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I. Charakterystyka projektu 

I.1. Informacje o projekcie 

Beneficjent:  Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” 

Lokalizacja projektu: 

Obszar Natura 2000 "Ostoja Wigierska" PLH200004 

Obszar Natura 2000 "Ostoja Suwalska" PLH200003 

Obszar Natura 2000 "Narwiańskie Bagna" PLH200002 

Obszar Natura 2000 „Puszcza Romincka” PLH280005 

Okres realizacji projektu:        1.09.2013 - 31.08.2016 

Całkowity budżet projektu:         3 930 152,00 EUR 

Dofinansowanie z Komisji Europejskiej:  1        965 076,00 EUR 

Dofinansowanie z NFOŚiGW:           1 768 568,00 EUR 

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku:  71 429,00 EUR 

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie:   54 031,00 EUR 

I.2. Cele projektu 

Głównym celem projektu była ochrona populacji płazów na obszarach Natura 

2000 w północno-wschodniej Polsce. Szczegółowe cele projektu obejmowały: 

- zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych, 

- zwiększenie sukcesu rozrodczego płazów, 

- zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami 

antropogenicznymi, 

- zbieranie informacji o miejscach na szlakach komunikacyjnych, 

w których ginie najwięcej płazów. 

Założone cele projektu zostały zrealizowane m.in. dzięki następującym 

działaniom: 

1. Budowie sześciu systemów przepustów dla płazów w miejscach, gdzie trasy 

migracji tych zwierząt krzyżują się ze szlakami komunikacyjnymi; 

2. Odtworzeniu (rekultywacji) jedenastu zbiorników wodnych, które są 

miejscem rozrodu płazów; 

3. Zmodyfikowaniu budowy wybranych urządzeń stosowanych 

w budownictwie, w celu ograniczenia ich wpływu na śmiertelność płazów; 
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4. Budowie systemu monitoringu płazów przy szlakach komunikacyjnych 

(w tym przeprowadzeniu cyklu szkoleń i opracowaniu internetowej 

platformy informatyczno-bazodanowej). 

I.3. Główne działania realizowane w projekcie 

Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów 
projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla 
płazów 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania było sporządzenie projektów technicznych na budowę 

systemów przepustów dla płazów, przygotowanie pozostałej dokumentacji 

niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę, a w konsekwencji uzyskanie 

pozwoleń na budowę 6 systemów przepustów dla płazów. 

Strategia działań po zakończeniu projektu 

Dokumentacja techniczna dotycząca systemów przepustów będzie 

udostępniana zainteresowanym w celu ułatwienia opracowywania podobnych 

projektów technicznych, niezbędnych do wybudowania przejść dla płazów. 

Budowa systemów przepustów dla płazów 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania było wybudowanie systemów przepustów dla płazów, 

zlokalizowanych w miejscowościach: Skajzgiry I (przy granicy z obszarem 

Natura 2000 "Puszcza Romincka") - na drodze Skajzgiry-Żytkiejmy; Skajzgiry II 

(przy granicy z obszarem Natura 2000 "Puszcza Romincka") - na drodze 

Skajzgiry-Żytkiejmy; Baciuty (na obszarze Natura 2000 "Narwiańskie Bagna") - 

na drodze Kleosin-Sokoły; Boczki (na obszarze Natura 2000 "Puszcza 

Romincka") - na drodze Budwiecie-Boczki; Sidorówka (na obszarze Natura 

2000 "Ostoja Suwalska") - na drodze Suwałki-Rutka Tartak; Kleszczówek (na 

obszarze Natura 2000 "Ostoja Suwalska") - na drodze Sidory-Smolniki. 

Wybudowanie bezpiecznych przejść dla płazów na odcinakach dróg, które 

krzyżowały się ze szlakami migracyjnymi tych zwierząt, ograniczyło znacząco 

(średnio o 92%) śmiertelność płazów w wyniku kolizji z pojazdami. 

Strategia działań po zakończeniu projektu 

W początkowym okresie (do końca 2018 roku) Wykonawca systemu 

przepustów, zgodnie z umową, będzie dbał o ich funkcjonalność, natomiast 

w późniejszym okresie obowiązek ten przejdzie na członków Stowarzyszenia 

„Człowiek i Przyroda”. 
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Odtworzenie miejsc rozrodu płazów 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania było zrekultywowanie 11 zbiorników wodnych, 

zlokalizowanych na obszarze Natura 2000 "Puszcza Romincka" (1 zbiornik 

o pow. 1500 m2) oraz na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" 

(10 zbiorników o powierzchni 350 m2 każdy). Dzięki temu działaniu woda 

w zrekultywowanych zbiornikach utrzymuje się przez cały rok, co pozwala 

płazom na pełny rozwój od jaja do postaci dorosłej.  

