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Podzielmy się plażą! - kontynuacja 2020

Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 30.007,75 zł (przy planowanych 30.000 zł),
w tym 30.000 zł pochodziło z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku. Pozostałe środki pochodzą ze
środków statutowych Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING.
W ramach projektu realizowane było jedno zadanie: Opracowanie i wyprodukowanie
materiałów edukacyjnych (tablice wraz z montażem, modele ptaków, komiks edukacyjny) oraz odtworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej; montaż stojaków rowerowych.
Koordynacja projektu i obsługa księgowa.
W 2020 roku, częściowo z powodu pandemii, częściowo dzięki dofinansowaniu działań
w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” przez CKPŚ, projekt edukacyjny realizowany przez KULING skupiał się na wytworzeniu i montażu ważnych elementów edukacyjnych do wykorzystania w minionym i przyszłych sezonach. Część zrealizowanych działań
(komiks edukacyjny, modele ptaków) posłużyły do działań w Internecie (z braku imprez plenerowych), część (odtworzenie ścieżki wraz ze stojakami rowerowymi oraz tablice edukacyjne na platformie widokowej) wzbogaciły ofertę edukacyjną rezerwatu przyrody „Mewia Łacha”. Edukacja plenerowa nie była prowadzona wzorem lat poprzednich, jakkolwiek w obu
rezerwatach KULING zatrudniał strażników w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków
morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18 i, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, pewne interakcje z zainteresowanymi turystami miały miejsce. Z kolei czynna ochrona
przyrody w obu tych rezerwatach realizowana była dzięki finansowaniu przez WFOŚiGW
w Gdańsku w ramach zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody (projekt pn. „Zabiegi
czynnej ochrony oraz monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku /rezerwaty przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj”/ oraz w Dolinie Dolnej
Wisły w 2020 r.).

1. Kolekcja rzeźb ptaków
Powiększono edukacyjną kolekcję rzeźb ptaków autorstwa artysty i ornitologa - Waldemara
Półtoraka o kolejne gatunki w rzeczywistych rozmiarach: sieweczkę rzeczną, rybitwę rzeczną
i ostrygojada. Z powodu odwołania pikników przyrodniczych, gdzie zwyczajowo wykorzystywano je podczas aktywnej edukacji na stoiskach stowarzyszenia KULING, rzeźby stały się
tematem trzech postów na portalu społecznościowym Facebook. Ponadto wykorzystano je
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w materiale filmowym - opowieści przedstawiciela Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji
Przyjaznych PTAcom – dr Lucyny Pilackiej (również członka GBPW KULING) na temat
kolizji ptaków z szybami, nagranej w siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w Gdańsku. Materiał powstał w ramach projektu „Latamy nad Gdańskiem”, opracowanego
przez artystkę i biologa Kamilę Chomicz, z okazji Europejskiego Dnia Ptaków. Na przykładzie rzeźby ostrygojada wyjaśniono, z czego wynika ograniczenie w widzeniu czołowym,
które sprawia, że ptaki nie dostrzegają przezroczystych powierzchni takich jak szyby.
KULING był partnerem projektu „Latamy nad Gdańskiem”, na którego potrzeby nagrany został film - wywiad na plaży z prezesem stowarzyszenia – dr. Szymonem Bzomą.
Filmy są dostępne pod linkami:
Film – wywiad:
https://www.facebook.com/110033227519817/videos/1993435450787444
Rzeźby: https://www.facebook.com/110033227519817/videos/808323729711460
obejrzało 825 osób.

Fot. 1. Rzeźby ptaków wykonane w ramach projektu
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2. Komiks edukacyjny
Opracowano komiks w formie trzech scenek rysunkowych, prezentujących gniazdujące sieweczki obrożne. Ich autorem jest wyśmienity ornitolog i znany rysownik – dr Michał Skakuj,
przedstawiający ptaki realistycznie i profesjonalnie, ale także artystycznie i satyrycznie. Tematem komiksów są zagrożenia dla gniazdujących sieweczek, wynikające z presji turystycznej (zajmowanie siedliska, płoszenie, plażowanie w bliskim sąsiedztwie gniazd, zadeptywanie
jaj). Zobrazowano również charakterystyczne zachowanie dorosłych ptaków w obronie lęgów
(odwodzenie od gniazda/piskląt), a także czynną ochronę realizowaną przez stowarzyszenie
KULING, w postaci koszy chroniących gniazda przed drapieżnikami. Komiksy zaprezentowano w czterech postach na portalu społecznościowym Facebook. Projekty graficzne opracowano na różne sposoby – w formie pojedynczych scenek oraz ich zestawu, w formatach,
które w przyszłości umożliwią różnorodne wykorzystywanie komiksów oraz w formie plakatów wielkoformatowych na wiatach przystankowych w przypadku pozyskania dofinansowania na kampanię outdoorową. w przyszłości. Było to pierwotne założenie na zastosowanie
komiksów w projekcie, zrezygnowano z niego na etapie aktualizacji i dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wysokości otrzymanej dotacji.

