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STRESZCZENIE 

 

Głównym celem niniejszego badania ewaluacyjnego była ocena wpływu działań 

przeprowadzonych w ramach projektu “Ochrona płazów na obszarach Natura 

2000 w północno-wschodniej Polsce” (LIFE12 NAT/PL/000063) na rozwój 

społeczny i gospodarczy terenu na którym był on wdrażany. 

 

W celu uzyskania rzetelnych i wiarygodnych wyników niezbędne było połączenie 

dwóch metod badawczych - analizy desk research i bezpośrednich wywiadów 

indywidualnych. 

 

Badanie kwestionariuszowe zostało zrealizowane na obszarze gmin: Rutka – 

Tartak, Krasnopol, Suwałki (gm. Wiejska), Turośń Kościelna – woj. Podlaskie oraz  

Dubeninki – woj. warmińsko – mazurskie  w miesiącach maj - czerwiec 2016 

i objęło mieszkańców gminy, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji 

samorządowej szczebla gminnego. 

 

Przeprowadzona ewaluacja dostarczyła odpowiedzi na pytania: Czy działania 

zaplanowane w projekcie były celowe i skuteczne? Jak projekt wpłynął na lokalną 

gospodarkę? Czy projekt oddziałuje na lokalny rynek pracy? W jaki sposób 

realizacja działań w projekcie wpłynęła na świadomość ekologiczną społeczeństwa 

lokalnego? Czy projekt i realizowane w jego ramach działania informacyjne 

przyczyniły się do polepszenia wizerunku programów ochrony przyrody w oczach 

lokalnej społeczności? 

 

WPROWADZENIE 

Przedmiot badania 

 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie badania realizowanego przez 

Jarosława Rżany  na  zlecenie Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” - realizatora 

projektu.  
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Kontekst badania 

Zadaniem ewaluowanego projektu jest kompleksowa ochrona płazów na terenach 

objętych siecią Natura 2000 w dwóch województwach – podlaskim i warmińsko - 

mazurskim. 

Celem strategicznym projektu jest ochrona populacji płazów na obszarach Natura 

2000 w północno-wschodniej Polsce. 

Celami szczegółowymi są: 

1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych; 

2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów; 

3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami 

antropogenicznymi; 

4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach 

komunikacyjnych. 

Działania w ramach projektu: 

1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych - budowa 

systemów przejść dla płazów pod drogami w miejscach, gdzie ich tras migracji 

krzyżują się z trasami komunikacyjnymi; 

2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów - odtworzenie zarastających 

i wypłyconych zbiorników wodnych; 

3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami 

antropogenicznymi - zaprojektowanie rozwiązań technicznych służących ochronie 

płazów do urządzeń stosowanych w budownictwie; 

4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach 

komunikacyjnych - zaopatrzenie wybranych szkół i ośrodków edukacyjnych 

w sprzęt i materiały pomocne przy prowadzeniu monitoringu płazów, 

przeszkolenie personelu. 

Oczekiwane rezultaty na etapie planowania projektu: 

1. Redukcja śmiertelności płazów podczas ich wędrówek sezonowych w lokalnych 

populacjach na obszarach Natura 2000 "Ostoja Suwalska", "Narwiańskie Bagna" oraz 

"Puszcza Romincka" - co najmniej o 80%; 

2. Zwiększenie ilości zbiorników wodnych stanowiących miejsca rozrodu płazów - 

4 szt.; 

3. Opracowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. pułapkami 
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antropogenicznymi - opracowanie katalogu zawierającego 5-10 obiektów; 

4. Zwiększenie ilości danych na temat zagrożeń płazów przy szlakach 

komunikacyjnych na terenie północno-wschodniej Polski - założenie sieci 

monitoringu płazów w oparciu o wybrane szkoły i ośrodki edukacyjne; 

5. Wzrost liczby wydawnictw dotyczących płazów i ich ochrony - 2 pozycje 

książkowe. 

Budżet: 

Całkowity budżet: 3,930,152 Euro 

Koszty kwalifikowane: 3,930,152 Euro 

Wkład Unii Europejskiej: 1,965,076 Euro 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

 

OPIS ZAKRESU BADAŃ I KRYTERIÓW BADAŃ 

Zakres badania 

 

Badaniem w ramach działań ewaluacyjnych zostały objęte wszystkie gminy na 

terenie których odbywały się działania realizacyjne w ramach projektu: Rutka – 

Tartak, Krasnopol, Suwałki (gm. Wiejska), Turośń Kościelna – woj. Podlaskie 

oraz  Dubeninki – woj. warmińsko – mazurskie. Głównymi interesariuszami 

projektu są mieszkańcy tych gmin i z tego względu stanowili oni główne źródło 

pozyskanych danych badawczych. W tej kategorii ujęci zostali zarówno rolnicy, 

przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych jak i kadra pracująca 

w JST oraz szkołach objętych badaniem. 

 

Pytania badawcze 

 

Ewaluacja dostarczyć miała odpowiedzi na pytania: Czy działania zaplanowane 

w projekcie były celowe i skuteczne? Jak projekt wpłynął na lokalną gospodarkę? 

Czy projekt oddziałuje na lokalny rynek pracy? W jaki sposób realizacja działań w 

projekcie wpłynęła na świadomość ekologiczną społeczeństwa lokalnego? Czy 
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projekt i realizowane w jego ramach działania informacyjne przyczyniły się do 

polepszenia wizerunku programów ochrony przyrody w oczach lokalnej 

społeczności? 

Zastosowana metodologia 

Analiza danych zastanych  

W celu oceny wpływu ewaluwanego projektu na teren jego realizacji poddano 

analizie: 

 Realizowany projekt, 

 Stronę internetową projektu - http://czlowiekiprzyroda.eu/life/proj.htm 

 Dokumenty planistyczne poszczególnych gmin obowiązujące lub 

wytworzone w czasie realizacji projektu, 

 Dane statystyczne na podstawie informacji GUS – Bank Danych Lokalnych. 

