
 

 

Sprawozdanie merytoryczno-ekologiczne  

z realizacji w 2010 roku projektu  

„Ptaki wokół nas”- studenci obrączkują i edukują   

                                        Opracowanie: Monika Gomoła, Dawid Kilon, Barbara Wilbrandt 

Projekt PTAKI WOKÓŁ NAS  

Realizowany był przez studentów Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego i Ogród Botaniczny UKW a finansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Składał się z następujących 

elementów:  

 warsztaty, 

 zajęcia terenowe, 

 obrączkowanie ptaków, 

 wydanie zakładek, 

 konkurs plastyczny. 

Prowadzenie strony internetowej i rozreklamowanie PROJEKTU  w mediach 

Utworzono podstronę projektu Ptaki WOKÓŁ NAS, pod adresem Koła Naukowego 

Przyrodników UKW: knp.ukw.edu.pl . W stronie tytułowej zamieszczono informacje o 

organizatorach, finansowaniu oraz elementach projektu. W specjalnie przygotowanym menu 

PROJEKTU, znajdują się zakładki:  

- oferta zajęć (zawiera informacje o tematyce i rodzajach zajęć oraz ich terminach),  

- obrączkowanie (terminy i zestawienie zaobrączkowanych gatunków),  

- zakładka (wydawnictwo),  

- konkurs (regulamin, karta zgłoszeniowa, terminy i wyniki), 

- galeria, 

- foto-relacja z terenu, 

- materiały do pobrania (karty pracy, ulotki i kolorowanki).  

 

Prowadzeniem strony internetowej zajmuje się Rafał Stolarek członek Koła Naukowego 

Przyrodników UKW. Stronę w czasie prowadzenia projekty odwiedziło ponad 3 tys. 

odbiorców. 

  

Odnośnik do strony internetowej PROJEKTU znajduje się na stronie głównej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, w dziale imprezy i działania. Zaproszenie na obrączkowanie ptaków 

jak i informacja o PROJEKCIE, zostało umieszczone również w dziale Życie Uczelni –

aktualności. O PROJEKCIE usłyszeli telewidzowie publicystycznego programu EKO 

OPCJA- nakręconego podczas prowadzenia warsztatów w Ogrodzie Botanicznym UKW. 



 

 

Emisja miała miejsce 26 października, na antenie TYP BYDGOSZCZ. Następnie odcinek 

został umieszczony na http://www.tvp.pl/bydgoszcz/publicystyka/ekoopcja.  

 

ZAJĘCIA  EDUKACYJNE 

Sposób kierowania oferty  

Oferta zajęć warsztatowych, terenowych, oraz zaproszenie do udziału w konkursie zostały 

skierowane do szkół podstawowych, oraz gimnazjum w Bydgoszczy –pięćdziesięciu pięciu 

placówek. Pełną ofertę w formacie PDF wysłano drogą elektroniczną, na skrzynki mailowe 

szkół podstawowych i gimnazjów. Dodatkowo sporządzono zaproszenia w formie wydruku i 

pozostawiono w skrzynkach pocztowych poszczególnych placówek, w Urzędzie Miasta- 

wydział edukacji. Zawierały one podstawowe informacje o Projekcie oraz odnośnik do strony 

internetowej knp.ukw.edu.pl, na której zamieszczono m.in. harmonogram prowadzonych 

warsztatów, szczegółową ofertę zajęć oraz regulamin konkursu. Zaproszenia były skierowane 

do dyrektorów placówek, z prośbą o przekazanie informacji nauczycielom przyrody i 

biologii. Oferta oraz lista szkół, do których wysłano zaproszenie znajduje się w załącznikach. 

Zapisy 

Zapisy na warsztaty odbywały się wyłącznie drogą elektroniczną, na początku października. 

Każdy nauczyciel mógł zapisać się na maksymalnie 3 warsztaty. O rezerwacji terminu 

decydowała kolejność zgłoszeń. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem, nierzadko 

kierowano prośby o przeprowadzenie dodatkowych  warsztatów i zajęć terenowych.  

Placówki zgłoszone do PROJEKTU 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Bydgoszczy,  

 Szkoła Podstawowa nr 10 w Bydgoszczy,  

 Szkoła Podstawowa nr 13 w Bydgoszczy,  

 Szkoła Podstawowa nr 15 w Bydgoszczy,  

 Szkoła Podstawowa nr 26 w Bydgoszczy,  

 Szkoła Podstawowa nr 55 w Bydgoszczy, przy Bydgoskim Zespole Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych, 

 Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy,  

 Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy,  

 Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy,  

 Gimnazjum nr 26 w Bydgoszczy,  

 Gimnazjum nr 34 w Bydgoszczy,  

 Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy,  

 Gimnazjum nr 44 w Bydgoszczy, przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych, 

 Gimnazjum nr 47 w Bydgoszczy, 

 Gimnazjum nr 49 w Bydgoszczy. 