Strategia działań po zakończeniu projektu 

Członkowie Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” będą regularnie 

monitorować stan odtworzonych zbiorników i proces ich zasiedlania przez 

płazy. Jeśli zajdzie konieczność powtórzenia zabiegów rekultywacyjnych, 

Stowarzyszenie, w porozumieniu z właścicielami zbiorników wodnych, 

wystąpi o środki na ten cel do odpowiednich funduszy. Z 11 zrekultywowanych 

zbiorników w jednym stwierdzono w ramach dotychczasowego monitoringu 

obecność ryb, co prawdopodobnie było przyczyną braku w tym zbiorniku 

płazów. W przypadku stwierdzenia w tym zbiorniku ryb w następnym roku 

(2017) Stowarzyszenie podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia ze 

zbiornika tych niepożądanych zwierząt. Działania te będą polegały na 

regularnych odłowach ryb kasarkiem, aż do wyłapania wszystkich osobników. 

Jeżeli podobna sytuacja pojawi się w kolejnych latach lub w innych 

zrekultywowanych zbiornikach, taki zabieg będzie powtórzony.  

Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed 
tzw. pułapkami antropogenicznymi 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania było zmodyfikowanie budowy 7 urządzeń stosowanych 

powszechnie w budownictwie, aby nie stanowiły śmiertelnych pułapek dla 

płazów. 

Strategia działań po zakończeniu projektu 

Uzyskane doświadczenia będą udostępnione w formie elektronicznej na 

stronie internetowej Stowarzyszenia oraz będą prezentowane podczas 

różnych spotkań - konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów. 

Stowarzyszenie podejmie również dalsze badania nad skutecznością 

zaproponowanych rozwiązań, aby wzmocnić argumentację wprowadzenia 

zmian w konstrukcji najbardziej niebezpiecznych dla płazów, i innych 

drobnych kręgowców, urządzeń stosowanych w budownictwie. W ciągu 1-3 lat 
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przygotowane zostaną działania mające na celu szczegółowe rozpoznanie 

stopnia zagrożenia płazów, wynikającego z obecności pułapek 

antropogenicznych w środowisku. Przewiduje się, że działania te będą 

finansowane ze środków NFOŚiGW, instrumentu finansowego LIFE lub ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. Podjęta zostanie również współpraca z regionalnymi dyrekcjami 

ochrony środowiska (RDOŚ), wybranymi zarządami dróg (gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych), biurami projektowymi oraz 

niektórymi firmami produkującymi elementy budowlane wykorzystywane 

w inwestycjach liniowych, dotycząca wdrożenia niektórych rozwiązań 

chroniących płazy na etapie projektowania i realizacji inwestycji.  

Zaplanowane zostały także działania informacyjno-edukacyjne dotyczące 

pułapek antropogenicznych, polegające na organizowaniu warsztatów oraz 

wydawaniu różnorodnych materiałów (drukiem i w Internecie). 

Zakłada się, że w perspektywie 5 lat stan wiedzy na temat znaczenia pułapek 

antropogenicznych dla drobnych zwierząt oraz metod ograniczania 

śmiertelności zwierząt w pułapkach będzie co najmniej dostateczny. Niektóre 

rozwiązania, wypracowane przez Stowarzyszenie, chroniące płazy przed 

pułapkami czy pozwalające szybko uwolnić się z nich, będą przedmiotem 

wdrażania zarówno na etapie projektowania, jak i prowadzenia inwestycji. Już 

w 2017 roku planowane jest podjęcie starań o środki finansowe na 

przeprowadzenie inwentaryzacji pułapek antropologicznych na terenie całego 

kraju (projekt przygotowywany jest wspólnie z Fundacją Zielone Płuca Polski). 

Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach 
komunikacyjnych 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania było wdrożenie systemu monitoringu płazów wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych, w oparciu o internetową bazę obserwacji płazów 

on-line. Uzyskiwane dane są gromadzone w bazie danych oraz na mapie 

dostępnej w Internecie. Dzięki tym danym wzrośnie wiedza na temat 

zagrożenia, jakie stanowią szlaki komunikacyjne dla płazów oraz 

występowania miejsc na drogach, w których ginie najwięcej płazów.  

Strategia działań po zakończeniu projektu 

Stowarzyszenie będzie w sposób ciągły administrować bazą danych dot. 

zagrożeń płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych i udostępniać wyniki 

monitoringu zainteresowanym podmiotom, w celu ich wykorzystania przy 

planowaniu działań ochronnych. Ponadto, planowane są dalsze szkolenia 
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dotyczące prowadzenia monitoringu oraz szeroka promocja internetowej bazy 

danych. Będzie ona polegała m.in. na wydaniu ulotek zachęcających do wzięcia 

udziału w monitoringu, publikacji w Internecie, w tym na portalach 

społecznościowych (np. Twitter, Facebook). W dalszym ciągu informacje o tym 

monitoringu będą prezentowane podczas konferencji, sympozjów 

i seminariów. 

Monitoring 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania były dwa raporty, w których opisane zostały efekty 

ekologiczne działań ochronnych. W okresie migracji sezonowych płazów 

(wiosna, jesień) na zabezpieczonych odcinkach dróg stwierdzono nieznaczne 

ilości martwych płazów i to prawie wyłącznie na końcach tych odcinków 

(spotykano tam również pojedyncze żywe płazy). Świadczy to o skutecznym 

zabezpieczeniu fragmentów dróg przed wejściem płazów na jezdnie. We 

wszystkich zrekultywowanych zbiornikach wodnych już po kilku miesiącach 

pojawiły się płazy i przystąpiły do rozrodu. Szczególnie ważne jest, że zbiorniki 

te utrzymują wodę przez cały rok, co pozwala płazom na pełny rozwój.  