 

Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy(PAPI) 

Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu metody badań ilościowych. 

Techniką badawczą był wywiad bezpośredni, tzw. PAPI (ang. Paper and pencil 

interview). Jest to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku 

i opinii publicznej, bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy. 

W badaniach realizowanych metodą PAPI wywiad z respondentem jest 

prowadzony osobiście, twarzą w twarz, a ankieter odczytuje pytania i notuje 

uzyskiwane odpowiedzi na kartce z formularzem. 

Metoda ta pozwala zawrzeć w kwestionariuszu dużą liczbę pytań badawczych 

o dużym poziomie trudności i złożoności. Jej kolejną zaletą jest stopień dostępności 

respondentów i możliwość kontrolowania struktury próby badawczej. 

Narzędziem zastosowanym w tym badaniu był standaryzowany kwestionariusz 

ankiety zbudowany z dwóch części: 

Część I – 14 pytań 

Część II - metryczka składająca się 4 pytań. 

Badanie zostało zrealizowane w okresie maj - czerwiec 2016 r. Uzyskano łącznie 

63 poprawnie wypełnione kwestionariusze badawcze od mieszkańców gmin 

objętych projektem: 
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- Rutka – Tartak – 13 kwestionariuszy, 

- Krasnopol – 9 kwestionariuszy, 

- Suwałki – 15 kwestionariuszy, 

- Turośń Kościelna – 11 kwestionariuszy, 

- Dubeninki – 15 kwestionariuszy, 

Telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) 

W  ramach przedmiotowego  badania przeprowadzono w celu uzyskania odpowiedzi 

na pytania badawcze pogłębiony wywiad  telefoniczny (TDI) z: 

- przedstawicielami JST z terenu objętego projektem, 

- pracownikami szkół z terenu objętego projektem, 

- przedstawicielem zamawiającego. 

 

WYNIKI BADAŃ 

Analiza stanu zastanego  

Zakres działań w projekcie “Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 

w północno-wschodniej Polsce” (LIFE12 NAT/PL/000063): 

Budowa systemów przepustów dla płazów 

Pierwszy system przepustów, składający się z 13 tuneli i barier naprowadzających 

o łącznej długości 1680 m, zlokalizowany jest na obszarze "Narwiańskich Bagien", 

w pobliżu miejscowości Baciuty. Zaobserwowane tam płazy należały do 10 gatunków: 

żaba trawna (Rana temporaria), żaba moczarowa (Rana arvalis), ropucha szara (Bufo 

bufo), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), 

ropucha zielona (Pseudepidalea viridis), żaby zielone (Rana esculenta complex), 

kumak nizinny (Bombina bombina), rzekotka drzewna (Hyla arborea) i traszka 

grzebieniasta (Triturus cristatus). 

Dwa systemy przepustów zlokalizowane są na terenie "Ostoi Suwalskiej". Jeden 

system wybudowany zostanie w miejscowości Kleszczówek (będzie to uzupełnienie 

już istniejącego systemu, składającego się z dwóch tuneli). Dobudowane zostanie 

6 tuneli z jednej strony i 1 tunel z drugiej strony istniejącego systemu. Takie 

rozwiązanie jest konieczne, gdyż okazało się, że wybudowane w 2005 roku przepusty 
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nie obejmują całego obszaru intensywnej migracji płazów i nadal wiele osobników 

ginie w tym miejscu na drodze. Koleiny system wybudowany będzie na drodze 

wojewódzkiej nr 655 Suwałki - Rutka Tartak w miejscowości Sidorówka. Stwierdzono 

tu osiem spośród dwunastu gatunków płazów występujących na terenie "Ostoi 

Suwalskiej". Większość stanowią żaby (trawna, moczarowa i jeziorkowa), a następnie 

grzebiuszka ziemna, ropucha szara, kumak nizinny, traszka zwyczajna i traszka 

grzebieniasta. 

Czwarty system przepustów zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1898 

Budwiecie - Boczki, w miejscowości Boczki. Droga ta przecina dużą populację płazów, 

składającą się z przedstawicieli 8 gatunków: żaby jeziorkowej, żaby trawnej, żaby 

moczarowej, ropuchy szarej, grzebiuszki ziemnej, kumaka nizinnego, traszki 

zwyczajnej i traszki grzebieniastej. 

Dwa systemy przepustów zlokalizowane są przy wschodniej granicy Puszczy 

Rominckiej i chronią płazy przekraczające drogę powiatową nr 1953N Skajzgiry - 

Żytkiejmy w miejscowości Skajzgiry I i Skajzgiry II. Systemy przepustów dla płazów 

w miejscowości Skajzgiry zlokalizowane są poza obszarem Natura 2000 "Puszcza 

Romincka", ale mają kluczowe znaczenie dla populacji płazów wschodniej części tego 

obszaru. Płazy w czasie wędrówek sezonowych przemieszczają się z terenów 

położonych na wschód od granicy Ostoi w kierunku zachodnim, przekraczając drogę 

Skajzgiry - Żytkiejmy, i wchodzą na obszar Ostoi (okres wiosenny). W ciągu całego 

sezonu płazy przemieszczają się po całym terenie, a w okresie wędrówek jesiennych 

kierują się z terenu Ostoi na wschód (poza obszar Ostoi), gdzie znajdują dogodne 

miejsca do zimowania. Droga Skajzgiry - Żytkiejmy stanowi dla płazów sztuczną 

barierę, która dla wielu osobników jest nie do pokonania, wpływając znacząco na stan 

populacji tych zwierząt. 

Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów 

Działanie polegało na odtworzeniu zanikających zbiorników wodnych, które 

stanowią miejsce rozrodu płazów, w tym kumaka nizinnego (Bombina bombina - kod 

1188) i traszki grzebieniastej (Triturus cristatus - kod 1166), wymienionych w 

Załączniku II i Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Zbiorniki takie silnie zarastają 

na skutek sukcesji, przyspieszonej w wyniku działania czynników antropogenicznych. 
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Są to najczęściej śródpolne oczka wodne, zlokalizowane w bezodpływowych 

zagłębieniach terenu. Z wytypowanych zbiorników usunięty zostanie nadmiar 

roślinności zielnej i krzewiastej oraz osadów. Tym samym zbiorniki zostały 

pogłębione, ich brzegi i dno odpowiednio wyprofilowane, tak, aby stwarzały 

optymalne warunki do życia dla wybranych gatunków płazów. Pracami objęte zostały 

dwa obszaru Natura 2000 - "Ostoja Wigierska" - 10 zbiorników o powierzchni 350 

m2 każdy oraz "Puszcza Romincka" - 1 zbiornik o powierzchni 1500 m2. 

Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach 
komunikacyjnych 

Brak powszechnej informacji o lokalizacji szlaków migracyjnych płazów 

przecinających się ze szlakami komunikacyjnymi powoduje, że nawet działania 

inwestycyjne sprzyjające ochronie przyrody nie uwzględniają w swoich planach 

budowy urządzeń służących ochronie zwierząt. Do wydania decyzji o budowie, często 

bardzo kosztownych urządzeń służących ochronie przyrody, należy posiadać 

wiarygodne i w miarę pełne dane o przyrodzie. Specjalistyczny monitoring 

przyrodniczy zwykle obejmują swoim działaniem niewielkie obszary i nie dostarczają 

wystarczających informacji do podjęcia takich decyzji. Pewnym rozwiązaniem może 

być monitoring powszechny (społeczny), oparty o sieć instytucji, organizacji czy 

nawet osób prywatnych, które w sposób jednolity i prosty rejestrują pewne zjawiska 

w przyrodzie. Doskonałym uczestnikiem takiego monitoringu wydają się szkoły 

(różnego stopnia) oraz ośrodki edukacyjne, np. funkcjonujące w parkach narodowych 

czy krajobrazowych. Dobrze zorganizowana i oparta na prostych metodach sieć 

monitoringu płazów, a właściwie miejsc, w których są one najbardziej zagrożone ze 

strony ruchu pojazdów mechanicznych, może obejmować znaczny obszar i stanowić 

stały element procesu edukacji zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej. W ramach 

działania wytypowano szkoły i ośrodki edukacyjne, które uczestniczyły I nadal 

uczestniczą w procesie monitoringu. Dla tych podmiotów opracowane zostały pakiety 

materiałów pomocne w prowadzeniu monitoringu. Z danych zebranych w ramach 

monitoringu będą mogły korzystać szkoły i ośrodki edukacyjne, wykorzystując je 

w swojej działalności edukacyjnej. Sieć monitoringu zagrożeń płazów przy drogach 

jest systemem otwartym, tzn. że nowe podmioty mogą włączyć się w prowadzenie 

obserwacji. 
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Monitoring oddziaływania projektu prowadzony w dwóch kierunkach: 

1. monitoring efektów związanych z budową przepustów dla płazów; po 

wybudowaniu przepustów dla płazów badana będzie, w każdym roku trwania 

projektu, śmiertelność płazów na odcinkach dróg, na których wybudowane zostały 

przepusty, a wyniki będą porównywane z wielkością śmiertelności płazów przed 

budową przepustów; 

2. monitoring efektów związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów i ochroną małej 

retencji; po przeprowadzeniu prac remontowych i odtworzeniowych badany będzie 

skład gatunkowy płazów oraz ich liczebność, a wyniki będą porównywane 

z wynikami uzyskanymi przed pracami remontowymi i odtworzeniowymi; 

Działania edukacyjne i upowszechniające: 

- Wydanie folderu informacyjnego o projekcie 

- Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach 

- Organizacja warsztatów dla nauczycieli, służ związanych z ochroną przyrody 

oraz pracowników sektora budowlanego (drogownictwo) 

- Wydanie publikacji o płazach 

- Cykl spotkań edukacyjnych w szkołach na terenie gmin objętych projektem 

(wraz z wydaniem materiałów edukacyjnych oraz informaycjnych) 

- Konferencja podsumowująca realizację projektu 

Dokumenty planistyczne 

Ze względu na fakt, iż jedynie 2 z 5 analizowanych gmin posiadało własne dokumenty 

planistyczne obowiązujące  w czasie realizacji projektu do analizy na terenie gmin 

Suwałki, Krasnopol i Rutka Tartak przyjęto Lokalną Strategię Rozwoju 

Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. 

Gmina Dubeninki – Strategia Rozwoju Gminy Dubeninki na lata 2016-20 (przyjęta 

w roku 2015) 

W ogólnej charakterystyce obszaru gminy znajdują się zapisy wskazujące na wysokie 

walory środowiska przyrodniczego z dużym udziałem powierzchni prawnie 
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chronionych. Przesądza to, według opracowujących dokument, o ograniczonych 

możliwościach wzrostu działalności produkcyjnych na tym terenie. Jednocześnie ma 

to stwarzać szansę na rozwój usług turystycznych, przy zagospodarowaniu terenu 

uwzględniającym potrzeby ochrony przyrodniczej oraz potrzeby podniesienia 

atrakcyjności obszaru dla turystyki. Wysokie walory środowiska mogą tu stać się 

podstawą do ożywienia ekonomicznego gminy. Również w analizie SWOT jako jedną 

z głównych mocnych stron określono wysoką atrakcyjność przyrodniczą i dużą 

różnorodność biologiczna oraz bardzo wysokie walory krajobrazowe. Także szanse 

wykazane w tej analizie ściśle powiązane są z obszarami chronionymi – za takie 

uznano Wzrastające wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz możliwość 

uzyskania zewnętrznego (krajowego i/lub zagranicznego) wsparcia finansowego 

programów ochrony różnorodności przyrodniczej oraz realizacji programu zalesiania 

gruntów o niskiej przydatności rolniczej. Ochrona przyrody znalazła się również jako 

jedno z głównych działań do realizacji w ramach celu strategicznego nr 1 - Budowa 

i modernizacja infrastruktury technicznej w celu podniesienia konkurencyjności 

obszaru i ochrony środowiska przyrodniczego jako działanie nr 5 - Ochrona 

środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem Parku Krajobrazowego 

Puszczy Rominckiej. 