Rys. 1. Pierwsza część komiksu
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Rys. 2. Druga część komiksu

Rys. 3. Trzecia część komiksu
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Dodatkowo w oparciu o rysunek piskląt sieweczki obrożnej z jednego z komiksów i hasło
„Podziel się plażą!”, powstał plik graficzny wczytany na portal społecznościowy Facebook
jako nakładka na zdjęcie profilowe. W kolejnych sezonach lęgowych nakładka będzie mogła
być ustawiana na zdjęciach profilowych osób śledzących profil „Chronimy Naturę na Wybrzeżu – Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling”.

Rys. 4. Nakładka na zdjęcie profilowe na portalu Facebook

3. Gra edukacyjna
Stworzono projekt gry na spostrzegawczość „Przyroda Bałtyku” w postaci pliku graficznego wysokiej rozdzielczości autorstwa ornitologa i rysownika – Dawida Kilona, z wykorzystaniem rysunków 28 charakterystycznych zwierząt bałtyckich. Plansza gry może być wykorzystywana przez osoby indywidualne, rodziny, a także przez nauczycieli i opiekunów podczas różnorodnej edukacji, w formie elektronicznej lub samodzielnego wydruku. Szerszą
promocję gry zaplanowano na późniejszy czas, np. w formie spotkania online z rysownikiem.
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Rys. 5. Gra edukacyjna
4. Odbudowa ścieżki edukacyjnej
W ramach prac przewidzianych do sfinansowania w 2020 r. odtworzono przebieg ścieżki
w terenie wkopując 110 ze 130 zakupionych pali. Prace przy ścieżce trwały od czerwca do
sierpnia (łącznie 114 roboczogodzin). Trwałość wykonanych prac oceniamy na kilka lat.

Fot. 2. Pale przeznaczone do wkopania.
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Fot. 3 i 4. Ścieżka nad Wisłą i na wydmie

Fot. 5. Ścieżka nad Wisłą
5. Stojaki rowerowe
Na początku ścieżki edukacyjnej zamontowane zostały dwa stojaki rowerowe. Prace wykonane były w październiku (12 roboczogodzin). Niestety w styczniu okazało się, że stojaki
zostały odpiłowane od solidnie wykonanej podstawy i ukradzione.
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Fot. 6. Stojaki rowerowe podczas montażu

Fot. 7. Stojaki rowerowe po zamontowaniu
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Fot. 7. Odpiłowana podstawa jednego ze stojaków rowerowych w styczniu 2021
6. Tablice edukacyjne
Na platformie widokowej w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” zostały zamontowane
tablice edukacyjne. Autorem projektu i osobą odpowiedzialną za ich wykonanie jest wyśmienity ornitolog i znany rysownik – Dawid Kilon. Pierwotnie planowanych było 8 tablic, jednak
ze względów lepszego dopasowania do konstrukcji platformy, ostatecznie przygotowano
5 tablic o większym rozmiarze. Ich stabilny montaż był możliwy dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych aluminiowych stelaży. W efekcie tablice zwiększyły atrakcyjność platformy pod względem dydaktycznym i wizualnym i będą bardzo przydatne podczas prowadzonych działań edukacyjnych. Prace związane z transportem i montażem tablic zajęły 43
roboczogodziny.
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Rys. 6. Tablice edukacyjne zamieszczone na platformie widokowej
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Fot. 8. Przykład montażu tablicy na platformie

Podsumowując wydatki w ramach projektu można zauważyć, że koszty większości elementów były zbliżone do zaplanowanych. Oszczędności (głównie na transporcie materiałów)
zostały przeznaczone na projekt gry edukacyjnej, która dobrze uzupełni działania edukacyjne
stowarzyszenia KULING. W pracach w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” do transportu
materiałów wykorzystujemy własną łódź z silnikiem (zakupionym 10 lat temu i serwisowanym dzięki wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku), co znacząco upraszcza logistykę przedsięwzięcia i ostatecznie umożliwiło oszczędności.
W 2021 roku planujemy, przy wnioskowanym wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku, odtworzenie 10 tablic edukacyjnych na ścieżce w rezerwacie „Mewia Łacha”, które po 10 latach
uległy zniszczeniu wskutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, niszczenia
przez wandali oraz dezaktualizacji zamieszczonych na nich niektórych treści.
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