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/publicystyka/ekoopcja


 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie zajęć terenowych 

Uczestniczyło 7 placówek, przeprowadzono zajęcia dla 9 grup terenowych, łącznie 150 osób 

(nie wliczając opiekunów). Poniżej zestawiono szkoły, dla których przeprowadzono zajęcia 

terenowe, z podaniem opiekuna i liczbą uczestników wycieczki.  

Zajęcia poprowadzili Monika Gomoła i Dawid Kilon, członkowie KOŁA NAUKOWEGO 

PRZYRODNIKÓW UKW. Każdorazowo trwały 2,5 h.  

 

 
  Data  Placówka  Opiekun  Li. u. Prowadzący 

1 18.06.2010 Gimnazjum nr 23 Dorota Trubicka  20 Dawid Kilon, Monika Gomoła 

2 18.06.2010 Gimnazjum nr 23 Małgorzata Małkowska 20 Monika Gomoła, Dawid Kilon 

3 30.09.2010 Szkoła Podstawowa nr 1 Mirosława Krauze 20 Dawid Kilon, Monika Gomoła 

4 22.10.2010 Zespół Szkół nr 26 Partycja Giętkowska 13 Monika Gomoła, Dawid Kilon 

5 22.10.2010 Zespół Szkół nr 6 Anna Izdebska 5 Dawid Kilon,  Monika Gomoła 

6 28.10.2010 Gimnazjum nr 44 przy BZPOW Dorota Gendek 20 Dawid Kilon, Monika Gomoła 

7 29.10.2010 Szkoła Podstawowa nr 10 Wioletta Majchrzak 20 Dawid Kilon  

8 29.10.2010  Szkoła Podstawowa nr 10 Elżbieta Zych-Konczal 19 Monika Gomoła 

9 29.10.2010 KP  ze Szkoły Podstawowej nr 2 Arleta Fojucik 13 Dawid Kilon, Monika Gomoła 
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* kursywą,  ze względu na ogromne zainteresowanie, zaznaczono dodatkowe zajęcia i dodatkowe osoby prowadzące poza planem projektu. (harmonogramem 

rzeczowo-finansowym). Osoby prowadziły te zajęcia społecznie - nie zostały one uwzględnione w kosztorysie 

Odbywały się one na terenie Starego Kanału Bydgoskiego. Dogodna lokalizacja i ptasi 

mieszkańcy Kanału oraz przygotowana ścieżka przyrodnicza, sprawiają, że jest to idealne 

miejsce do przeprowadzania tego typu zajęć.  W trakcie zajęć korzystano ze sprzętu 

optycznego, zakupionego ze środków PROJEKTU: lunety i czterech lornetek. Umożliwił on 

obserwowanie ptaków z bliska, przez każdego z uczestników wycieczki. Celem wypraw było 

przedstawienie różnorodności ptaków zamieszkujących Stary Kanał Bydgoski oraz 

przedstawienie ich funkcji w ekosystemie. 

Obserwowano i rozpoznawano przy pomocy kluczy ptaki krukowate: sroki, gawrony, wrony 

siwe, kawki, sójki oraz rzadkie w mieście kruki.  Z ptaków wodnych obserwowano nurogęsi, 

krzyżówki, czy żyjące w szuwarze kurki wodne. Ponadto rozpoznawano inne pospolite ptaki 

parkowe i ogrodowe: gołębie grzywacze, sierpówki, sikory, kowalika, pełzacze, zięby, 

grubodzioby, drozdy: kosa i kwiczoła, czy muchołówki szare. 



 

 

Nie zapominaliśmy o aspekcie ochrony ptaków. Stary Kanał Bydgoski jest miejscem 

wywieszenia efektownych budek lęgowych dla traczy nurogęsi i mniejszych dla drobnych 

ptaków (głównie zasiedlanych przez sikory). Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o potrzebie 

montowania specjalnych schronień lęgowych, będących namiastką naturalnych dziupli oraz 

konieczności ich czyszczenia późną jesienią. Opowiadaliśmy również o właściwym 

dokarmianiu ptaków wróblowatych przy karmniku. Od tej pory już każdy wiedział, że słonina 

dla sikor nie może być solona i wisieć całą zimę, tylko maksymalnie przez 3 tygodnie oraz że 

dobrym pokarmem jest niełuskany słonecznik. Dodatkowo uczniowie poznali techniki 

liczenia ptaków w stadach, okazało się, że matematyka nie musi być taka nudna i można się 