Gmina Turośń Kościelna - Program Rozwoju Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-

2020 

Także w tym dokumencie podkreślona jest wysoka wartość znajdujących się na 

terenie gminy terenów chronionych – są one uznane jako ważny zasób, jeden 

z gwarantów zrównoważonego rozwoju.  Są to obszary stanowiące znaczną część 

gminy: Narwiański Park Narodowy (NPN) oraz obszary Natura 2000 o kodach 

PLB200001 - obejmuje teren NPN wraz z otuliną (Dyrektywa Ptasia), PLH200002 – 

obejmuje teren NPN (Dyrektywa Siedliskowa). Narwiański Park Narodowy obejmuje 

ochroną Bagienną dolinę Górnej Narwi od Suraża do Rzędzian o powierzchni 6810 ha 

wraz z otuliną o pow. 15408 ha. Na terenie gminy Turośń Kościelna w obszar NPN 

wchodzi 1580 ha i 3427 ha stanowiące otulinę parku. W ramach analizy SWOT aż 

3 mocne strony bezpośrednio powiązane są z posiadanymi zasobami przyrodniczymi 

– 1. czyste środowisko naturalne – 2. występowanie obszarów prawnie chronionych- 

3. mały stopień skażenia środowiska. Te mocne strony dają się bezpośrednio 

przełożyć na szanse związane głównie z promocją gminy - możliwość promowania 
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gminy jako miejsca czystego ekologicznie oraz rozwojem turystyki - wzrost 

zainteresowania wypoczynkiem na wsi agroturystyka. Ochrona środowiska stała  się 

także podstawą jednego priorytetów w tym dokumencie (III): Rozwój funkcji 

turystycznych na bazie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych oraz 

dziedzictwa kulturowego.  

Gminy powiatów suwalskiego oraz sejneńskiego na czas realizacji ewaluowanego 

projektu nie posiadały obowiązujących, aktualnych dokumentów planistycznych. Na 

tym obszarze w latach 2014-15 opracowano jednak Lokalną Strategię Rozwoju 

Stowarzyszenia „Suwalsko Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Dokument ten jest 

w dużej mierze poświęcony zasobom przyrodniczym obszaru obu powiatów - 

rozdział 3.5.1 Spójność geograficzna i przyrodnicza.  

W ramach analizy problemów występujących w tym obszarze opracowano poniższą 

tabelę: 

Lp. Stan zastany 
Zdiagnozowany problem 
(analiza obszaru i ankiet) 

Możliwe obszary interwencji 

1 Wysoki odsetek 
terenów objętych 
ochroną 
przyrodniczą 

Niepełne wykorzystanie 
walorów przyrodniczych w 
promocji turystycznej 
regionu 
Nieprzygotowanie terenów 
chronionych do obsługi 
intensywnego ruchu 
turystycznego.  

Inwestycje w zakresie 
infrastruktury turystycznej na 
terenach chronionych 
kanalizujące ruch turystów z 
uwzględnieniem potrzeb 
ekologicznych terenu 

2 Bardzo dobre 
warunki 
meteorologiczne do 
rozwoju sektora 
OZE 

Mała ilość prywatnych 
inwestycji w zakresie OZE 

Finansowanie inwestycji 
związanych z OZE w 
gospodarstwach domowych  

3 Niski stan 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

Brak pomysłu na 
wykorzystanie walorów 
przyrodniczych terenu dla 
jego rozwoju 

Finansowanie edukacji 
ekologicznej i turystycznej 

 

W ramach realizacji założeń LSR na działania związane z ochroną środowiska 

przyrodniczego zdecydowano się przeznaczyć w latach 2016-23 ponad 2,5 mln 

złotych. Dodatkowo w ramach działań wspierających rozwój przedsiębiorczości 

zdecydowano o premiowaniu projektów przyczyniających się do tworzenia 

„zielonych miejsc pracy” oraz wykorzystujących lokalne zasoby w sposób 

zrównoważony. 
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Jak widać z powyższego zestawienia, dla wszystkich gmin objętych projektem 

ważnym czynnikiem określającym ich potencjał jest stan środowiska naturalnego 

oraz obecność obszarów chronionych. Ze względu na wysoki potencjał turystyczny 

wszystkich gmin objętych działaniami w ramach projektu dla wszystkich z nich jedną 

z najważniejszych dziedzin rozwoju gospodarczego jest właśnie turystyka i to oparta 

na wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i skupiająca się na promowaniu obszaru 

jako niezmienionego działalnością człowieka. Na podstawie tych danych wydaje się, 

że najlepszym dla rozwoju tych terenów będzie przyjęcie jako cel rozwoju turystyki 

ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki wiejskiej (agroturystyki) . Jak pokażą kolejne 

części badania większość naszych respondentów to właśnie osoby związane z tym 

sektorem gospodarki. 

Dane dotyczące sytuacji społeczno gospodarczej na podstawie danych GUS  

Dane do poniższego zestawienia tabelarycznego pozyskano ze zbiorów GUS (BDL- 

Bank Danych Lokalnych). Za rok wyjściowy przyjęto rok 2012 – rok przed 

rozpoczęciem realizacji ewaluowanego projektu. Za rok stanowiący odniesienie 

przyjęto rok 2015 – stan na 31.12.2015 – ze względu na brak pełnych danych 

statystycznych za I półrocze roku 2016.  

