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Sprawozdanie z realizacji zadania pn. 

„Skarby w sieci Natura 200- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody 

Pomorza Gdańskiego – etap 2”  

objętego umową dotacji nr WFOŚ/D/515/47/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 

 

W latach 2018-2019 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego realizowała projekt 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku „Skarby w Sieci Natura 2000 – Bogactwo, zróżnicowanie  

i piękno przyrody Pomorza Gdańskiego – etap 2” polegający na wyprodukowaniu dwóch 

odcinków filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej. Projekt jest kontynuacją 

zadania zrealizowanego w 2015 r. w ramach którego powstały wcześniejsze dwa odcinki 

cyklu filmowego. 

Odcinek 3 „Pojezierze Kaszubskie”  opowiada o unikatowym krajobrazie „Krainy 

wzgórz i jezior” i o tym jak on powstawał. Omawia także typy genetyczne jezior. Odcinek 

4 „Rzeki” dotyczy rzek Pomorza Gdańskiego i ich „życia” od źródła po ujście. Oba filmy 

opisują charakterystyczne dla omawianych obszarów siedliska przyrodnicze oraz szatę 

roślinną. Wszystkie zagadnienia omawiane są w przepięknym otoczeniu pomorskich 

rezerwatów przyrody.  

W trakcie realizacji filmów zdjęcia wykonywano w 2018 r. w następujących 

rezerwatach i terminach: 

 Biała Góra 17.05, 4.06; 

 Jar Raduni 30.04.2019, 4.05, 1.06; 

 Kacze Łęgi ok. 15.06; 

 Kurze Grzędy 24.07; 

 Kwidzyńskie Ostnice 17.05,  4.06;  

 Las Mątawski 4.06; 

 Mechowiska Sulęczyńskie 20.06; 

 Mewia Łacha – zdjęcia za pomocą drona na jesieni, po okresie lęgowym; 

 Ostrzycki Las 25.07; 

 Staniszewskie Błoto 24.04; 

 Staniszewskie Zdroje 8.06, 11.06; 

 Zamkowa Góra 25.07. 

Po zakończeniu produkcji filmy zostały udostępnione na kanale Youtube Fundacji,  

a link do nich wraz z informacją o projekcie znajduje się na stronie internetowej: 

http://www.frug.ug.edu.pl/pl/dzialalnosc/filmy/filmy-projektowe/ 

Filmy przekazano także drogą elektroniczną do około 400 szkół ponadpodstawowych 

na terenie województwa pomorskiego. 

Ponadto filmy zostały udostępnione Telewizji Polskiej S. A. w Gdańsku. 

 



Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego 

  

 

80-952 Gdańsk 

ul. Bażyńskiego 1a 

 

             tel     58 523 33 63 

            fax     58 523 33 65 

 

                   e-mail     frug@ug.gda.pl 

                     www     frug.ug.edu.pl 

 

Poszczególne odcinki zostały wyemitowane: 

Odcinek 1 05.03.2019 r. o 18:15 – oglądalność 42718; 

Odcinek 2 12.03.2019 r. o 18:15 – oglądalność 5 489; 

Odcinek 3 19.03.2019 r. o 18:15 – oglądalność 15 881; 

Odcinek 4 26.03.2019 r. o 18:15 – oglądalność 55 668. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy złożony wraz z wnioskiem projektu „Skarby  

w Sieci Natura 2000 – Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody Pomorza Gdańskiego – 

etap 2” został zrealizowany w pełnym zakresie, a planowany efekt ekologiczny i rzeczowy 

osiągnięty. 

 

 

Gdańsk, 29.03.2019 r. 

 

 


