Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Narwiańskiego Parku Narodowego
za rok 2021
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

1

1

2

2

Inne

Inne

Liczba osób
odwiedzających
obszar parku
narodowego

Inne

Liczba osób
korzystających z
oferty
edukacyjnej
parków
narodowych

3

4

3
Powierzchnia
ekosystemów
objętych w
danym roku
zabiegami
ochronnymi (ha)

[1]

Najważniejsze planowane
Planowana wartość
Osiągnięta wartość zadania służące realizacji celu [2]
do osiągnięcia na
na koniec 2021 roku
koniec 2021 roku
4

1 350

21 000

5

905*

33 988

3 000

3 333

2 000

2 396

6
Objęcie zabiegami ochronnymi
powierzchni ekosystemów, będących
w zarządzie parku narodowego (w
ramach realizacji celów, o których
mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o
ochronie przyrody).
Udostępnianie obszarów parków
narodowych na zasadach
określonych w planach ochrony, o
których mowa w art. 18, lub
zadaniach ochronnych, o których
mowa w art. 22 ustawy o ochronie
przyrody, oraz w zarządzeniach
dyrektorów parków narodowych
(m.in. konserwacja i remonty
infrastruktury turystycznej PN,
zapewnienie obsługi informacyjnej
dla odwiedzających obszar parku
narodowego).
Zajęcia edukacyjne prowadzone
przez Park na terenie Parku. Udział
Parku w wydarzeniach edukacyjnopromocyjnych poza obszarem Parku.
Działania edukacyjne Parku w
Internecie.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
[5]

7
1. Koszenie i odkrzaczanie gruntów cennych przyrodniczo z
wywozem biomasy;
2. Wykupy gruntów cennych przyrodniczo.

1. Udostępnienie kładki Waniewo - Śliwno i Kładki wśród
bagien, wież widokowych, szlaków kajakowych;
2. Zawarcie dodatkowych umów na sprzedaż biletów
wstępu do Parku;
3. Udostępnianie wystawy w OEP Młynarzówka, informacja
turystyczna.

1. Zajęcia edukacyjne w OEP Młynarzówka;
2. Zajęcia terenowe i oprowadzanie grup w terenie;
3. Imprezy edukacyjne i warsztaty.
1. Posty edukacyjne;
2. Konkursy internetowe i zajęcia on line;
3. Filmy i prezentacje w sieci.

[1] Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.
[2] Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
[5] W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe
służące realizacji tego celu.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021
* Wartość mniejsza niż planowana z uwagi na warunki atmosferyczne i złe warunki terenowe (wysoki poziom wody na gruncie), uniemożliwiające pełne wykonanie
zabiegów w 2021 r. Wydłużono termin realizacji do końca lutego 2022 r.
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