 

Dane Turośń 
Kościelna 

Rutka Tartak Suwałki Krasnopol Dubeninki 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Ilość 
mieszkańców 

5892 6047 2470 2409 7252 7388 3955 3835 3113 3062 

Stopa 
bezrobocia % 

7,5 7,1 5,7 4,0 6,9 5,1 13,4 9,5 13,9 14,6 

Ilość 
podmiotów 
gospodarczych 
na 10 tyś. 
mieszkańców 

1306 1406 652 627 1195 1252 651 764 725 817 

Dochód 
podatkowy/ 
mieszkańca 
PLN 

2974 3159 3340 3845 3566 4546 2686 3066 2883 3184 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, w każdej z objętych projektem gmin nastąpił 

w analizowanych latach znaczny wzrost gospodarczy. Jedynie w dwóch przypadkach 

nastąpił nieznaczny odpływ ludności  - poniżej 10% więc nie mający realnego 
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wpływu na stopień rozwoju danego terenu. We wszystkich przypadkach natomiast 

zwiększył się znacznie dochód podatkowy na mieszkańca oraz  poza gminą Dubeninki 

nastąpił spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Znacznie zwiększyła się też, poza 

obszarem gminy Rutka Tartak,  ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Wszystko to wskazuje na znaczny stopień dynamiki wzrostu gospodarczego tych 

terenów. 

 

Analiza wywiadów bezpośrednich 

Charakterystyka respondentów 

W zbiorowości przebadanej w ramach wywiadów bezpośrednich większość 

respondentów – 39 osób stanowiły kobiety (61% grupy badawczej). Przewaga ta 

jest widoczna we wszystkich grupach wiekowych i zawodowych będących 

przedmiotem analizy.  

 

Respondenci według płci 

 

 

W strukturze badanych osób przeważały osoby związane ściśle z gospodarką regionu 

– przedsiębiorcy (13 podmiotów) oraz osoby prowadzące gospodarstwa 

agroturystyczne (19 podmiotów). Rolnicy – uzyskujący główny dochód 

z upraw/hodowli stanowili jedynie 14% badanych (9 osób). Pozostałe osoby to 

pracujący na etacie (18 osób) oraz renciści (2 osoby). 
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Respondenci według źródeł  dochodu 

 

Wśród badanych, co ma uzasadnienie w ogólnej strukturze wykształcenia na 

badanym terenie, przeważały osoby z wykształcenie średnim – 40 osób (64% ogółu 

badanych). Dużą grupę, co zaskoczyło realizatora stanowiły osoby z wykształceniem 

wyższym – 17 osób (26,5% grupy badawczej). Jest to wskaźnik znacznie wyższy niż 

dla ogółu populacji badanych gmin. Wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym 

legitymowało się jedynie 6 osób – 9,5% grupy badawczej. 

 

Respondenci według wykształcenia 

 

 



15  

Respondenci według wieku 

 

Grupę badawczą stanowiły głównie osoby młode. Aż 37 osób mieściło się 

w przedziale 18-35 lat, w tym 5 osób miało mniej niż 25 lat. W przedziale 35 -55 lat 

przebadnych zostało 20 osób. Jedynie 6 osób to osoby w wieku 55-67 lat (w tym 

dwóch badanych rencistów). 

 

Opinie badanych na temat projektu “Ochrona płazów na obszarach 
Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” (LIFE12 NAT/PL/000063) 

 

W pierwszej części badania, pytania 1-3, ankietowani mieli za zadanie wykazać się 

wiedzą na temat sieci Obszarów Natura 2000 i przyporządkować ich nazwy do 

swojego miejsca zamieszkania. Pomimo, iż 47 osób odpowiedziało twierdząco na 

pytanie czy znają cele istnienia obszaru Natura 2000 na terenie ich gminy, jedynie 

4 osoby wykazały się znajomością (określając np. gatunki objęte ochroną, główne 

metody ochrony itp.) tej tematyki. Wskazywać by to mogło na niedostateczne 

i niezbyt dokładne informowanie społeczności lokalnych o samej sieci oraz jej 

założeniach. Bardzo dobry (60 osób odpowiedziało prawidłowo) wynik natomiast 

osiągnęli respondenci w kwestii przyporządkowania nazwy obszaru Natura 2000 

do terenu gminy. Jest to więc nazewnictwo znane, stosowane i utrwalone 

w świadomości mieszkańców. 
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Druga część ankiety, pytania 4-8, dotyczyła już samego projektu będącego 

przedmiotem badania. Ze względu na fakt, iż jedno z pytań dotyczyło rodzaju 

ochrony przewidzianej w projekcie, w ankiecie posługiwano się jedynie numerem 

nie zaś pełną jego nazwą. Być może z tej przyczyny aż 42 osoby (66,6%) nie 

potrafiły określić założeń projektu. Pozostali respondenci wskazali „ochronę żab” 

jako główne założenie projektu. Kiedy w kolejnym pytaniu wskazano już 

w systemie pytań zamkniętych konkretne grupy chronionych organizmów (płazy, 

ptaki, ssaki, wszystkie powyższe) odpowiedzi były już znacznie trafniejsze: 51 osób 

wskazało na płazy jako objęte ochroną. Pozostałe odpowiedzi to: ptaki – 1 osoba, 

ssaki – 4 osoby oraz wszystkie powyższe – 7 osób. Wyniki takie wskazują na 

istnienie w świadomości badanych głównego obszaru tematycznego projektu, 

jednak jest ona stosunkowo niska i wymaga na pewno dodatkowych działań 

informacyjnych.  

Po rozwinięciu przez ankieterów pełnej nazwy projektu aż 56 osób potrafiło 

prawidłowo wskazać główne działania podejmowane w projekcie. Większość z nich 

(42 osoby) wskazały jako główne działanie stworzenie infrastruktury przy drogach 

publicznych („drogi dla żab”, „przejścia dla żab”, „ścieżki dla żab”) oraz działania 

edukacyjne (8 osób) i działania edukacyjne i monitoring (6 osób).  

