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Sprawozdanie z realizacji zadania pn.
Cykl filmów edukacyjnych „Skarby w sieci Natura 2000 Pomorza GdańskiegoBogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody”.

Pod względem przyrodniczym Pomorze Gdańskie jest obszarem wyjątkowym,
nie tylko w skali Polski, ale całej Europy. Region ten odznacza się wyjątkowym bogactwem
i różnorodnością przyrody, zarówno nieożywionej, jak i żywej. Ta rozmaitość jest efektem
obfitości różnych form młodoglacjalnych i postglacjalnych, współczesnego zróżnicowania
procesów rzeźbotwórczych, zróżnicowanego klimatu lokalnego, a także specyficznego
położenia na biogeograficznej mapie Europy, skutkującego obecnością elementów
atlantyckich, borealnych, a nawet subkontynentalnych i podgórsko-górskich. Cykl
zrealizowanych filmów edukacyjnych miał na celu prezentację tych walorów na przykładzie
najbardziej reprezentatywnych obiektów, chronionych w ramach europejskiej ekologicznej
sieci obszarów chronionych Natura 2000.
Zgodnie z założeniem projektu zrealizowano dwuodcinkowy cykl filmów
edukacyjnych „Skarby w sieci Natura 2000 Pomorza Gdańskiego- Bogactwo, zróżnicowanie
i piękno przyrody” przeznaczonych dla młodzieży szkolnej.
Filmy prezentują wybrane krajobrazy najbardziej specyficzne dla regionu i typowe
dla nich siedliska przyrodnicze, chronione w ramach sieci Natura 2000 w rezerwatach
w strefie przybrzeżnej województwa pomorskiego. Zaprezentowane miejsca to m.in.:
 Półwysep Helski (PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski) – jedyna nad
Bałtykiem i najprawdopodobniej jedyna w Europie mierzeja aktywnie
przyrastająca na długość; znajdują się tu reprezentatywne dla znaczącej części
europejskiego wybrzeża wydmowego siedliska przyrodnicze;
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 Rozewie, Kępa Redłowska (PLH220072 Kaszubskie Klify, PLH220105 Klify
i Rafy Kamienne Orłowa) – najbardziej znane klify w Polsce;
 Unikatowy kompleks zagłębień międzywydmowych i wydm nadmorskich w
rezerwacie Białogóra (PLH220003 Białogóra);
 Wydma paraboliczna porośnięta starym drzewostanem bukowym z unikatową
biotą porostów w rezerwacie Babnica (PLH220003 Białogóra);
 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i kwaśne dąbrowy (PLH220021 Piaśnickie
Łąki).
Film skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych, mając na celu propagowanie
zasobów przyrodniczych województwa pomorskiego i sieci Natura 2000.
Film wyemitowany został na antenie telewizji regionalnej TVP Gdańsk, w paśmie
edukacyjnym w następujących terminach:
 cz.1- 22.03.2016- godzina 19:30- oglądalność- 4628
/powtórka 24.03.2016 godzina 17:30- oglądalność- 2553/
 cz.2- 29.03.2016- godzina 19:30- oglądalność- 2159
/powtórka 31.03.2016 godzina 17:30- oglądalność- 2008/
Informacja o filmie znajduje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG:
http://www.frug.ug.edu.pl/pl/dzialalnosc/filmy/filmy-projektowe/
Ponadto film został dystrybułowany drogą elektroniczną do 394 szkół gimnazjalnych
na terenie województwa pomorskiego (w załączeniu wykaz Szkół), stanowiąc atrakcyjny
materiał edukacyjny zajęć lekcyjnych, pozwalający młodzieży na zapoznanie się bliżej
z pojęciem Natura 2000 oraz identyfikację cennych przyrodniczo obszarów na terenie
Pomorza Gdańskiego.
Cele działań założonych w projekcie zostały osiągnięte – filmy stanowią ciekawe
uzupełnienie zajęć szkolnych, poszerzają wiedzę na temat zasobów przyrodniczych regionu
i budują świadomość i postawę ekologiczną wśród odbiorców, propagują postawę
odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i jego ochrony
oraz zwiększają akceptację zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej i wzmacniają
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znajomość zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura
2000.
Fundacja

Rozwoju

Uniwersytetu

Gdańskiego

niniejszym

oświadcza,

iż na materiałach edukacyjnych (materiale filmowym) w ramach realizacji zadania została
zamieszczona informacja oraz logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z informacją o źródle finansowania zadania.

Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2016r.

Kontakt tel. (058) 523-33-63, fax. (058) 523-33-65
e-mail: frug@ug.edu.pl www.frug.gda.pl
Konta bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk nr 69 1090 1098 0000 0000 0901 5841

