
OCHRONA 

KASZTANOWCÓW 

W GMINACH 

MIKROREGIONU 

WIELKOPOLSKIEGO 

PARKU NARODOWEGO



CEL PROJEKTU

INTERWENCYJNO-EDUKACYJNY:

Zinwentaryzowanie, objęcie ochroną 

oraz pielęgnacją kasztanowców na 

terenie gmin Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego



GŁÓWNE ZADANIA

• Inwentaryzacja kasztanowców na terenie gmin

Mikroregionu WPN,

• Poinformowanie mieszkańców o zasobach oraz potrzebie i

sposobach ochrony kasztanowców.

ELEMENTY WSPIERAJĄCE PROJEKT

 Broszury informacyjne,

 Kolorowanki,

 Zakładki do książek,

 Artykuły w prasie lokalnej,

 Plakaty,

 Gry multimedialne.



PODJĘTE DZIAŁANIA

15 listopad 2008 – UM Puszczykowo w  imieniu Stowarzyszenia 

Gmin  Mikroregionu WPN składa do WFOŚiGW w Poznaniu wniosek 

o dofinansowanie projektu

19 luty 2009 – po zarejestrowaniu Stowarzyszenia wniosek o zmianę 

beneficjenta z Miasta Puszczykowo na Stowarzyszenie Gmin 

Mikroregionu WPN

04 kwiecień 2009 – przyznanie przez WFOŚiGW w Poznaniu 

pomocy finansowej w kwocie 6.000,00 zł  



FINANSOWANIE

WFOŚiGW + Gminy Mikroregionu

WFOŚiGW wyraził zgodę na współfinansowanie projektu 

ponieważ:

 Szczególny charakter informacyjno – edukacyjny 

projektu,

 Projekt będzie realizowany na terenie dwóch 

powiatów,



Planowany koszt projektu: 44.595,20 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania z WFOŚiGW:  29.701,00 zł   

Planowany udział własny:  14.894, 20 zł

Otrzymana kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 6.000,00 zł

brak możliwości finansowania wynagrodzeń osobowych 

(inwentaryzacja) oraz materiałów multimedialnych  

Potrzeba zmniejszenia zakresu projektu i  wydatkowanej kwoty



PROJEKT PLAKATU

• Plakaty zostały 

zawieszone we 

wszystkich siedmiu 

gminach Mikroregionu 

WPN.

• Zostały także 

opublikowane w 

lokalnej prasie.



BROSZURA INFORMACYJNA

• Ulotka informacyjna 
zawierająca 
najważniejsze 
informacje o 
szrotówku i 
metodach walki ze 

szkodnikiem.



OCHRONA KASZTANOWCÓW 

– PLANY NA ROK 2010

• Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem metodą 

mechaniczną oraz wybraną metodą chemiczną.

• Przygotowanie, wydruk oraz dystrybucja edukacyjnych kolorowanek.

• Przygotowanie, wydruk oraz dystrybucja edukacyjnych zakładek do książek.

• Druk artykułów w prasie lokalnej.

• Wspólna zbiórka kasztanów a następnie przekazanie ich do nadleśnictw/kół 

łowieckich w celu dokarmienia zwierzyny.

• Zakup dla szkół drewnianych skrzynek pomocnych podczas kasztanobrania.

• Ogłoszenie dla szkół podstawowych konkursu na zaprojektowanie znaczka/broszki z 

hasłem nawiązującym do projektu.

• Wykonanie i dystrybucja wśród dzieci biorących udział w projekcie 

znaczków/broszek. 



OCHRONA KASZTANOWCÓW 

– PLANY NA ROK 2010
• KOSZT CAŁKOWITY PRZEDSIĘWZIĘCIA: 38.500,00 zł

• Projekt ma być kontynuacją i rozszerzeniem działań podjętych 

w roku bieżącym zmierzających do ochrony kasztanowców.

• W celu starannej opieki nad kasztanowcami zostanie 

uruchomiony lokalny ich monitoring: chętne szkoły, klasy, 

organizacje pozarządowe podejmą się „adopcji” wybranych 

drzew, w ramach której zobowiążą się do systematycznego 

„doglądania” drzew, jesiennego grabienia liści czy 

kasztanobrania. 

• Na stronach internetowych pojawią się także ciekawe materiały 

dla najmłodszych mieszkańców gmin Mikroregionu WPN:  np. 

edukacyjna gra multimedialna.



DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