Najbardziej niepokojącym wynikiem badania wydają się odpowiedzi na pytania 7 i 

8. Jedynie 4 ankietowanych przyznało, iż brało udział w działaniach (edukacyjnych) 

w ramach projektu. Pozostałe osoby nie czuły się zaangażowane w projekt na 

żadnym z jego etapów. Także jedynie 7 osób udzieliło pozytywnej odpowiedzi na 

pytanie o identyfikację realizatora projektu  -Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. 

Wskazuje to na konieczność szerszego włączania społeczności lokalnych w proces 

wdrażania projektów związanych z ochroną przyrody oraz pełniejsze zadbanie 

o wizerunek ich realizatorów.  

W kolejnej części ankiety, pytanie 9, respondenci mieli określić zasadność realizacji 

projektów  dotyczących ochrony płazów. Ilość pozytywnych odpowiedzi w tej 

kwestii była zdecydowanie przeważająca. Za zdecydowanie potrzebne takie projekty 

uznało 47 osób, zaś za potrzebne 5 respondentów. Pozostałe osoby stwierdziły, iż 

projekty takie są raczej potrzebne. Odpowiedzi negatywnych (projekty niepotrzebne 

i zdecydowanie niepotrzebne) nie zanotowano w trakcie badania. Wskazuje to na 

wysoką świadomość potrzeby realizacji działań ochronnych w tym obszarze wśród 
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członków lokalnych społeczności.  

Gorsze wyniki dało już jednak pytanie o własną (ankietowanych) znajomość metod 

i sposobów ochrony płazów. Jako wysoką określiły ją jedynie osoby które wykazały 

swój udział w edukacyjnej części projektu (4 osoby). Pozostałe osoby określiły ją 

jako niską (32 osoby) lub żadną (27 osób). Pomimo tak niskiej oceny własnej wiedzy 

w zakresie metod ochrony płazów wszyscy ankietowani potrafili określić 

przynajmniej jedno źródło zagrożeń dla populacji płazów na obszarze zamieszkania. 

Jako główne zagrożenie wskazano wzrost ruchu komunikacyjnego (na trasach 

wędrówek) – 37 odpowiedzi oraz zanikanie naturalnych miejsc rozmnażania na 

skutek ingerencji człowieka – 23 odpowiedzi. Pojawiały się też takie zagrożenia jak 

nadmierny napływ turystów (16 osób), zanieczyszczenie środowiska przez 

rolnictwo (6 osób), umyślne zabijanie (4 osoby), wypalanie łąk (3 osoby).  

W pytaniu 12 zapytaliśmy ankietowanych o możliwy ich zdaniem wpływ realizacji 

projektu na kilka obszarów tematycznych w zakresie rozwoju terenu przez nich 

zamieszkałego: 

 Świadomość ekologiczna mieszkańców 

 Unikatowość przyrodnicza regionu 

 Atrakcyjność turystyczna regionu 

 Rozwój gospodarczy w tym rynek pracy 

 Promocja regionu 

Do wyboru w każdym z obszarów były odpowiedzi na temat możliwego wpływu: 

pozytywny, neutralny, negatywny. 

W żadnej z ankiet nie pojawiła się odpowiedź o negatywnym wpływie realizacji 

projektu na którykolwiek z obszarów. Jedynie w pytaniu dotyczącym wpływu 

realizacji projektu na rozwój gospodarczy w tym rynek pracy ponad 50% 

respondentów określiła go jako neutralny – 35 ankietowanych. W pozostałych 

obszarach wszystkie odpowiedzi wskazują na pozytywny wpływ realizacji projektu 

na rozwój regionu. 

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło określenia wpływu występowania obszarów 

Natura 2000 na rozwój gminy. Do wyboru były jak w poprzednim punkcie trzy 

możliwe odpowiedzi: pozytywny, neutralny, negatywny, przy czym odpowiedź 

należało krótko uzasadnić. Ponad 60% ankietowanych (39 osób) wskazało na 

pozytywny wpływ ich występowania argumentując to: utrzymaniem wysokiej 
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atrakcyjności turystycznej (27 osób), zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego dla 

przyszłych pokoleń (11 osób) oraz wpływem na pozytywny wizerunek Gminy 

(1 osoba). Kolejne 11 osób wskazało na brak korzyści ale i zagrożeń wynikających 

z umiejscowienia obszarów Natura 2000 określając ich wpływ jako neutralny (tu też 

w większości nie pojawia się w ankietach żadne uzasadnienie opinii). Jedynie 13 osób 

spośród ankietowanych określiło wpływ terenów sieci Natura 2000 jako negatywny 

dla terenów ich występowania. Wśród tych osób przeważało przekonanie 

o występujących utrudnieniach inwestycyjnych z tego wynikających (11 osób) oraz 

ograniczaniu możliwości rozwoju wysokospecjalistycznego rolnictwa (2 osoby). 

Podobny rozkład odpowiedzi występuje w ostatnim pytaniu ankiety o ogólną ocenę 

sieci Natura 2000. Ponad 70% respondentów ocenia samą sieć pozytywnie (45 osób) 

zaś jedynie 11 w sposób negatywny. Pozostałe osoby nie mają wyrobionego zdania 

w tej kwestii.  

Analiza wywiadów telefonicznych 

Charakterystyka respondentów 

Wywiadem telefonicznym zostali objęci przedstawiciele jednostek samorządów 

terytorialnych na terenie których realizowany był projekt oraz szkół z tego terenu. 

Wywiady przeprowadzone zostały w czerwcu 2016 roku. 

W przypadku jednej gminy osobą z którą  przeprowadzono wywiad był wójt, 

w jednym przepadku sekretarz gminy, w pozostałych trzech przypadkach pracownicy 

urzędu gminy.  