Strategia działań po zakończeniu projektu 

Członkowie Stowarzyszenia będą co roku sprawdzać funkcjonalność przejść 

dla płazów oraz stan odtworzonych zbiorników wodnych dla płazów. Wyniki 

tego monitoringu będą podstawą do podejmowania lub inicjowania działań 

mających na celu zachowanie sprawności ekologicznej tych obiektów (m.in. 

będą one decydowały o przeprowadzeniu zabiegów czyszczenia zbiorników 

wodnych, usuwania z nich ryb czy naprawy i konserwacji przepustów dla 

płazów). 

Działania edukacyjne 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania było przeprowadzenie 3 warsztatów i 10 zajęć edukacyjnych 

na temat płazów, wydanie pakietów edukacyjnych w nakładzie 18000 egz. 

i plansz edukacyjnych w ilości 80 szt. oraz 4 kompletów modeli płazów 

(łącznie 96 modeli płazów). Działanie przyczyniło się do podniesienia wiedzy 

na temat biologii, ekologii, znaczenia i metod ochrony płazów.  

Strategia działań po zakończeniu projektu 

Wyprodukowane na potrzeby projektu pomoce dydaktyczne (pakiety 

edukacyjne, dwa wzory plansz edukacyjnych na temat płazów, cztery komplety 
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modeli płazów w skali 1:1 oraz gra wielkoformatowa) będą wykorzystywane 

podczas zajęć edukacyjnych, prowadzonych m.in. przez członków 

Stowarzyszenia i pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. 

Wydanie publikacji o płazach 

Efekt końcowy działania 

Efektem działania było wydanie folderu o projekcie (w nakładzie 2000 egz.), 

przewodnika terenowego „Płazy Polski” z płytą CD zawierającą głosy płazów 

(w nakładzie 3000 egz.) oraz książki o czynnej ochronie płazów (w nakładzie 

2000 egz.). Publikacje te służą popularyzacji wiedzy o płazach i realizacji 

projektu. 

Strategia działań po zakończeniu projektu 

Wszystkie powstałe w ramach projektu publikacje będą dostępne w siedzibie 

Stowarzyszenia i bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom 

i instytucjom, a po wyczerpaniu nakładów można będzie skorzystać z ich 

wersji elektronicznej, umieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

I.4. Analiza sytuacji (analiza SWOT) 

Do jednych z najważniejszych zagrożeń populacji płazów należą: utrata miejsc 

rozrodu płazów, wynikająca z czynników naturalnych (sukcesja roślinności) 

oraz antropogenicznych (regulacja rzek, zaśmiecanie i zasypywanie oczek 

wodnych, stawów i małych cieków, zanieczyszczenie chemiczne wód); 

nasilający się ruch pojazdów, oddziałujący na płazy bezpośrednio - powodując 

ich śmierć w wyniku kolizji z pojazdami i uniemożliwiając lub utrudniając 

przemieszczanie się zwierząt w poprzek drogi oraz pośrednio - przerywając 

ciągłość strukturalną korytarzy migracyjnych (ekologicznych) i siedlisk 

(fragmentacja siedlisk); stosowanie urządzeń w budownictwie (np. 

drogowym) stanowiących tzw. pułapki antropogeniczne (studzienki 

kanalizacyjne, osadniki, kolektory ściekowe, rowy umocnione korytkami 

krakowskimi, studzienki doświetleniowe itp.), w które wpadają płazy i nie 

mogą się z nich wydostać. Realizacja projektu zwiększyła liczbę zbiorników 

wodnych, odpowiednich do rozrodu płazów, umożliwiła bezpieczne 

przekraczanie dróg, które stanowiły barierę dla płazów, a tym samym 

zmniejszyła śmiertelność płazów na wybranych odcinkach dróg. Ponadto, 

zapoczątkowane zostały prace związane z ograniczeniem śmiertelności płazów 

w pułapkach antropogenicznych. Zastosowane metody czynnej ochrony 

płazów w dużym stopniu gwarantują wysoką trwałość efektów działań 

i powinny w niedługim czasie znacząco poprawić stan ochrony populacji tych 
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zwierząt na obszarach objętych projektem. Będzie to jednak wymagało 

prowadzenia stałego monitoringu i w razie konieczności podejmowania 

działań ochronnych, polegających np. na powstrzymywaniu nadmiernego 

zarastania zbiorników roślinnością.  

Analiza SWOT 

możliwości ochrony populacji płazów na obszarach Natura 2000 w północno-

wschodniej Polsce 

Mocne strony (Strenghts) Słabe strony (Weaknesses) 

Teren działania jest cenny przyrodniczo 

i ma duże znaczenie w sieci obszarów 

chronionych. 

Obecność parków narodowych 

i krajobrazowych oraz innych form 

ochrony przyrody, zapewnia możliwość 

sprawowania nadzoru przyrodniczego, 

jak i wykonywanie niektórych zabiegów 

ochrony czynnej płazów. Zwiększa 

również możliwości pozyskiwania 

środków finansowych na ochronę płazów 

i ich siedlisk. 

Różnorodność i duży zakres działań 

ochronnych zapewnia skuteczną ochronę 

oraz wysoką trwałość efektów działań. 