przy tym doskonale bawić! Każdy mógł wykorzystać lornetkę w nietradycyjny sposób- jako 

lupę i obejrzeć w przybliżeniu budowę piór sów. Uczniowie fotografowali również napotkane 

ptaki, a co niektórzy robili nawet zdjęcia przez lunetę (tzw. digiscoping). Zadaniem 

specjalnym była próba oznaczenia dwóch często spotykanych ptaków drapieżnych- krogulca i 

myszołowa (pokazanych w formie wydruku). Ćwiczenie miało pokazać jak duża jest 

różnorodność szponiastych oraz że nie każdy napotkany ptak to "jastrząb". Opowiadaliśmy 

też o formach ochrony przyrody w Polsce: pomnikach przyrody, gdyż zajęcia odbywały się na 

terenie gdzie znajduje się aleja pomnikowych topól czarnych. Na koniec każdy otrzymywał 

zakładki do książek, na których oczywiście widnieją wizerunki ptasich mieszkańców 

Kanału. Nasze zajęcia terenowe były żywą lekcją przyrody, podczas których można było 

zaobserwować zarówno ptaki pospolite jak i rzadkie na terenie miasta. Uczniowie poznali 

również metody ochrony ptaków. Mamy nadzieję, że była to wspaniała okazja do poszerzenia 

wiedzy oraz do rozbudzenia zainteresowań wśród młodzieży. 

  

Podczas zajęć nad Kanałem fot. Monika Gomoła. 

Obrączkowanie ptaków (letnie, jesienne oraz zimowe – AKCJA KARMNIK) 

Ogród Botaniczny był miejscem odławiania ptaków w celu obrączkowania, jest to metoda 

badawcza pozwalająca śledzić losy poszczególnych osobników,  co umożliwia poznanie ich 

wędrówek, czy nawet długości życia. Metoda polega na znakowaniu ptaków specjalnymi 

obrączkami, wydawanych jedynie przez Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu PAN. Do 

realizacji projektu zakupiono 600 sztuk obrączek ornitologicznych oraz jedną sieć o długości 

9 metrów i 2,5 m. wysokości.  



 

 

Zaobrączkowano łącznie 327 osobników z 18 gatunków, natomiast ponownie schwytano 70 

osobników (tzw. retrapy, czyli ptaki, które posiadały już wcześniej założoną przez nas 

obrączkę - świadczy to o przywiązaniu osobnika do danego miejsca). 

Ptaki obrączkowano latem - 5 osobników, oraz regularnie jesienią – 100 osobników i zimą - 

222 osobniki. Obrączkarzem był Dawid Kilon, posiadający licencję obrączkarską, natomiast 

osobami, które udzieliły pomocy były: Monika 

Gomoła, Anna Jagodzinska, Rafał Stolarek, 

Ewa Wachowiak, Ewa Dybowska. 

Obrączkowanie jest niebywałą okazją do 

bliskiego obcowania z ptakami, stąd jesienią 

naszym badaniom przyglądały się osoby 

odwiedzające Ogród Botaniczny UKW 

(spacerowicze oraz wycieczki dzieci). 

 

Monika prezentuje rudzika. Fot. Dawid Kilon 

lp NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA 

1 krzyżówka ANAS PLATYRHYNCHOS 

2 dzwoniec CARDUELIS CHLORIS 

3 pełzacz ogrodowy CERTHIA BRACHYDACTYLA 

4 pełzacz leśny CERTHIA FAMILIARIS  

5 grubodziób COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES  

6 modraszka CYANISTES CAERULEUS 

7 rudzik ERITHACUS RUBECULA 

8 zięba FRINGILLA COELEBS 

9 jer FRINGILLA MONTIFRINGILLA 

10 bogatka PARUS MAJOR 

11 świstunka żółtawa PHYLLOSCOPUS INORNATUS11 

12 gil PYRRHULA PYRRHULA 

13 sroka PICA PICA  

14 kwiczoł TURDUS PILARIS  

15 kos TURDUS MERULA  

16 kowalik SITTA EUROPAEA  

17 gajówka SYLVIA BORIN 

18 mysikrólik REGULUS REGULUS  

 

Lista zaobrączkowanych gatunków z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej.  

                                                                                              
1 Pierwsze stwierdzenie tego gatunku dla miast Bydgoszczy, zaakceptowane przez Komisje Faunistyczną 

PTzool.  