W przypadku szkół objętych badaniem w trzech z nich wywiad przeprowadzono 

z dyrektorami placówek i w kolejnych trzech z nauczycielami zaangażowanymi 

w działania w ramach projektu. 

Analiza odpowiedzi  

W każdym z wywiadów z tą grupą respondentów podstawową kwestią o którą 

pytano był realny wpływ realizowanego projektu na rozwój gminy. Wszystkie 

wypowiedzi w tym zakresie określiły go jako zdecydowanie pozytywny – według 

respondentów każda inwestycja infrastrukturalna na terenie gminy jest wartością 

samą w sobie, gdyż podnosi wartość zasobów JST różnych szczebli. Wszystkie osoby 

podkreślały pozytywne znaczenie tego typu projektów dla kreowania wizerunku 

poszczególnych gmin jako miejsc czystych, ekologicznych, mało przekształconych 
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przez człowieka. Wizerunek taki, zdaniem przedstawicieli JST przyczynia się do 

wzrostu atrakcyjności turystycznej poszczególnych gmin, co przekłada się na wzrost 

dochodów mieszkańców i zainteresowanie potencjalnych inwestorów zewnętrznych. 

Nie jest oczywiście tak, iż przedstawiciele JST nie widzą ograniczeń jakie za sobą 

niesie poszerzanie stref ochronnych w ramach sieci Natura 2000 – wszyscy 

rozmówcy ograniczenia dostrzegają i podkreślają coraz większy opór społeczny 

przed takim poszerzaniem. Jednak w dotychczasowym bilansie strat i korzyści jakie 

niesie za sobą posiadanie terenów chronionych na swoim terytorium korzyści jest 

zdecydowanie więcej i są one niejednokrotnie wymierne – przekładają się na 

przychody jednostek samorządu. Grupa ta również wysoko oceniła współpracę 

z Zamawiającym – ze względu na długą historię tej współpracy, w grupie tej nie 

występował problem z brakiem identyfikacji działalności Stowarzyszenia „Człowiek 

i Przyroda”. Wszyscy rozmówcy podkreślali dobrą współpracę w ramach samego 

projektu będącego przedmiotem ewaluacji jak i wyrażali chęć kontynuowania 

współpracy w przyszłości przy projektach/programach związanych z ochroną 

przyrody (nie tylko dotyczących płazów). 

Jeszcze bardziej optymistyczne są wyniki wywiadów przeprowadzanych wśród 

pracowników szkół z terenu objętego projektem. W każdym przypadku 

rozmówczynie (wszystkie osoby z którymi przeprowadzono wywiady to kobiety) 

były entuzjastycznie nastawione zarówno do samej idei ewaluowanego projektu jak 

i podkreślały wagę tego typu inicjatyw dla kształtowania postaw proekologicznych 

najmłodszych mieszkańców regionu.  

Również we wszystkich rozmowach telefonicznych podkreślono wysoką ocenę pracy 

Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” w ramach projektu – wskazywano na wysoką 

jakość przekazanych szkołom materiałów dydaktycznych oraz ich przydatność 

w procesie edukacyjnym. Materiały te wykorzystywane są w sposób ciągły na 

wszystkich etapach edukacji przyrodniczej/ekologicznej co stanowić będzie 

o przedłużeniu czasu oddziaływania projektu. 

Wśród tej grupy respondentów nie pojawiły się negatywne oceny samego projektu 

(wszystkie ankietowane osoby uważają go za potrzebny i ważny dla rozwoju regionu) 

jak i systemu ochrony środowiska w ramach sieci Natura 2000. Istnienie i rozwój 

obszarów objętych ochroną w ramach tego systemu przez badanych zostało uznane 

za niezmiernie ważne dla utrzymania wysokiego stopnia ekologiczności obszarów 
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objętych badaniem. 

Ostatnią osobą z którą przeprowadzono wywiad telefoniczny był przedstawiciel 

Zamawiającego – dr Lech Krzysztofiak. Wywiad ten miał na celu ustalenie stopnia 

realizacji spodziewanych efektów w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego 

terenów objętych projektem w porównaniu z zakładanymi przez wnioskodawcę. 

Podstawową konkluzją wynikającą z tego wywiadu jest niespodziewanie duży 

stopień występowania tego wpływu – główne zakładane i realizowane w projekcie 

działania miały mieć przede wszystkim efekt ekologiczny. Wpływ realizacji projektu 

na rozwój gospodarczy regionu nie był w tym przypadku główną przesłanką jego 

realizacji.  Podsumowując tę część badania należy uznać, że pomimo braku założeń 

i ustalenia wskaźników oddziaływania społeczno – gospodarczego, projekty 

proekologiczne (szczególnie łączące elementy „twarde” – inwestycyjne z edukacyjno 

– upowszechniającymi) posiadają niespodziewanie duży stopień wpływania na 

rozwój społeczno – gospodarczy regionów na których są realizowane. 

 

PODSUMOWANIE  
 

Przeprowadzona ewaluacja dostarczyć miała odpowiedzi na kilka pytań:  

Czy działania zaplanowane w projekcie były celowe i skuteczne?   

Na podstawie wszystkich etapów badania ewaluacyjnego należy uznać wysoki 

stopień celowości i skuteczności działań w ramach projektu. Wszystkie dane, 

zarówno w ramach analizy danych zastanych jak i analiza wywiadów PAPI i TDI 

wskazują na fakt potrzeby jego realizacji w formie i zakresie zaplanowanym przez 

wnioskodawcę. Efekt ekologiczny realizacji projektu jest niezaprzeczalny zaś jego 

wpływ na otoczenie społeczno – gospodarcze przekroczył zakładane wartości.  

Jak  projekt  wpłynął  na   lokalną   gospodarkę? 