Brak jednolitej strategii i planu 

ochrony populacji płazów i ich 

siedlisk dla danego obszaru. 

Brak dobrze przeszkolonych 

specjalistów wśród osób zajmujących 

się ochroną środowiska 

przyrodniczego na różnych 

szczeblach administracji 

samorządowej i państwowej oraz 

służ ochrony przyrody. 

Brak odpowiedniej wiedzy 

o znaczeniu płazów i metodach ich 

ochrony wśród społeczności 

lokalnych, co rzutuje na niski poziom 

świadomości ekologicznej i często 

nieprzyjazne postawy wobec 

przyrody. 

Brak znaczących środków 

finansowych na ochronę przyrody, 

w tym utrzymanie efektów 

ekologicznych uzyskanych 

w projekcie. 

Szanse (Opportunities)  Zagrożenia (Threats)  

Rozwój turystyczny regionu, oparty 

głównie na turystyce przyrodniczej oraz 

agroturystyce, będzie wymuszał 

inwestowanie w ochronę przyrody, 

w tym ochronę miejsc występowania 

płazów. 

Bardzo wysokie koszty prowadzenia 

niektórych działań ochronnych (np. 

budowy systemów przepustów) 

mogą stanowić poważne zagrożenie 

w pozyskiwaniu funduszy na 

ochronę płazów. 
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Działanie na tym terenie prężnych 

przyrodniczych organizacji 

pozarządowych stwarza duże szanse 

pozyskania znaczących środków 

finansowych na działania ochronne, 

w tym na ochronę płazów. 

Podjęta współpraca pomiędzy 

Stowarzyszeniem „Człowiek i Przyroda”, 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz 

Amphi Consult z Danii, stwarza duże 

szanse na przygotowanie projektu do 

programu LIFE, i kontynuowanie działań 

związanych z ochroną płazów w regionie. 

Zatwierdzenie przez Ministra Środowiska 

Planu Zadań Ochrony dla Obszaru Natura 

2000 „Ostoja Wigierska” da mocne 

podstawy do ubiegania się o znaczące 

środki finansowe i podejmowanie działań 

w zakresie ochrony czynnej płazów. 

Intensywny rozwój budownictwa 

drogowego, przy braku lub 

nieznacznym uwzględnieniu aspektu 

ochrony płazów, może obniżyć 

ogólny efekt ekologiczny projektu, 

wpływając negatywnie na populacje 

płazów. 

Trudności z utrzymaniem efektu 

ekologicznego projektu mogą 

zmienić postrzeganie działań 

ochronnych przez lokalne 

społeczności i ograniczyć ich 

poparcie dla podobnych działań. 

 

 

II. Cele planu i metodologia 

II.1. Priorytety ochrony 

Spośród czterech obszarów Natura 2000 objętych projektem tylko jeden 

posiada zatwierdzony Plan Zadań Ochronnych (Ostoja Suwalska). Dla „Ostoi 

Wigierskiej” sporządzony został projekt Planu Ochrony, ale tylko dla części 

leżącej w granicach Wigierskiego Parku Narodowego (projekt ten został 

złożony do Ministra Środowiska do zatwierdzenia). Pozostałe obszary nie 

posiadają jeszcze takich dokumentów. Zatwierdzony jest natomiast Plan Zadań 

Ochronnych dla innego obszaru Natura 2000, położonego w północno-

wschodniej części Polski, a mianowicie dla „Ostoi Augustowskiej”. Zarówno 

w zatwierdzonych, jak i przygotowywanych planach jednym z obiektów 

ochrony są płazy: kumak nizinny Bombina bombina (kod 1188) oraz traszka 

grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166). Autorzy niektórych dokumentów 

nie zawsze dysponowali pełnymi informacjami, pozwalającymi im na 

zaplanowanie szczegółowych działań ochronnych. Zatem w większości 

przypadków działania te koncentrują się na osiągnięciu właściwej struktury 
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i funkcji siedliska gatunku, uzupełnieniu stanu wiedzy o gatunku, stanie jego 

populacji oraz zaplanowaniu działań ochronnych. Najlepiej rozpoznana jest 

populacja płazów "Ostoi Wigierskiej". Obok kumaka nizinnego i traszki 

grzebieniastej występują tu m.in.: ropucha paskówka Epidalea calamita (kod 

6284), ropucha zielona Pseudepidalea viridis (kod 1201), rzekotka drzewna 

Hyla arborea (kod1203), żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (kod 5702), żaba 

moczarowa Rana arvalis (kod 1214), grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (kod 

1197), żaba wodna Pelophylax esculentus (kod 1210) i żaba trawna Rana 

temporaria (kod 1213). Dla dwóch gatunków płazów z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej (kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej) łączna 

ocena stanu ochrony określona została jako niezadawalająca (U1).  

