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Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego oraz edukacyjnego wraz z opisem 
osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego. 
 

          Dotyczy wniosku pn.: „Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody „Opalenie” 
i jego sąsiedztwie. ”  umowa nr WFOŚ/D/II-1/1932/2019 

 
Projekt pn. Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody „Opalenie” i jego 

sąsiedztwie został zrealizowany w całości w zakresie dotyczącym zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie 
rezerwatu oraz w części w zakresie działań promocyjno- edukacyjnych.  

Podstawowym założeniem zadania było zachowanie i poprawa warunków bytowych zbiorowisk 
roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych występujących w pasie drogowym drogi G000148 
Opalenie - Mała Karczma wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”. W pierwszym etapie zespól pod 
kierownictwem przez Prof. Jacka Herbicha  prowadził monitoring istniejących i nowych stanowisk groszku 
wielkoprzylistkowego oraz pozostałych gatunków chronionych. Na przełomie maja i czerwca wyznaczono 
obszar jaki ma zostać pozostawiony bez koszenia, oznakowano go i uzgodniono wyłączenie z firmą 
prowadzącą zabiegi letniego utrzymania dróg. W sierpniu w trakcie konsultacji z prof. Herbichem oraz 
pracownikami RDOŚ w Gdańsku ustalono, że z uwagi na występujące w runie liczne cenne gatunki termin 
koszenia przesunąć na okres październik /listopad 2020r tak aby umożliwić wysypanie się nasion oraz nie 
uszkadzać bylin w okresie wegetacji.   Wyłoniony w postępowaniu wykonawca zobligowany został do 
wykoszenia biomasy z obszaru około 8000 m2 za pomocą ręcznych wykaszarek, usunięcia podrostu drzew 
i krzewów i usunięcia biomasy poza teren rezerwatu i poboczy drogi. Zabiegi wykonano w okresie 3-10 
listopada. 

Drugim elementem zadania były terenowe warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych -  
uczniów szkół z terenu gminy Gniew oraz osób dorosłych dotyczące form ochrony przyrody na terenie 
gminy Gniew oraz zabiegów czynnej ochrony przyrody prowadzonych w rezerwacie. Niestety z uwagi na 
pandemie koronawirusa i ograniczenia związane z organizacją działań dla grup zorganizowanych nie udało 
się przeprowadzić zajęć zarówno w czerwcu jak i w okresie jesiennym. Opracowano natomiast ulotkę o 
terenach chronionych i atrakcjach przyrodniczych gminy Gniew wydrukowaną w nakładzie 2000 szt.  
 