 

 

Opowiadaliśmy o idei prowadzenia takich badań oraz o gatunkach spotkanych na terenie OB i 

ich identyfikacji. Także podczas warsztatów w Ogrodzie Botanicznym (pt. Poznajemy ptaki 

Bydgoszczy i Fenomen ptasich wędrówek), dzieci uczestniczące w zajęciach oglądały 

obrączkowanie ptaków, poznawały gatunki, uczyły się wrażliwości wobec tej grupy zwierząt, 

poprzez pokazanie im właściwych postaw. Obrączkując ptaki wymagaliśmy od dzieci 

zachowania bezwzględnej ciszy. Ponadto przychodzili licznie mieszkańcy Bydgoszczy, 

zachęceni zaproszeniami, które ukazywały się w prasie i na głównej stronie internetowej 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, czy na gazetce Koła Naukowego Przyrodników w 

Instytucie Biologii Środowiska UKW. 

Zimą natomiast uczestniczyliśmy w ogólnopolskim projekcie - Akcja Karmnik, czyli 

obrączkowanie ptaków w miejscach ich regularnego dokarmiania (przy karmnikach). 

Zakupiono niezbędną paszę: proso (10 kg), słonecznik (100 kg), rodzynki. Ptaki dokarmiano 

codziennie, od nastania pierwszych mrozów (od 29 listopada 2010 r.) w czterech karmnikach 

zlokalizowanych w dwóch miejscach ogrodu. 

Obrączkowanie przy karmnikach to kontynuacja działań prowadzonych w roku ubiegłym 

(łącznie z warsztatami dla dzieci). Wykonaliśmy 3 odłowy przy karmniku: 3, 17 i 31 grudnia 

2010 r. 

 

 



 

 

Nasze badania miały na celu poznanie przeżywalności ptaków. Dla przykładu: 17 grudnia 

2010 r. w O.B. zaobrączkowaliśmy aż 83 sikory bogatki  Parus major, oraz schwytaliśmy 40 

zaobrączkowanych dwa tygodnie wcześniej, co łącznie daję liczbę 127 zimujących sikor 

bogatek. Zmiany liczebności tego gatunku na terenie O.B. przedstawia wykres.  

 

Gdyby nie obrączkowanie, nie udałoby się potwierdzić przebywania tylu osobników tego 

gatunku. Celem było również poznanie pochodzenia ptaków. Okazało się, że jeden z trzech 

zimujących rudzików Erithacus rubecula przyleciał z Litwy. Zbadaliśmy wpływ warunków 

atmosferycznych na kondycję ptaków oraz liczebność. W okresach ustania przymrozków 

notowaliśmy zmniejszenie liczby żerujących ptaków przy karmniku, natomiast w przypadku 

drastycznych spadków temperatury ich koncentracje. Podczas obrączkowania zbieraliśmy 

dane biometryczne i dotyczące wieku, płci, które będą poddane szerszej analizie.  

 

Warsztaty  

Odbywały się w pomieszczeniach Ogrodu Botanicznego UKW, oraz w szkołach (na 

zaproszenie). Realizowane były w dwóch cyklach: Poznajemy ptaki Bydgoszcz, ich 

różnorodność i możliwości ochrony; Fenomen ptasich wędrówek. Zajęcia trwały 1,5 h. Ofertę 

skierowano dla grup zorganizowanych liczących maksymalnie 20 uczniów. Były prowadzone 

w formie prezentacji multimedialnej wyświetlanej za pomocą projektora, zakupionego ze 

środków PROJEKTU. Terminy, nazwy placówek, liczbę uczniów oraz nazwiska opiekunów i 

prowadzących uwzględniono w tabeli.  

Uczniowie spotkali się z bogato ilustrowanymi prezentacjami, głosami ptaków, 

różnorodnością piór, niezliczoną ilością ciekawostek. Celem prezentacji było wzbudzenie 

zainteresowań przyrodniczych u dzieci, oraz właściwe kształtowanie świadomości z zakresu 

ochrony ptaków. 

 



 

 

l.p Data Placówka Opiekun Li. u. Prowadzący

1 22.06.2010 Szkoła Podstawowa nr 25 Anna Bejger 20 Dawid Kilon, Monika Gomoła

2 22.06.2010 Szkoła Podstawowa nr 26 Anna Bejger 20 Dawid Kilon, Monika Gomoła

3 12.10.2010 Gimnazjum nr 49 Beata Sinkowska 25 Dawid Kilon, Monika Gomoła

4 12.10.2010 Gimnazjum nr 50 Beata Sinkowska 25 Dawid Kilon, Monika Gomoła

5 15.10.2010 Szkoła Podstawowa nr 60 Partycja Giętkowska 16 Monika Gomoła, Dawid Kilon