II.2. Potrzeby ochronne 

Zawarte w projekcie działania ochronne dobrze odzwierciedlają potrzeby całej 

populacji płazów północno-wschodniej Polski. Zatem do głównych sposobów 

eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ich skutków należy zaliczyć: 

- Podejmowanie działań zmierzających do rekultywacji istniejących 

zbiorników wodnych oraz tworzenia nowych dla potrzeb ochrony płazów 

(miejsca rozrodu i żerowania); 

- Uwzględnianie zagadnienia migracji zwierząt w ocenach oddziaływania 

inwestycji na środowisko, w tym rozwiązań wariantowych minimalizujących 

wpływ fragmentacji środowiska, zapewniających ciągłość przestrzeni 

przyrodniczej dla potrzeb funkcjonowania korytarzy ekologicznych; 

- Starania o wprowadzenie zasad użytkowania terenów w wyznaczonych 

korytarzach ekologicznych uwzględniających potrzeby migracji zwierząt; 

- Zachowanie i budowa nowych miejsc zimowania płazów oraz kryjówek 

letnich; 

- Promowanie oraz budowa przejść dolnych (przepustów) dla płazów 

w miejscach o wysokiej ich śmiertelności, wynikającej z kolizji z pojazdami; 

- Organizowanie akcji ochrony płazów w czasie ich migracji rozrodczych: 

ustawianie płotków, przenoszenie płazów przez drogi itp.; 

- Likwidacja lub ograniczanie negatywnego wpływu na płazy pułapek 

antropogenicznych (m.in. studzienek ściekowych i doświetleniowych); 

Warunkiem podejmowania ww. działań jest dobre rozpoznanie populacji 

płazów, pod względem składu gatunkowego, rozmieszczenia poszczególnych 

gatunków, wielkości populacji, lokalizacji miejsc rozrodu, żerowania 
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i zimowego spoczynku oraz określenie istniejących i potencjalnych zagrożeń 

jakim gatunki podlegają. Niezbędne jest prowadzenie stałego monitoringu 

płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych, dostarczającego cennych informacji 

na temat szczegółowej lokalizacji miejsc, w których ginie najwięcej płazów na 

drogach. Konieczny jest również monitoring najważniejszych miejsc rozrodu 

płazów (zbiorników wodnych), który pozwoli określać potrzeby w zakresie 

podejmowania działań rekultywacyjnych. Szczególne ważna jest identyfikacja 

oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących 

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla 

zachowania właściwego stanu ochrony gatunków płazów i ich siedlisk, 

będących przedmiotami ochrony. Równolegle należy prowadzić działalność 

edukacyjną, zarówno wśród dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. 

Ten element działalności jest bardzo istotny dla podniesienia i utrwalenia 

pozytywnego nastawienia społeczności lokalnych do podejmowanych działań 

ochronnych.  

III. Działania utrzymujące rezultaty projektu po jego zakończeniu 

Niektóre działania, przeprowadzone w ramach projektu, będą kontynuowane 

po jego zakończeniu. Są to działania niezbędne do utrzymania rezultatów 

projektu. Tabela 1 zawiera opis tych działań wraz z określeniem 

instytucji/organizacji odpowiedzialnych za ich realizację oraz dostępne źródła 

finansowania tych działań.  

Tabela 1. Działania projektu i ich kontynuacja 

Działanie Potrzeba kontynuacji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Źródło 

finansowania 

C.1. Budowa systemów 
przepustów dla płazów 

TAK. Utrzymanie istniejącej 
infrastruktury w należytym 
stanie technicznym, 
przygotowanie wniosków 
aplikacyjnych na budowę 
następnych systemów 
przepustów 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda", 
Budownictwo Przyrodnicze 
DANBUD, Urząd 
Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

LIFE, POIiŚ, 
NFOŚiGW, GDDKA 
(Stowarzyszenie ma 
już zapewnione środki 
wielkości ok. 450 000 
€ z GDDKA) 

C.2. Odtwarzanie miejsc 
rozrodu płazów 

TAK. Utrzymanie istniejących 
zbiorników w należytym 
stanie ekologicznym, 
reagowanie na przypadki 
degradacji zbiorników 
(zasypywanie, zaśmiecanie), 
przygotowanie wniosków 
aplikacyjnych na odtworzenie 
następnych zanikających 
zbiorników 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda", Fundacja 
Zielone Płuca Polski  

LIFE, POIiŚ, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

C.3. Zaprojektowanie 
rozwiązań technicznych 
chroniących płazy przed tzw. 

TAK. Prowadzenie dalszych 
badań nad skutecznością 
zaproponowanych rozwiązań, 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda" 

Stowarzyszenie 
"Człowiek i Przyroda", 
LIFE, POIiŚ, EOG 
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pułapkami antropogenicznymi promowanie rozwiązań 
chroniących płazy przed 
pułapkami, przygotowywanie 
wniosków aplikacyjnych 
dotyczących inwentaryzacji 
pułapek antropogenicznych, 
jak i dalszego poszukiwania 
metod ograniczania 
śmiertelności płazów 
powodowanej przez te 
pułapki 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW,  

C.4. Zorganizowanie sieci 
monitoringu zagrożeń płazów 
przy szlakach 
komunikacyjnych 

TAK. Zorganizowanie nowych 
szkoleń na zasadzie 
konsultacji, administrowanie 
internetową bazą danych; 
wprowadzenie nowego 
monitoringu zagrożeń 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda" 

Stowarzyszenie 
"Człowiek i Przyroda", 
POIiŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

D.1. Monitoring TAK. Kontynuacja 
monitoringu skuteczności 
działań ochronnych 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda", 
Wigierski Park Narodowy 