Jak wynika z analizy danych statystycznych oraz wywiadów przeprowadzonych 

wśród mieszkańców (PAPI) i przedstawicieli JST (TDI), projekt miał ewidentnie 

pozytywny wpływ na gospodarkę gmin na terenie których był realizowany. Miało 

to głównie związek z wpływem na poprawę możliwości wykorzystania 

turystycznego charakteru tych terenów oraz poprawę, i tak już pozytywnego, 

postrzegania tych terenów jako przyjaznych środowisku.     

Czy   projekt   oddziałuje na lokalny rynek pracy? 
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Projekt w swych założeniach głównych nie miał bezpośrednio oddziaływać na 

lokalny rynek pracy. Jednak jak wskazują dane statystyczne oraz wypowiedzi 

przedstawicieli JST, wpływ ten mógł wystąpić i jeżeli wystąpił był zdecydowanie 

pozytywny – spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, wzrost ilości podmiotów 

gospodarczych.   

W jaki sposób realizacja działań w projekcie wpłynęła na świadomość ekologiczną 

społeczeństwa lokalnego?  

Na wszystkich etapach przeprowadzonego badania wykazane zostało pozytywne 

oddziaływanie projektu na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

terenów objętych projektem. Szczególnie duży wpływ projekt miał w tym zakresie 

na najmłodszych mieszkańców regionu – dzięki włączeniu materiałów 

udostępnionych przez wnioskodawcę w proces edukacyjny  oraz zaangażowaniu 

uczniów w proces monitoringu efektów realizacji projektu znacznej poprawie uległ 

stan wiedzy na temat ochrony płazów oraz wagi systemu Natura 2000 w ogóle.  

Czy  projekt  i  realizowane w jego ramach działania informacyjne przyczyniły się 

do polepszenia wizerunku programów ochrony przyrody w oczach lokalnej 

społeczności? 

Jak wykazały wyniki badania metodą wywiadu bezpośredniego oraz telefonicznego 

postrzeganie systemu ochrony Natura 2000 jest w przeważającej części pozytywne. 

Respondenci dostrzegają ograniczenia jakie niosą za sobą różne formy ochrony 

przyrody, jednak korzyści wynikające z ich istnienia są większe niż skutki tych 

ograniczeń. Uznać więc należy, iż realizacja ewaluowanego projektu przyczyniła się 

do ugruntowania tej postawy wśród mieszkańców regonu objętego projektem. 
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Załącznik nr 1  
 
 

Ankieta ewaluacyjna  
Badanie mieszkańców terenów objętych projektem “Ochrona płazów na obszarach Natura 

2000 w północno-wschodniej Polsce” (LIFE12 NAT/PL/000063) 
 
 

1. Czy zna Pan/i cele powstania Obszarów Natura2000 w Państwa gminie 

 TAK 
 NIE 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Czy potrafi Pan/i przyporządkować nazwę obszaru do terenu Gminy 

 Ostoja Suwalska 
Ostoja Wigierska 
 Narwiańskie Bagna 
 Puszcza Romincka  

3. Jak ocenia Pan/i potrzebę tworzenia Obszarów Natura 2000 na terenie Gminy 

 Zdecydowanie potrzebne 
 Potrzebne 
 Raczej potrzebne 
 Raczej niepotrzebne 
 Niepotrzebne 
 Zdecydowanie niepotrzebne 

4. Czy znane są Panu/i założenia projektu nr LIFE12 NAT/PL/000063 

 TAK 
 NIE 
………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 
5. Co Pana/i zdaniem jest głównym celem projektu 

 ochrona ptaków 
ochrona ssaków 
ochrona płazów 
wszystkie wyżej wymienione 

6. Jakie według Pana/i działania ochronne przewidziane są w projekcie nr LIFE12 

NAT/PL/000063 

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

7. Czy brał/a Pan/i udział w działaniach (promocyjnych, informacyjnych itp.) w ramach 

projektu nr LIFE12 NAT/PL/000063 

  TAK 
 NIE 

8. Czy spotkał/a się Pan/i z działalnością Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” 

 TAK 
 NIE 

9. Czy Pana/i zdaniem projekty służące ochronie płazów są potrzebne 

Zdecydowanie potrzebne 
Potrzebne 
Raczej potrzebne 
Raczej niepotrzebne 
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Niepotrzebne 
Zdecydowanie niepotrzebne 

10. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat sposobów i metod ochrony płazów 

 Bardzo wysoko 
Wysoko 
Na średnim poziomie 
Nisko 
Nie posiadam wiedzy w tym zakresie 

11. Jakie Pana/i zdaniem są główne typy zagrożeń dla populacji płazów na terenie 

Państwa Gminy 

……………………………………………………………………………………………. 
12. Proszę ocenić wpływ realizacji projektu  nr LIFE12 NAT/PL/000063 na rozwój 

regionu  

Świadomość ekologiczna mieszkańców  
Pozytywny     Negatywny   Neutralny 
Unikatowość przyrodnicza regionu 
 Pozytywny     Negatywny   Neutralny 
Atrakcyjność turystyczna regionu 
Pozytywny     Negatywny   Neutralny 
Rozwój gospodarczy w tym rynek pracy 
Pozytywny     Negatywny   Neutralny 
Promocja regionu 
Pozytywny     Negatywny   Neutralny 

13. Jaki Pana/i zdaniem jest wpływ występowania Obszarów Natura 2000 na terenie 

gminy (odpowiedź krótko uzasadnić) 

Pozytywny     Negatywny   Neutralny 
……………………………………………………………………………………………

. 
14. Jak ogólnie postrzega Pan/i działalność sieci Natura 2000 

Pozytywnie     Negatywnie    Neutralnie  
Metryczka respondenta 

Płeć: Kobieta  Mężczyzna   
Wiek: 18-25   26-35   36-55   56-67  
Wykształcenie: podstawowe/gimnazjalne średnie wyższe  
Źródła dochodów: 
 gospodarstwo rolne 
 działalność gospodarcza 
 praca etatowa 
 inne 

 


