Nadleśnictwo Lubichowo
Lubichowo, dnia 12.12.2016 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania edukacyjnego
pn. ,,L jak Las – Telewizyjny Magazyn Przyrodniczy” VI edycja
w ramach umowy nr WFOŚ/D/516/101/2016

W okresie od 20.09. do 21.12. 2016 r. wyemitowano w TVP 3 Gdańsk 4 odcinki
Telewizyjnego Magazynu Przyrodniczego ,,L jak Las” VI edycji. W produkcję odcinków
serii zaangażowani zostali leśnicy z terenu RDLP w Gdańsku, zwłaszcza nadleśnictw:
Choczewo, Gdańsk Kwidzyn, Lębork i Lubichowo.
Wszystkie zrealizowane do tej pory odcinki zostały wydane na 7 płytach DVD.
Poniżej podano tytuły zrealizowanych odcinków, daty i godziny emisji premier i
powtórek oraz oglądalność:

"L jak Las"
Data emisji

Godzina

20.09.2016
23.09.2016
23.09.2016
07.10.2016
09.10.2016
11.10.2016
18.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
16.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
21.12.2016

21:00:00
07:20:00
18:05:00
21:00:00
11:00:00
19:30:00
19:30:00
21:00:00
07:20:00
18:20:00
21:00:00
07:20:00
18:15:00
SUMA:

Oglądalność
(według wskaźnika
RCH w tys.)

Tytuł odcinka
premiera/powtórka

Odnowienia naturalne – premiera
6 586
Powtórka
12 707
Powtórka
8 367
Powtórka
33 174
44 023
Powtórka
Powtórka
50 747
36 842 Owad przyjaciel czy wróg- premiera
Powtórka
10 625
Powtórka
11 540
Lasy wydmowe- premiera
35 857
Powtórka
6 846
Powtórka
10 326
Rezerwaty przyrody- premiera
10 554
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Nadleśnictwo Lubichowo
Odcinek 1. „Odnowienia naturalne”
W odc. 1 przedstawiono i szeroko omówiono pojęcie odnowienia naturalnego w lesie
czyli powstawanie nowego drzewostanu w sposób naturalny z nasion, które spadły z
drzew macierzystych na powierzchnię gleby. Stosuje się je tylko wtedy gdy
drzewostan, z którego ma powstać samosiew jest pełnowartościowy i najlepszej
jakości. O wszelkich aspektach- powstaniu odnowienia, jego ochronie i pielęgnacji
wypowiadali się leśnicy z Nadleśnictwa Kwidzyn.

Odcinek 2. „Owad przyjaciel czy wróg”
Odc. 2 opowiada o owadach, które w swojej wielorakiej różnorodności są przyjacielami
dla ekosystemu leśnego, jak i też bardzo silnym wrogiem szczególnie podczas gradacji
(masowego występowania). Przedstawiono biologię owadów, metody ich liczenia,
prognozowania zagrożenia a także zwalczania w przypadku gdy trwałości lasu jest
zachwiana.

Odcinek 3. „Lasy wydmowe”
Odc. 3 przedstawia lasy wydmowe- rosnące wzdłuż morskiej linii brzegowej. Chociaż
ich obraz często mylnie nie doceniany przez ogół społeczeństwa, może wprowadzać w
błąd- to ich znaczenie dla zachowania linii brzegowej i styku woda-wydma osady jest
bezcenny. O znaczeniu, etapach powstania, ochronie opowiadali leśnicy Nadleśnictwa
Choczewo.

Odcinek 4. „Rezerwaty przyrody”
Odc. 4 omawia kwestię rezerwatów przyrody, jedną z bardziej rozpoznawalnych form
ochrony przyrody. Wszelkie aspekty związane z pracami w tych miejscach, znaczenie
dla ludności , regionu i samej gospodarki leśnej.
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Nadleśnictwo Lubichowo
Koszty realizacji zadania:
Całkowity koszt zadania wyniósł 35 424,00 zł, z czego w ramach dotacji z WFOŚiGW
w Gdańsku otrzymano 15 000,00 zł.

EFEKTY RZECZOWE I EKOLOGICZNE
Efekty rzeczowe:
Wyprodukowanie 4 odcinków Telewizyjnego Magazynu Przyrodniczego „L jak Las” o
tematyce przyrodniczo-leśnej w powiązaniu z zagadnieniami gospodarki leśnej i
zarządzania środowiskiem regionu.
Efekty ekologiczne:
Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zasobów leśnych regionu, zasad
gospodarowania zasobami leśnymi, wpływu człowieka na postępujące zmiany w
ekosystemach leśnych i sposobów jego minimalizowania, poruszenie ważnych pojęć,
praktycznie

nie

funkcjonujących

w

świadomości

społecznej

a

dotyczących

samoregulacji się ekosystemów leśnych przy sprzyjających warunkach, stworzonych
przez leśników.
Informację o zadaniu i jego realizacji umieszczono na stronie internetowej
Nadleśnictwa Lubichowo: http://www.lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl
oraz

na

stronie

Regionalnej

Dyrekcji

Lasów

Państwowych

w

Gdańsku:

http://www.gdansk.lasy.gov.pl
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