Stowarzyszenie 
"Człowiek i Przyroda" 

E.2. Wykonanie tablic 
informacyjno-edukacyjnych o 
wybranych działaniach 

NIE. Działanie zakończone, 
jednak w przypadku 
konieczności odnowienia czy 
wymiany tablic zadanie 
będzie kontynuowane 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda" 

Stowarzyszenie 
"Człowiek i Przyroda" 

E.3. Strona internetowa o 
projekcie 

TAK. Strona internetowa 
projektu będzie utrzymana 
prze co najmniej 5 lat; po tym 
czasie będzie ona 
poświęcona głównie 
Monitoringowi płazów 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda" 

Stowarzyszenie 
"Człowiek i Przyroda" 

E.5. Organizacja konferencji TAK. Planowane jest 
zorganizowanie konferencji w 
2018 roku 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda" 

Stowarzyszenie 
"Człowiek i Przyroda", 
WFOŚiGW 

E.6. Organizacja warsztatów TAK. Planowana jest 
organizacja warsztatów 
dotyczących ochrony płazów 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda", 
Wigierski Park Narodowy 

Stowarzyszenie 
"Człowiek i Przyroda", 
WFOŚiGW, WPN 

E.7. Wydanie publikacji o 
płazach 

NIE. Działanie zakończone, 
brak kontynuacji 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

E.8. Działania edukacyjne TAK. Planowane są coroczne 
działania edukacyjne 
dotyczące biologii, ekologii i 
ochrony płazów 

Stowarzyszenie "Człowiek 
i Przyroda", 
Wigierski Park Narodowy, 
Park Krajobrazowy 
Puszczy Rominckiej, 
Suwalski Park 
Krajobrazowy 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, WPN, 
SPK, PKPR 

 

Działanie C.1. Budowa systemów przepustów dla płazów - ze względu na 

bardzo wysokie koszty działanie będzie realizowane jedynie w przypadku 

pozyskania odpowiednich środków. Obecnie prowadzone są prace nad 

wnioskiem aplikacyjnym do LIFE dotyczącym ochrony płazów i żółwia 

błotnego. W ramach tego projektu planuje się m.in. budowę przejść pod 

drogami. Zawarte już zostało wstępne porozumienie z GDDKA Odział w 

Olsztynie o sfinansowaniu części działań na kwotę ok. 450 000 €. Projekt 
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będzie realizowany na terenie Polski i Danii, a jego beneficjentem wiodącym 

będzie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Planowany termin złożenia projektu - 2017 rok, planowany okres realizacji 

projektu: 2018-2021. Trudno obecnie oszacować koszty działania, gdyż będą 

one zależały od szczegółowego zakresu działań, który nie jest jeszcze ustalony. 

W przypadku braku odpowiednich środków na budowę nowych przepustów 

prowadzone będą jedynie prace związane z utrzymaniem w odpowiednim 

stanie technicznym tych już wybudowanych. Środki na ten cel zostaną 

pozyskane z zewnątrz (np. z WFOŚiGW w Olsztynie i Białymstoku) lub będą to 

środki własne, ew. praca we własnym zakresie. 

Działanie C.2. Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów - działania związane 

z rekultywacją zbiorników objętych projektem będą wykonywane we własnym 

zakresie, przy pomocy właścicieli gruntów lub przy udziale środków 

zewnętrznych. Częstotliwość prowadzenia zabiegów będzie wynikała 

z prowadzonego monitoringu efektów ekologicznych. Obecnie prowadzone są 

prace nad wnioskiem aplikacyjnym (wspólnie z Fundacją Zielone Płuca Polski), 

dotyczącym rekultywacji zbiorników wodnych na terenie funkcjonalnym 

Zielonych Płuc Polski (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i część 

mazowieckiego) oraz na wybranych obszarach Natura 2000 na terenie Litwy i 

Łotwy. Nowe zbiorniki będą rekultywowane ze środków zewnętrznych – m.in. 

z NFOŚiGW oraz LIFE (koszt rekultywacji zbiornika wielkości 350 m2 wyniesie 

około 4400 €). 

Działanie C.3. Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy 

przed tzw. pułapkami antropogenicznymi - działanie będzie realizowane 

w zakresie prowadzenia badań skuteczności wypracowanych w projekcie 

rozwiązań. Badania będą prowadzone we własnym zakresie, przynajmniej 

przez okres dwóch sezonów, aby uchwycić zróżnicowanie warunków 

środowiska. Ponadto, prowadzone będą działania zmierzające do wdrożenia 

niektórych wypracowanych rozwiązań, zarówno na etapie projektowania 

inwestycji, jak i jej realizacji. Prowadzone będą również działania mające na 

celu ocenę stopnia zagrożenia płazów w wyniku obecności w środowisku 

pułapek antropogenicznych. Planuje się, że działanie to będzie finansowane ze 

środków własnych oraz EOG, LIFE i NFOŚiGW. 