6 15.10.2010 Szkoła Podstawowa nr 2 Arleta Fojucik 15 Monika Gomoła, Dawid Kilon

7 15.10.2010 Szkoła Podstawowa nr 10 Elżbieta Zych-Konczal 15 Monika Gomoła, Dawid Kilon

8 29.10.2010 Szkoła Podstawowa nr 60 Olga Łukaszek 18 Monika Gomoła, Dawid Kilon

9 29.10.2010 Gimnazjum nr 47 Jolanta Reszkowska 12 Monika Gomoła, Dawid Kilon

Data Placówka Opiekun Li. u. Prowadzący

10 05.11.2010 Gimnazjum nr 35 Barbara Żołnowska 21 Anna Jagodzinska, Ewa Dybowska

11 19.11.2010 Szkoła Podstawowa nr 10 Marta Gielec 9 Anna Jagodzinska, Rafał Stolarek

12 19.11.2010 Gimnazjum nr 44 przy BZPOW Maria Kaczmarek 7 Dawid Kilon, Monika Gomoła

13 19.11.2010 Szkoła Podstawowa nr 15 Grażyna Golińska 18 Anna Jagodzinska, Rafał Stolarek

14 17.12.2010 Szkoła Podstawowa nr 60 Partycja Giętkowska 17 Anna Jagodzinska, Ewa Dybowska

15 17.12.2010 Szkoła Podstawowa nr 64 Teresa Blank 15 Anna Jagodzinska, Ewa Dybowska

16 17.12.2010 Gimnazjum nr 47 Jolanta Reszkowska 17 Anna Jagodzinska, Ewa Dybowska

17 03.12.2010 Szkoła Podstawowa nr 60 Olga Łukaszek 13 Anna Jagodzinska, Rafał Stolarek

18 03.12.2010 Szkoła Podstawowa nr 28 Małgorzata Bykowska 13 Anna Jagodzinska, Ewa Dybowska

296Liczba uczniów uczestniczących w warsztatach:

Poznajemy ptaki Bydgoszcz, ich różnorodność i możliwości ochrony

Fenomen ptasich wędrówek

 

Poznajemy ptaki Bydgoszczy, ich różnorodność i możliwości ochrony 

Była to wirtualna podróż dla uczniów szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjum. 

Każdy został zapoznany z ciekawymi gatunkami ptaków spotykanymi w mieście, w parku 

czy nad rzekami: Brdą i Wisłą. Uczniowie usłyszeli opowieść o ptakach wodnych: pisklętach 

tracza nurogęsia Mergus merganser, które musza wyskoczyć z dziupli i podążyć za matką do 

wody, a także o niezwykłych zwyczajach kaczek krzyżówek Anas platyrhynchos, które 

potrafią złożyć jaja z dala od zbiornika np. na balkonie. Opowiedzieliśmy o mandarynkach 

Aix galericulata, czyli egzotycznych kaczkach, które coraz częściej można podziwiać na 

zbiornikach wodnych w Bydgoszczy. Pokazaliśmy zadziwiające kształtem pióro kaczora - 

przypominające żagiel. Uświadomiliśmy, że łyski Fulica atra wcale nie są kaczkami i że w 

sposób zdyscyplinowany opiekują się swoim potomstwem. Dla porównania przedstawiliśmy 

innego chruściela - kurkę wodną Gallinula chloropus . Przenieśliśmy się nad Brdę, gdzie 

można obserwować zimą żerujące najmniejsze perkozy - perkozki Tachybaptus ruficollis, 

które przechodniom przypominają pisklęta kaczek. Dzieci dowiedziały się także, dlaczego 

kormoran Phalacrocorax carbo musi suszyć skrzydła i dlaczego najpospolitszy łabędź 

nazywa się – niemy Cygnus olor. Ponadto każdy mógł wysłuchać licznych informacji o 

prawdziwym klejnocie wśród ptaków - zimorodku Alcedo atthis. Za pomocą miary wspólnie 

wyobraziliśmy sobie rozmiary bielika Haliaeetus albicilla.  

Zajęcia urozmaicono zabawami ruchowymi. Zadaniem chłopców było wcielić się w 

szybujące na niebie bieliki, natomiast dziewczynek uformowanie klucza gęsi, który 

pozwalałby oszczędzić energię podczas lotu. Potem przedstawialiśmy pospolite ptaki 

spotykane w ogrodach i miastach: sikorki, dzięcioły, kowalika, łuszczaki (ziębę, gila, 

dzwońca), drozdy (kwiczoła i kosa) i jemiołuszkę. Zadaniem specjalnym było oznaczenie 

przez uczniów gatunków wróbli, korzystając z zakupionych kluczy do rozpoznawania 



 

 

ptaków. Wskazanie, który to wróbel mazurek Passer montanus, oraz domowy Passer 

domesticus, a także określenie płci (u mazurka brak dymorfizmu płciowego). 

