
SPRAWOZDANIE z realizacji zadania 

pn. „Przyjaciele bałtyckiej przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz 

zachowania przyrodniczych walorów Pomorza w roku 2022” 

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/515/4833/2022 

 

Projekt był kolejną edycją działań o charakterze kampanii informacyjno-edukacyjnej 

realizowanej przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją 

Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu od kilku lat.  

Ww. kampania zrealizowana została w ramach wydarzenia plenerowego - Pikniku rodzinnego 

w Krynicy Morskiej w dniu 20 sierpnia br.  Na zaproszenie funkcjonariuszy z posterunku policji 

w Krynicy Morskiej zorganizowane zostało stoisko informacyjne na temat ekologii Morza 

Bałtyckiego, jego różnorodności biologicznej, zagrożeń dla mieszkańców Bałtyku i sposobów 

ich ochrony.  

Odbiorcami projektu był ogół społeczeństwa, zarówno mieszkańcy Pomorza jak i odwiedzający 

nasz region turyści z całej Polski. 

Podstawowym celem projektu było ukształtowanie lub poszerzenie wiedzy uczestników 

wydarzenia na temat funkcjonowania ekosystemu Morza Bałtyckiego, zwiększenie 

wrażliwości odbiorców na potrzeby ochrony morskiej przyrody także w kontekście 

zanieczyszczeń antropogenicznych, w tym zanieczyszczenia plastikiem oraz zmian 

klimatycznych. Tematyka stoiska obejmowała bałtyckie gatunki ryb oraz tych, którzy bez ryb 

żyć nie mogą, czyli fok i morświna. Wiele pytań dotyczyło znajdującego się nieopodal Krynicy 

Morskiej u ujścia Przekopu Wisły rezerwatu przyrody Mewia Łacha i możliwości spotkania 

fok na plaży podczas wakacyjnego wypoczynku. Stąd edukatorzy dzielili się wiedzą  

i doświadczeniem na temat odpowiedniego zachowania, gdy współdzielimy z foką plażę. 

Opowiadano również o działalności Stacji Morskiej, monitoringu fok w ujściu Przekopu Wisły, 

rehabilitacji fok i działalności Błękitnego Patrolu WWF. Pod namiotami informacyjnymi 

turyści mogli zobaczyć eksponat foki obrączkowanej, co było doskonałym pretekstem do 

rozpoczęcia dyskusji na temat zmian klimatycznych dotykających Morze Bałtyckie i ich 

konsekwencji dla jego zimnolubnych mieszkańców. Spośród zachodzących zmian klimatu 

największy wpływ na Bałtyk i życie jego mieszkańców będą miały najpewniej dwa czynniki – 

wzrost temperatury powietrza i wód oraz zwiększone opady atmosferyczne. Rosnąca 

temperatura powietrza prawdopodobnie przyczyni się do skurczenia się pokrywy lodowej, 

wskutek czego zmniejszy się obszar, na którym foka obrączkowana (gatunek zimnolubny) 

może się rozradzać. Aby wydać na świat potomstwo, musi ona bowiem zbudować jamę na 

gromadzących się pakach lodowych. 

Pod tym samym namiotem znajdował się model morświna w skali 1:1. Dla wielu 

odwiedzających stoisko ten jedyny bałtycki waleń jest nadal nieznanym mieszkańcem Bałtyku. 

Przybliżając sylwetkę morświna, główny akcent został położony na zagrożenie z którym musi 

borykać się ten gatunek – przypadkowe schwytanie w sieć rybacką, przyłów. Osoby 

odwiedzające stoisko mogły zobaczyć i dowiedzieć się wielu ciekawych, istotnych informacji 

na temat urządzeń wykorzystywanych do monitoringu morświna, PODów, i przeciwdziałania 

zjawisku przyłowu, pingerów. 



Pod namiotami informacyjnym Stacji Morskiej odwiedzający otrzymywali pakiet ulotek 

informacyjnych o fokach, morświnach i rybach. Największym zainteresowaniem cieszyły się 

wykrojniki ssaków morskich (wykonane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku) oraz ulotki  

w kształcie bałtyckich ryb, na których zamieszczono informacje o poszczególnych gatunkach. 

Dla najmłodszych były Małe Atlasy Bałtyckich Ssaków, kolorowanki z mieszkańcami Bałtyku 

i książeczka „Morświn z Czerwonego Wiaderka”. 

Co śmielsi mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat mieszkańców Bałtyku, odpowiadając na 

pytania przy bałtyckim kole fortuny. Dla najmłodszych był kącik z kolorowankami, zagadkami 

i zadaniami, a także domino z organizmami morskimi oraz puzzle z niezwykłymi bałtyckimi 

rybami i mapą Bałtyku. 

Stoisko podczas pikniku odwiedziło 1450 osób.  

Fotografie: stoisko edukacyjne podczas Pikniku rodzinnego w Krynicy Morskiej w dniu 20 

sierpnia br. 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



Materiały edukacyjne - wykrojniki ssaków  

 

  



 

Wydarzenie zostało poprzedzone kampanią promującą wydarzenie na Facebooku, 

opublikowano trzy posty na profilu facebookowym FRUG i Stacji Morskiej im. Profesora 

Krzysztofa Skóry IOUG przed wydarzeniem i jeden post relacjonujący po pikniku 

edukacyjnym. O wydarzeniu informowano również na stronie FRUG. 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Efekt ekologiczny osiągnięty w ramach realizacji projektu: 

• Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat 

biologii i ekologii organizmów morskich i ich siedlisk, zasad harmonijnego 

funkcjonowania ekosystemu morskiego, znaczenia różnorodności biologicznej, źródeł 

zanieczyszczeń i zakłóceń oraz sposobów ochrony. 

• Zbudowanie u odbiorców projektu odpowiedzialnej relacji człowiek-środowisko  

z zastosowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, w ujęciu globalnym i regionalnym; 

przyjęcie bardziej zrównoważonego stylu życia i relacji ze środowiskiem. 

• Świadome podejmowanie decyzji i dokonywanie przez społeczeństwo wyborów 

ograniczających presję na środowisko przyrodnicze i degradację jego zasobów. 

• Zwiększenie wrażliwości odbiorców na potrzeby ochrony morskiej przyrody  

w kontekście zanieczyszczeń antropogenicznych, w tym zanieczyszczenia plastikiem 

oraz zmian klimatycznych – zagadnień, które stanowią obecnie przedmiot olbrzymiej 

liczby działań podejmowanych w skali kraju, Europy i świata w celu ratowania 

naturalności i funkcji ekosystemów morskich oraz lądowych oraz żywych zasobów 

morza. 

• Aktywizacja Pomorzan i ogółu społeczeństwa na rzecz ochrony przyrody Morza 

Bałtyckiego.  
 

Wskaźnik osiągnięty w ramach realizacji projektu: 1450 osób odwiedzających stoisko objętych 

edukacją ekologiczną. 

 

FRUG informuje o projekcie i podjętych czynnościach na stronie www pod adresem: 

https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/pbp_2022/ 

 