Działanie C.4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy 

szlakach komunikacyjnych - działanie będzie realizowane głównie ze środków 

własnych. Jest to działanie ciągłe. Istnieje możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na ten cel, np. z WFOŚiGW. Koszty działania trudne są do 

oszacowania, gdyż będą zależały od liczby uczestników monitoringu i liczby 
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danych. Planowane jest prowadzenie tego monitoringu dwoma metodami, 

różniącymi się zarówno metodycznie, jak i terytorialnie:  

- pierwszy monitoring (monitoring specjalistyczny) prowadzony będzie we 

własnym zakresie, głównie przez zespół biologów - herpetologów będących 

członkami Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" oraz pracownikami 

Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Parku 

Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, przy wykorzystaniu narzędzi 

zakupionych w projekcie; będzie on ograniczony do niewielkiego obszaru 

północno-wschodniej Polski (będzie prowadzony na terenie kilku - kilkunastu 

gmin;  

- drugi monitoring (monitoring społeczny) będzie realizowany w oparciu 

o własne zasoby kadrowe oraz przy wykorzystaniu zaangażowania 

społecznego; będzie on opierał się na zasadach wypracowanych w projekcie, 

jednak przy znacznie większej aktywności jego uczestników; aby tak było, 

konieczna jest wzmożona aktywność w zakresie szkolenia, dotyczącego zasad 

i postępowania w monitoringu; dotychczasowe szkolenia, obejmujące 

z założenia większą grupę osób (30 osób), zostały zastąpione konsultacjami, 

wykorzystując zarówno kontakt bezpośredni z uczestnikiem (czy kilkoma 

osobami), jak i pośredni za pomocą komunikatorów internetowych, np. Gadu-

Gadu, Skype, Google Hangouts (takie działania już zostały zapoczątkowane - 

przeprowadzono pierwsze konsultacje w dwóch szkołach); ponadto, 

przeprowadzona zostanie kampania medialna promująca "Monitoring 

płazów" - wydane zostaną ulotki zachęcające do wzięcia w nim udziału, 

odpowiednie zaproszenia zostaną rozesłane do innych przyrodniczych 

organizacji pozarządowych, parków narodowych i krajobrazowych, ukażą się 

informacje na ten temat w różnych czasopismach i na różnych stronach 

internetowych; monitoring społeczny obejmie swoim zasięgiem cały kraj; 

raporty z tego monitoringu będą przygotowywane cyklicznie przez 

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" i publikowane na stronie projektu, 

która stanie się głównie platformą związaną z tym zagadnieniem.  

Dodatkowo wprowadzony zostanie monitoring tzw. pułapek 

antropogenicznych, który również będzie miał znaczenie ogólnopolskie; będzie 

on działał na podobnych zasadach, jak poprzedni (społeczny), i będzie dotyczył 

rejestrowania i dokumentowania zagrożeń dla płazów, jakimi są różnego 

rodzaju urządzenia związane z budownictwem, zwłaszcza drogowym; 

monitoring ten będzie miał na celu zinwentaryzowanie groźnych dla płazów 

urządzeń (np. studzienek ściekowych, odkrytych studni, studzienek 

odwadniających czy studzienek doświetleniowych) i pokazanie skali tego 

zagrożenia. W ramach monitoringu będą zbierane informacje o gatunkach 
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płazów złapanych w takie pułapki, jak i o ich ilości; również i te dane po 

opracowaniu będą publikowane w Internecie, jak również będą rozsyłane do 

odpowiednich terytorialnie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Dodatkowym znaczeniem tego monitoringu będzie zwrócenie uwagi opinii 

publicznej na problem związany z pułapkami antropogenicznymi, co może już 

samo w sobie przyczynić się do ograniczenia tego zagrożenia (wiele osób nie 

zdaje sobie sprawy z tego rodzaju niebezpieczeństwa dla płazów i niekiedy 

w prosty sposób, mając już odpowiednią tego świadomość, może zabezpieczyć 

urządzenia przed wpadaniem do nich płazów). Koszty monitoringu pułapek 

antropogenicznych w znacznej części pokryte zostaną ze środków własnych 

Stowarzyszenia. Planowany termin wdrożenia monitoringu - najpóźniej 2018 

rok. Koszt wdrożenia monitoringu szacuje się na ok. 15 000 €. 

Działanie D.1. Monitoring - działania będą związane z kontynuacją 

monitoringu efektów ekologicznych działań ochronnych prowadzonych 

w ramach projektu. Wskaźnikami tego monitoringu będą: ocena zasiedlenia 

odtworzonych zbiorników wodnych przez płazy, stopień wykorzystania 

przepustów przez płazy oraz śmiertelność płazów na odcinkach dróg, na 

których wybudowano systemy przepustów. Monitoring efektów będzie 

prowadzony cyklicznie, ale nie częściej niż co 2-3 lata i będzie służył do 

określenia potrzeb w zakresie podejmowania działań ochronnych, np. 

rekultywacji zbiorników. Działanie będzie realizowane ze środków własnych 

i we własnym zakresie.  

Działanie E.2. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych 

działaniach - koszty ewentualnych napraw tablic pokryte zostaną ze środków 

własnych Stowarzyszenia. 

Działanie E.3. Strona internetowa o projekcie - działanie będzie realizowane 

ze środków własnych i we własnym zakresie; planowane jest stałe utrzymanie 

strony, która będzie spełniała rolę platformy monitoringowej. 