 

Rozpoznawane wróble. Rys. Dawid Kilon  

Pokazaliśmy również najmniejszego ptaka w Polsce- mysikrólika Regulus regulus, który 

waży zaledwie 5-6 gram (czyli prawie 3 monety dwugroszowe), a jest wstanie przelecieć bez 

odpoczynku przez Morze Bałtyckie. Przedstawiono również  ptaki krukowate występujące w 

mieście i na obrzeżach. Następnie zadaniem uczestników było wypełnienie kart pracy, czyli 

rozpoznanie krukowatych na obrazkach.   

 

Karta pracy krukowate. Fot. Dawid Kilon 



 

 

Następna część prezentacji poruszała temat ochrony ptaków. Wskazaliśmy, że wszystkie 

gatunki ptaków w kraju znajdują się pod ochroną (ścisła, lub częściową), oraz co to w 

praktyce oznacza. Pokazaliśmy, że sami możemy pomóc ptakom w okresie lęgowym, 

zawieszając im na wiosnę budki lęgowe, będące namiastką naturalnych dziupli. Mówiliśmy o 

problemie zaniku siedlisk wielu gatunków, w tym także miejskich jak np. kawki Corvus 

monedula, wróbla Passser, czy jerzyka Apus apus.  

Podpowiedzieliśmy, co zrobić, gdy znajdzie się na pozór pozostawionego ptaka –tzw. 

podlota, czy chorego, osłabionego, oraz gdy problemem w ogrodzie są koty (m.in. wieszanie 

dzwoneczków na szyję). Przekazaliśmy również złote rady dokarmiania ptaków w okresie 

zimowym, które zawarliśmy w formie ulotki rozdawanej na warsztatach podczas trwania 

PROJEKTU (druk na koszt własny). Informowała ona, o wielkiej odpowiedzialności, jaka 

wynika z podjęcia dokarmiania ptaków (systematyczność, czy właściwy pokarm). Ulotka była 

łączona z krzyżówką (rodzaj karty pracy)  podsumowującą prezentacje Poznajemy ptaki 

Bydgoszczy…, oraz kolorowankami dla młodszych dzieci (z kowalikiem, wróblem i 

jemiołuszką). Na zakończenie każdy otrzymywał plastelinę i miał za zadanie ulepić ptaka, o 

którym była mowa podczas prowadzonych zajęć. 

 

Druga część warsztatów odbywała się w terenie, obserwowaliśmy przez lornetki i lunetę 

skrzydlatych mieszkańców Ogrodu Botanicznego. Pozwoliło to zaznajomić dzieci z 

metodami umożliwiającymi obserwowanie ptaków w terenie.  

 

   

 
 

Prace wykonane przez dzieci. Fot. Dawid Kilon 



 

 

 
 

Dzieci obserwujące ptaki w Ogrodzie Botanicznym UKW. Fot. Dawid Kilon 

 

Fenomen ptasich wędrówek 

To opowieść o podniebnych spektaklach, obywających się jesienią i wiosną.  Każdy uczestnik 

tych warsztatów, poznał najpierw sposoby lotu (z zabawą ruchową) i metody odnajdywania 

drogi na zimowisko. Dowiedzieliśmy się jak wysoko latają ptaki, co pomaga im w 

pokonywaniu dalekich dystansów (zapasy tłuszczu, kierunek i prędkość wiatru etc.). Potem 

przybliżyliśmy wędrówkę bociana białego Ciconia ciconia, podczas której czyha wiele 

niebezpieczeństw. Pokazaliśmy zdjęcia z nad cieśniny Bosfor, gdzie koncentrują się bociany 

lecące na zimowisko: do Afryki południowej i środkowej. Dalej przyszedł czas na 

prawdziwych rekordzistów: rybitwę popielatą Sterna paradisaea, która zimuje w okolicach 

Antarktydy, a gnieździ się w Antarktyce; czy bezkonkurencyjnego szlamnika Limosa 

laponica, gdyż znakowany nadajnikiem satelitarnym ptak na Alasce, przeleciał w czasie 8 dni 

i 5 h do Nowej Zelandii, jest to z całą pewnością zwycięzca naszego rankingu.  Jest to  okazja 

do przekazania wiedzy dotyczącej obrączkowania ptaków, które właśnie służy badaniu 

wędrówek.  

