitoring płazów

1 760,00

1 760,00

5 000,00

5 000,00

614,18
3 700,64

1 145,82

D.8 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a
także na funkcję ekosystemu

400,00

400,00

229,88

170,12

1 000,00
1 794,00
17 428,00
31 156,00
2 041,00

1 000,00
1 794,00
17 428,00
31 156,00
2 041,00

581,18
1 179,41
12 500,00
17 577,84
1 910,73

388,00

388,00

418,82
614,59
5 619,10
13 578,16
130,27
241,97

25 700,00

25 700,00

25 700,00

25 700,00

0,00
144 425,00

0,00
144 425,00

11 388,00

11 388,00

0,00

0,00

3 500,00
0,00

3 500,00
0,00

2 880,04
0,00

3 300,00
0,00

21 600,00

13 576,45

8 023,55

21 600,00

1 276 538,00

924 231,47

352 306,53

1 239 642,24

D.1 Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach
D.2 Monitoring skuteczności zabiegów na murawach

E.1 Spotkania promujace projekt (inaugurujące i informacyjne)
E.2 Strona internetowa projektu
E.3 Folder informacyjny o projekcie
E.4 Gadżety promujace projekt
E.5 Warsztaty edukacyjne
E.6 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
E.7 Tablice informacyjne o projekcie
E.8 Międzynarodowa konferencja kończąca projekt
E.9 Raport laika
F.1 Zarządzanie projektem
F.2 Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami
F.3 Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu
"After-Life"
F.4 Zewnętrzny audyt finansowy
F.5 Monitorowanie realizacji projektu
F.8 Overheads
TOTAL

42 109,28
5 040,63

1 403,32

5 000,00

146,03
0,00
144 425,00
6 347,37
0,00

Wykorzystanie środków w większości kategoriach kosztów na prowadzenie kolejnych działań
jest proporcjonalne do tempa ich realizacji i nie odbiega w sposób znaczący od zaplanowanych w harmonogramie projektu. Tabela przedstawiająca koszty realizacji projektu omawiane
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z oficerem finansowym podczas wizyty Komisji Europejskiej w dniu 21 września 2017 roku
stanowi załącznik nr 15.
Personel – zaawansowanie finansowe jest proporcjonalne do zaawansowania projektu
uwzględnionego w harmonogramie. Oszczędności powstałe dotychczas przy realizacji zadania C.2 PPN wykorzystał na zwiększenie zakresu rzeczowego tego zadania (remont dodatkowego odcinka szlaku od okolic powyżej tablicy informacyjnej na szlaku w Krasie do
ostatnich zabudowań przy szlaku). Ze względu na trwający urlop rodzicielski asystentki
koordynatora, koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych do projektu w br. będą niższe o
około 3 000 EUR od kosztów jakie wystąpiły w roku poprzednim. Powstałe oszczędności
oraz oszczędności w kosztach pracy robotników przy remoncie szlaków PPN zamierza
przeznaczyć na koszty personelu zarządzającego jakie pojawią się w perspektywie wydłużenia realizacji projektu.
Travel and subsistence – oszczędności wynikające z zamiany drogiego przelotu samolotem na
tańszy przejazd samochodem w ramach działania F.2. opisano w punkcie 6.1 poprzedniego raportu z postępu. Dotychczasowy koszt przejazdów samochodem służbowym (zakup
paliwa) wynosi 1 889,80 EUR. W trakcie realizacji projektu przejechano łącznie 22 443
km (w tym 19 974 km na wyjazdach krajowych). Szacuje się że koszty podróży (w związku z realizacją zadań A.1, B.1, C.1, D.1, D.6 oraz uczestnictwem w nieplanowanych spotkaniach roboczych projektów LIFE, stanowiących cenną platformę wymiany doświadczeń) jakie mogą się pojawić do końca pełnej realizacji wszystkich zadań nie przekroczą
wartości około 1 000 EUR. Zakładając że całkowity koszt opisywanej kategorii wyniesie
około 7 000 EUR, PPN proponuje przeznaczyć kwotę w wysokości 2 795 EUR na dodatkowe koszty związane z kontynuacją monitoringu na wykupionych gruntach.
External assistance – Sposób wykorzystania większości środków jakie się do tej pory pojawiły w tej kategorii kosztów, opisano w analizie kosztów poprzedniego raportu z postępu. Od
tamtej pory koszty zwiększyły się o prawie 13%, co związane jest z kontynuacją zabiegów
ochronnych na łąkach oraz dość obszernym zakresem poszczególnych części monitoringu
(monitoring powtórzony w 3 roku po wykonaniu zabiegu, przedstawienie wyników w postaci syntetycznych końcowych raportów naukowych).
Oszczędności powstałe przy realizacji zadania C.3, w wysokości 4 063,46 EUR, o
czym wspomniano w poprzednim raporcie z postępu oraz oszczędności powstałe przy realizacji zakończonych już zadań, zostaną wykorzystane na pokrycie zwiększonych kosztów
wykonania monitoringu i zabiegów na wykupionych gruntach, przy założeniu pełnej realizacji zadania B.1.
Durable goods/equipment costs – zaawansowanie finansowe proporcjonalne do zaawansowania projektu. Powstałe oszczędności, przesunięto do kategorii Wsparcie zewnętrzne.
Land purchase – zaawansowanie finansowe proporcjonalne do powierzchni wykupionych
gruntów ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę ofert sprzedaży gruntów, opóźnione
w stosunku do zaplanowanego w harmonogramie.
Consumables – zaawansowanie finansowe proporcjonalne do zaawansowania projektu. Spore
oszczędności w kategorii Materiały zużywalne, zostaną wykorzystane w wysokości około
2 000 EUR w kategorii Koszty Inne do sfinansowania zwiększonych kosztów przygotowania wykupu gruntów w zadaniu A.1 (Przygotowanie wykupu gruntów).
Other costs – od 1 czerwca 2016 roku dla uzyskania wypisu dla planowanych do wykupu
działek istnieje konieczność sporządzania wyrysów z map ewidencyjnych wydawanych
przez Starostwo Powiatowe, z klauzulą zdatności do wpisu w księdze wieczystej. Szacuje
się że, całkowite koszty w opisywanej kategorii kosztów, niezbędny do pełnej realizacji
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zadania B.1 Wykup gruntów będą o około 2 000 EUR wyższe od wartości środków przewidzianych pierwotnie w projekcie.
Opisane wyżej przesunięcia między kategoriami kosztów nie stanowią zmiany znacznej
w projekcie w świetle Art. 15.2 PW i nie wymagają dodatkowej, pisemnej zgody Komisji
Europejskiej.
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7. Annexes
7.1
Deliverables
7.1.1.

