Wystawa Żuławy
Tytuł projektu: Różnorodność przyrodnicza najcenniejszych ekosystemów wodnych Żuław
Gdańskich i Wielkich. Mobilna wystawa fotograficzna, jako skuteczna metoda
proekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do szerokiego grona
odbiorców
Termin realizacji projektu: 20.02.2014-15.01.2015
Koszt całkowity projektu: 33 058,53 PLN
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000,00 PLN

http://www.wfosigw.gda.pl/

Wkład własny: 8 058,53 PLN
Opis projektu:
Działanie to polegało na organizacji w kilku miejscach w Trójmieście i okolicach wystawy fotografii
obrazujących różnorodność pięknych obszarów Żuław. Wystawa składała się z 40 plansz
przedstawiających bogactwo gatunkowe, siedliskowe, kulturowe i krajobrazowe obszaru Żuław
Wielkich i Gdańskich, w tym wykonanych z „lotu ptaka" i pod wodą. Pierwsza plansza objaśniała cel
i problematykę wystawy. Kolejne zdjęcia przedstawiały cenne elementy przyrody i kultury cieków
oraz starorzeczy delty Wisły. Na ostatniej tablicy pojawiła się informacja o dofinansowaniu wystawy
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Każda plansza
została opatrzona opisem stanu zachowania cennych elementów kulturowych, siedlisk oraz
przedstawicieli flory i fauny. Fotogramy prezentowały również zagrożenia jakie dla przyrody niesie
gwałtownie postępująca degradacja środowiska naturalnego Żuław wynikająca z niewłaściwej i zbyt
intensywnej eksploatacji jego zasobów. Plansze o wymiarach 100 cm długości i 70 cm szerokości
zostały wykonane techniką zapewniającą im trwałość i umożliwiającą ekspozycję w plenerze, także
w trudnych warunkach pogodowych.
Wystawa zrealizowana została przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy
z Panią dr Agnieszką Gałką – Kozak, w ramach projektu „Różnorodność przyrodnicza najcenniejszych
ekosystemów wodnych Żuław Gdańskich i Wielkich”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wystawa promowała walory
przyrodnicze i kulturowe obszarów Żuław Wielkich i Gdańskich, które zostały szczegółowo zbadane
i zinwentaryzowane przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego z dziedzin botaniki, zoologii
i hydrologii w latach 2012 – 2013. Wystawa miała na celu zachęcić do szerszego spojrzenia na piękno
rodzimej przyrody, której przeciętny mieszkaniec Trójmiasta często nie jest świadomy. Celem
wystawy była więc edukacja i uwrażliwienie na piękno lokalnej natury. Realizacja projektu przyczyniła
się do zaznajomienia mieszkańców Trójmiasta oraz turystów z różnorodnością przyrodniczą

i bogactwem kulturowym Żuław Gdańskich i Wielkich oraz lepszego zrozumienia potrzeby
zrównoważonego korzystania z obszarów cennych przyrodniczo i podwyższenia świadomości proprzyrodniczej.
Projekt trafił bezpośrednio do około 3 mln osób. Świadczy o tym m.in. bardzo udany sezon letni
w Trójmieście (baza hotelowa była zajęta niemal w 100%). Według raportu Urzędu Miasta
w Gdańsku, w samym I kwartale 2014 roku, który z reguły jest okresem najmniej atrakcyjnym
turystycznie, Gdańsk odwiedziło łącznie około 1380 000 osób. Wystawa eksponowana była
w miejscach licznie odwiedzanych, zarówno przez turystów jak i mieszkańców. Podczas ekspozycji
wystawy zauważyć można było żywe zainteresowanie oraz dociekliwość zwiedzających. Liczymy,
że zainteresowanie opinii publicznej Żuławami pomoże przyczynić się do bardziej świadomych
decyzji, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na stan i zachowanie cennych przyrodniczo
i kulturowo obszarów.
Poszczególne lokalizacje Wystawy:
1. Oliwski Kampus Uniwersytetu Gdańskiego od 20.03.2014 r. – 07.05.2014 r. – około 30 tysięcy osób
(imprezy towarzyszące – w tym np. Targi Akademia 2014);
2. Plac przed wejściem na Molo w Sopocie od 7.05.2014 r. – 26.05.2014 r. – około 1 mln osób (jedno
z najczęściej odwiedzanych miejsc w Trójmieście);
3. Długi Targ w Gdańsku od 01.06.2014 r. – 30.06.2014 r. – około 1,5 mln osób;
4. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni od 01.07.2014 r. – 31.07.2014 r. – prawie 30 tysięcy osób
(wg liczby wejść do Centrum w lipcu 2014);
5. Centrum Handlowe MANHATTAN w Gdańsku od 01.08.2014 r. – 31.08.2014 r. – około 230 tys.
osób;
6. Park Oliwski od 01.09.2014 r. – 15.09.2014 r. – około 200 000 osób;
7. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego od 16.09.2014 r. – 13.10.2014 r. – około 8 tysięcy osób;
8. Żuławski Park Historyczny od 15.10.2014 r. – 30.11.2014 r. – około 2 tysiące osób.
Informacje o wystawie znaleźć również na naszym profilu na facebook’u:
https://pl-pl.facebook.com/frug.gda