Podsumowaniem warsztatów, było rozwiązanie kart pracy. Na zakończenie, młodsze grupy 

lepiły ptaki z plasteliny, a starsze wycinały przygotowane wcześniej wydruki sylwetek 

ptaków: gęsi lub bielików, a następnie zawieszały je na żyłce. Gęsi można uformować na 

kształt klucza, natomiast bieliki w komin powietrzny (tak jakby ptaki szybowały). 

   

Ptasie wycinanki. Fot. Dawid Kilon 



 

 

Następnie grupa przenosiła się do pomieszczenia, w którym obrączkowano ptaki i przez 

dłuższy czas mogła podpatrywać prace obrączkarza, oraz wysłuchać informacji o najczęściej 

obrączkowanych ptakach i celowości prowadzenia badań. Przekazywano również informacje, 

że gdy znajdzie się ptaka obrączką, lub np. zrobi się zdjęcie takiej obrączki (np. obrączki 

łabędzi), należy je wysłać do Stacji Ornitologicznej (adres podany na zakładce).  

 

Grupa warsztatowa w miejscu obrączkowania ptaków. Fot. Ewa Wachowiak 

Materiały do pobrania  

Po przeprowadzeniu zajęć warsztatowych zamieszczono na stronie internetowej przykładowe 

scenariusze zajęć, wycinanki, także karty pracy i ulotkę- kolorowankę. 

Zakładka  

Każdy uczestnik warsztatów i zajęć terenowych otrzymywał zakładki o ptakach (dwie różne 

wersje), które w przejrzysty sposób przedstawiają pospolite ptaki spotykane w mieście, oraz 

zawierają podstawowe informacje o ich zachowaniach, czy dotyczące identyfikacji. Z drugiej 

strony zakładki wyjaśnione jest znaczenie obrączkowania ptaków oraz co należy zrobić, gdy 

znajdzie się ptaka z obrączką. W ramach programu wydrukowano 5 tys. sztuk zakładek do 

książek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Konkurs 

Konkurs plastyczny „Ptaki wokół nas” skierowany był do uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjum. Składał się z następujących elementów: 

- Konkurs Przyrodniczy „Ptaki wokół nas – POMAGAMY!” (plakat)- przeznaczony dla 

uczniów szkół gimnazjalnych 

- Konkurs Przyrodniczy „Ptaki wokół nas – gdzie jest mój dom?” (praca plastyczna) – 

przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. 

Szczegółowe informacje o konkursie (w tym karta zgłoszeniowa i regulamin) zostały wysłane 

razem z ofertą projektu do szkół drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej  

knp.ukw.edu.pl w zakładce Konkurs.  

Celem konkursu było: 

 kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci, 

 prezentacja dorobku uczniów, 

 promowanie postaw twórczych, 

 inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. 

 zwrócenie uwagi na piękno otaczającego środowiska, którego elementem są ptaki. 

 popularyzowanie obserwowania ptaków. 

 propagowanie właściwych postaw proekologicznych.  

Prace można było nadsyłać, na adres Ogrodu Botanicznego, do 25 października 2010 r.  

Konkurs rozstrzygnięto 10 listopada 2010 r. W skład komisji oceniającej nadesłane prace (w 

tym ich treść, walory estetyczne, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność z tematem) 

wchodziły następujące osoby: dr Katarzyna Marcysiak, mgr Ewa Wachowiak, prezes KNP 

Dawid Kilon, wiceprezes KNP Monika Gomoła oraz członkowie sekcji zoologicznej: Anna 

Jagodzinska, Rafał Stolarek, Ewa Dybowska. Wyniki konkursu zamieszczono na stronie 

internetowej knp.ukw.edu.pl.  

Statystyka uczestników: 
 

"Ptaki wokół nas - POMAGAMY!" (plakat) - kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych: 

- 9 prac, 3 szkoły (gimnazjum nr 8, 47, Gimnazjum Klasyczne nr 55) 

 

"Ptaki wokół nas - GDZIE JEST MÓJ DOM?" (praca plastyczna) - szkoły podstawowe: 

- 106 prac, 10 szkół (SP Bydgoszcz nr 2,13,20,31,32,45,60,64 i Państwowy Zespół szkół 

Muzycznych, oraz SP nr 3 Żary) 

 



 

 

Laureaci konkursu: 

Gimnazjum konkurs „POMAGAMY” 

I miejsce: Sandra Gruzińska - "Ptaki wokół nas - pomagamy", Gimnazjum nr 47 w 

Bydgoszczy; nagroda: Ptaki Polski, A.G.Kruszewicz, tom 1,2, Mulico 2008 

Wyróżnienie: Agata Wiśniewski - "Niech w karmikach zawsze panuje lato", Gimnazjum nr 