Zał. nr 1 – Produkty dostarczalne,

A. Kalendarz ścienny 2017 – działanie E.6,
Kalendarz ścienny 2018 – działanie E.6,
B. Lista obecności z warsztatów – działanie E.5,
C. Wyniki monitoringu gatunków inwazyjnych (raport końcowy) – działanie D.5
D. Wyniki monitoringu płazów (raport końcowy) – działanie D.7
E. Wyniki monitoringu siedlisk leśnych (raport końcowy) – działanie D.6
F. Wyniki monitoringu skuteczności zabiegów na łąkach (2 raporty końcowe: roślinność i derkacz) – działanie D.1
G. Wyniki monitoringu zabiegów na murawach (raport końcowy) – działanie D.2
H. Wyniki monitoringu efektów związanych z remontem szlaków (2 raporty końcowe: erozja i roślinność) – działanie D.3
I. Wyniki monitoringu pszonaka pienińskiego (raport końcowy) – działanie D.4
7.2.

Technical annexes

7.2.1. Zał. nr 2 – Kopie aktów notarialnych wraz z wydrukami z elektronicznych ksiąg
wieczystych– działanie B.1,
7.2.2. Zał. nr 3 – Mapka przedstawiająca lokalizację wykupionych działek do 30 listopada
2017 roku – działanie B.1,
7.2.3. Zał. nr 4 - Tabela informująca o typie, stanie i powierzchni siedliska na wykupionych gruntach oraz typie zabiegów, ich dacie i powierzchni jaką objęły,
7.2.4. Zał. nr 5 - RAPORT ROCZNY - Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach
leśnych – działanie D.1, D.6,
7.2.5. Zał. nr 6 – Notatka z monitoringu derkacza,
7.2.6. Zał. nr 7 – RAPORT ROCZNY - Monitoring skuteczności zabiegów na murawach
– działanie D.2,
7.2.7. Zał. nr 8 – RAPORT ROCZNY - Monitoring efektów związanych z remontem
szlaków – erozja gleby – działanie D.3,
7.2.8. Zał. nr 9 – RAPORT ROCZNY - Monitoring efektów związanych z remontem
szlaków – regeneracja roślinności – działanie D.3,
7.2.9. Zał. nr 10 – RAPORT ROCZNY - Monitoring pszonaka pienińskiego – działanie
D.4,
7.2.10. Zał. nr 11 – RAPORT ROCZNY - Monitoring skuteczności usuwania gatunków
inwazyjnych – działanie D.5,
7.2.11. Zał. nr 12 – RAPORT ROCZNY - Monitoring płazów na polanie Majerz w Pienińskim Parku Narodowym – działanie D.7,
7.2.12. Zał. nr 13 – Sprawozdanie z IV posiedzenia Komitetu Sterującego – działanie F.1,
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7.2.13. Zał. nr 14 – Sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej w projekcie,
7.2.14. Zał. nr 15 – Raporty kwartalne z monitoringu realizacji projektu – działanie F.5,
7.2.15. Zał. nr 16 – Tabela przedstawiająca koszty realizacji projektu – financial reporting,
7.2.16. Zał. nr 17 – wersja elektroniczna niniejszego sprawozdania oraz załączniki.
7.3.

Dissemination materials

7.3.1. Zał. nr 18 – Ogłoszenie o wykupie gruntów – działanie B.1
7.3.2. Zał. nr 19 – Plakat informacyjny – Dzień Otwarty LIFE
8. Zał. nr 20 – Dokumentacja fotograficzna projektu

43