Działanie E.5. Organizacja konferencji - planowane jest zorganizowanie 

w 2018 roku konferencji na temat czynnej ochrony płazów; koszty tego 

działania pokryte zostaną ze środków własnych oraz uczestników konferencji; 

możliwy jest udział kosztów WFOŚiGW w Białymstoku. 

Działanie E.6. Organizacja warsztatów - planowane jest organizowanie 

cykliczne warsztatów dotyczących ochrony płazów wraz z Wigierskim Parkiem 

Narodowym. Koszty organizacji warsztatów pokryte będą ze środków 

własnych organizatorów lub WFOŚiGW w Białymstoku. Warsztaty będą 

odbywały się przynajmniej raz w roku, począwszy od roku 2018. 
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Działanie E.7. Wydanie publikacji o płazach - działanie zostało zakończone 

i nie planuje się w ciągu najbliższych 3 lat publikowania nowych materiałów. 

W przypadku konieczności wykonania dodruku książek (np. gdy nakład 

zostanie wyczerpany, a zainteresowanie nimi będzie duże) zostaną pozyskane 

na ten cel środki zewnętrzne, np. z WFOŚiGW w Białymstoku. 

Działanie E.8. Działania edukacyjne - działanie będzie kontynuowane 

cyklicznie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych, we współpracy 

z Wigierskim Parkiem Narodowym, Suwalskim Parkiem Krajobrazowym 

i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej. Koszty organizacji zajęć 

pokryte będą ze środków własnych organizatorów, NFOŚiGW lub WFOŚiGW 

w Białymstoku lub Olsztynie. Zajęcia będą odbywały się przynajmniej raz 

w roku, począwszy od 2017 roku. 

Działania promujące projekt i jego rezultaty. Działania te będą polegały 

zarówno na prezentowaniu wyników projektu podczas różnego typu spotkań 

(konferencje, sympozja, seminaria, warsztaty), jak i zamieszczaniu informacji 

o projekcie w materiałach dotyczących kontynuacji niektórych działań - np. 

w raportach z monitoringu płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych, różnego 

rodzaju zaproszeniach do udziału w monitoringu (np. planujemy wydanie 

zakładek do książek z informacją o monitoringu, w tym z adresem strony 

internetowej, na której znajduje się platforma bazodanowa) czy w ulotkach 

dotyczących ograniczania śmiertelności płazów w pułapkach 

antropogenicznych. Koszt tych działań zostanie pokryty z własnych środków 

finansowych. 

IV. Podsumowanie 

Realizacja projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-

wschodniej Polsce" zapoczątkowała działania, które ze względu na swoje 

znaczenie będą kontynuowane w następnych latach. Uzyskane rezultaty 

skłaniają do podjęcia dalszych działań ochronnych, w ramach kolejnych 

projektów, które powinny kompleksowo ujmować ochronę populacji płazów. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skuteczna ochrona płazów 

powinna obejmować zarówno ochronę miejsc rozrodu, miejsc żerowania, jak 

i ochronę letnich i zimowych schronień. Projekt potwierdził, że systemy 

przepustów mają duże znaczenie dla płazów nie tylko w okresach migracji 

wiosennych i jesiennych, ale również w pozostałych okresach roku. Warto 

zatem budować przejścia pod drogami dla tych zwierząt, dbając aby lokalizacja 

przepustów była prawidłowo wyznaczona. Z tego powodu do ważniejszych 

działań projektu, które muszą być bezwzględnie kontynuowane, należy 
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prowadzenie monitoringu płazów przy szlakach komunikacyjnych. Wyniki 

tego monitoringu powinny pomóc w zlokalizowaniu miejsc na drogach, 

w których ginie pod kołami pojazdów najwięcej płazów. Będą to zatem miejsca, 

w których należy wybudować podziemne przejścia dla płazów.  

Konieczna jest również kontynuacja działania dotyczącego tzw. pułapek 

antropogenicznych. W dalszym ciągu należy szukać najlepszych rozwiązań 

chroniących płazy i wiele innych drobnych zwierząt kręgowych przed takimi 

pułapkami. Aby zrozumieć ten problem należy również poznać skalę tego 

zjawiska. Konieczne jest zatem przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji 

miejsc (urządzeń), które są potencjalnymi pułapkami dla zwierząt. Wszystkie 

podejmowane działania powinny być ukierunkowane na poprawę warunków 

życia płazów oraz likwidację zagrożeń, jakim one podlegają. Żeby działania te 

były skuteczne musi być ich społeczna akceptacja, która w znacznym stopniu 

zależy od poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat płazów, ich roli 

w przyrodzie oraz metodach ochrony. Ukształtowanie w społeczeństwie 

odpowiednich postaw wobec przyrody wymaga kontynuowania działań 

edukacyjnych, i to skierowanych do bardzo różnych grup odbiorców (np.: 

rolników, leśników, służb ochrony przyrody, nauczycieli).  

Uzyskane w projekcie rezultaty oraz dalsze działania, planowane już po 

zakończeniu projektu, znacząco przyczynią się do ochrony płazów, które 

można traktować jako grupę parasolową - chroniąc je, chronimy wiele innych 

organizmów oraz miejsca ich występowania. 

Ważnym elementem podejmowanych działań będzie dalsza promocja wyników 

projektu oraz udostępnianie ich wszystkim zainteresowanym osobom 

i instytucjom.  