47 w Bydgoszczy; nagroda: Migracje ptaków. Szlakami skrzydlatych podróżników.Atlas, Muza 

2007 

Szkoła podstawowa „GDZIE JEST MÓJ DOM” 

I miejsce: Dominik Walczak "Kaczka o zachodzie", Szkoła Podstawowa nr 13 w 

Bydgoszczy; nagroda: Ptaki Polski, A.G.Kruszewicz, tom 1,2, Mulico 2008 

 

II miejsce: Julia Łuczyńska "Rudzik",  Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach; nagroda: Ptaki 

Polski od A do Ż, A.G. Kruszewicz, Multico 2010 

 

III miejsce: Daniel Le Hai "Dzięcioł",  Szkoła Podstawowa nr 2 w Bydgoszczy; nagroda: 

Migracje ptaków. Szlakami skrzydlatych podróżników.Atlas, Muza 2007 

 

Wyróżnienie:  Sabina Sikorska "Zaloty szablodziobów",  Państwowy Zespół Szkół 

Muzycznych w Bydgoszczy; nagroda: Ptaki.Leksykon,E.Bezzel,Multico 

 

Wyróżnienie: Iga Bujarkiewicz "Kruk nad polami", Państwowy Zespół Szkół Muzycznych 

w Bydgoszczy; nagroda: Ptaki.Leksykon,E.Bezzel,Multico 

 

Wyróżnienie Kierownika Ogrodu Botanicznego: Marcin Krzeszewski "Czapla", Szkoła 

Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy; nagroda Atlas ptków. M. Karetta,Pascal.2008 

Wyróżnienie Ornitologa – Obrączkarza: Katarzyna Konieczna "Mysikrólik", Szkoła 

Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy; nagroda: Atlas ptków. M. Karetta,Pascal.2008 

Grand prix -super wyróżnienie: Milena Wilbrandt "Ptaki wokół nas", Szkoła Podstawowa 

nr 20 w Bydgoszczy; nagroda: Ptaki,Encyklopedia, PWN.2009 

 

Wyróżnienie zbiorowe za prace dzieci klas I-III: Świetlica Wesoła Przystań, Szkoła 

Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy; nagroda:: Ptaki Polski od A do Ż, A.G. Kruszewicz, Multico 

2010 

 

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom (książek zakupionych ze środków Projektu), oraz 

listów gratulacyjnych nauczycielom, połączone z poczęstunkiem i prezentacją nadesłanych 

prac, odbyło się 3 grudnia 2010r. o godz. 16.00 w Katedrze Ekologii w sali nr 116, Al. 

Ossolińskich 12 w Bydgoszczy. Informacje o terminie rozdania nagród zamieszczono na 



 

 

stronie knp.ukw.edu.pl oraz wysłano do szkół drogą mailową. Nagrodzone prace zostały 

zaprezentowane na wystawie w holu Katedry Ekologii Instytutu Biologii Środowiska. Skany  

prac zostały umieszczone na stronie internetowej projektu. 

 

 

Efekt ekologiczny Projektu 

Zajęcie przeprowadzone w ramach Projektu przyczyniły się do wzrostu zainteresowań 

przyrodniczych dzieci i kształtowania wśród nich właściwych postaw wobec środowiska 

przyrodniczego. Uczniowie poznali sposoby pomocy ptakom - dowiedzieli się, jakie 

schronienia można dla nich budować oraz w jaki sposób należy dokarmiać ptaki. Dowiedzieli 

się jak należy zachowywać się przebywając w pobliżu siedlisk i jak obserwować ptaki by nie 

zakłócać ich spokoju. Zwróciliśmy także uwagę na problemy związane z ochroną tych 

zwierząt i ich siedlisk. Wyjaśniliśmy sens obrączkowania ptaków. Poprzez zaprezentowanie 

bogatej różnorodności awifauny Bydgoszczy kształtowaliśmy wizerunek miasta jako ptasiego 

raju. Nasze działania przyczyniły się także do promocji kierunków przyrodniczych naszej 

uczelni. 

Projekt przyczynił się także do pogłębienia wiedzy studentów. Obrączkowanie ptaków 

dostarczyło nam wiele ważnych informacji. Mogliśmy badać przeżywalność ptaków, wpływ 

warunków atmosferycznych na ich kondycję, przebieg pierzenia, a także poznać ich 

pochodzenie, strukturę wiekową i płciową. Porównanie tegorocznych wyników z poprzednim 

sezonem pozwoli nam stwierdzić ile ptaków zagnieździło się trwale na terenie Ogrodu 

Botanicznego oraz jaki wpływ na tę liczbę mają nasze działania.  

 


