OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY
"Przyjaciel środowiska naturalnego - zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie edukacji
przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim, w roku 2019"
Projekt pn. „Przyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie
edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim, w roku 2019” swym bezpośrednim
zasięgiem objął ponad 17 000 odbiorców, w tym 11 250 uczestników edukacyjnych wydarzeń plenerowych,
5947 uczestników Błękitnej Szkoły oraz 18 uczestników letniego Kursu Ichtiologii Morza. Dzięki działaniom
podjętym w ramach projektu udało się osiągnąć poniższe efekty:

Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców województwa pomorskiego na temat fauny i flory mórz i oceanów
oraz uczulenie ich na problemy morskich organizmów, zwłaszcza w zakresie zagadnień, na które mają wpływ.

Wzrost świadomości o złym wpływie zanieczyszczeń na środowisko morskie. Poprzez rzetelny przekaz
wiedzy odbiorcy projektu są w stanie rozpoznać źródło i przyczynę emisji zanieczyszczeń, jak również skutki
tego zjawiska.

Ukształtowanie pro-ekologicznych postaw wobec środowiska morskiego i organizmów w nim żyjących,
co pozwala odbiorcom na podejmowanie na co dzień decyzji uwzględniających dobro przyrody. Uczestnicy
projektu poznali zależności i interakcje człowiek a środowisko oraz znaczenie idei zrównoważonego rozwoju.
Rozumieją również przyczyny i konsekwencje wynikające z określonych postaw wobec natury.

Zwiększenie zainteresowania świętami przyrodniczymi oraz wydarzeniami edukacyjnymi im
towarzyszącymi. Wzrost wiedzy ekologicznej uczestników wspomnianych wydarzeń.

Dzięki zdobytej, w trakcie zajęć lub podczas oglądania wystaw, wiedzy możliwe jest podejmowanie
odpowiednich, przyjaznych środowisku decyzji. Ponadto bardziej realne stało się uzyskanie społecznego
wsparcia dla działań ograniczających degradację środowiska i utratę różnorodności biologicznej. Dzięki
uzyskanej wiedzy odbiorcy Projektu mogą zapobiec powstaniu wielu zagrożeń ekologicznych już u ich źródła.
Co więcej, realne wydaje się, że wśród lokalnych społeczności wzrośnie również akceptacja dla działań
mających na celu zachowanie cennych walorów przyrodniczych.

Kolejnym efektem ekologicznym Projektu jest aktywizacja mieszkańców Pomorza na rzecz szeroko
pojętej ochrony przyrody Bałtyku oraz wzrost zainteresowania zasadami funkcjonowania żywych układów
ekologicznych.

Podczas warsztatów i zajęć u odbiorców zbudowane zostało poczucie odpowiedzialności za morze,
w którego zlewisku mieszkamy.
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