


Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” od 2008 roku realizuje

projekt „Grzyby, śluzowce i mszaki Wigierskiego Parku

Narodowego – ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji

przyrodniczej”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest

rozpoznanie składu gatunkowego i miejsc występowania

badanych grup organizmów na terenie parku narodowego.

Zebrane informacje pozwoliły na opracowanie planów ochrony

wybranych gatunków mszaków oraz przygotowanie materiałów

naukowych i edukacyjnych, wzbogacających wiedzę na temat

tych organizmów.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Ponadto projekt

uzyskał dofinansowanie z Fundacji Orange (dawniej Grupa TP).

Fundacja
Orange orangeTM



Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju

Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu

leśnego na niżu Europy, który wraz z lasami na terytorium Litwy i

Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów.

Geograficznie, Park leży w granicach Pojezierza Litewskiego.

Powierzchnia Parku wynosi 14.999,5 ha, z czego ponad 62% to

obszary leśne. Istotnym elementem krajobrazu Parku są wody,

zajmujące prawie 20% jego powierzchni oraz różne typy torfowisk,

mokradeł i środowisk wodno-błotnych.



Badania terenowe rozpoczęto w lutym 2008 r., korzystając ze 

sprzyjających warunków atmosferycznych (łagodna zima). Już 

wówczas dokonano pierwszych prób inwentaryzacji grzybów, 

śluzowców i mszaków. W pierwszej połowie marca 

przeprowadzono spotkanie robocze, na którym                  

ustalono szczegółową metodologię i metodykę           

prowadzenia prac terenowych.



Już na początku realizacji projektu, na bazie prac inwentaryzacyjnych, zrealizowany 

został film „Dyskretny urok śluzowca”, stanowiący część cyklu filmów 

przyrodniczych „Dzika Polska”. Film ten był                                                

prezentowany na festiwalu filmów popularno-

naukowych w Sopocie, gdzie zdobył nagrodę                                                            

grand prix. Sukces ten sprawił, że podjęto prace                                                          

nad kolejnym filmem na temat śluzowców                                                              

(nadano mu tytuł „Maworek pomarszczony”)



Pod koniec kwietnia 2008 r. zorganizowano 

dla  służby terenowej WPN krótkie szkolenie 

na temat grzybów, śluzowców i mszaków.
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W czerwcu 2009 roku trzy osoby z zespołu realizującego projekt uczestniczyły w 

międzynarodowej konferencji briologicznej w Vierves-sur-Viroin w Belgii, gdzie 

przedstawiły 2 referaty: „The Bryoflora of the Wigry National Park (NE Poland)” oraz 

„Fungi, slime mold (Myxomycota) and Bryophyta of Wigry National Park – protection 

and possibilities of usage in education”.






















