
 

 

Sprawozdanie merytoryczno-ekologiczne 

z realizacji projektu „Ptaki wokół nas”- studenci obrączkują i 

edukują / kontynuacja/ 

umowa DB11054/OP-in 

___________________________________________________________ 

Projekt realizowany był przez Ogród Botaniczny UKW oraz studentów Koła Naukowego 

Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i finansowany z dotacji Wojewódzkiego 

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

elementów:  

 zajęcia terenowe, 

 warsztaty, 

 wydanie kolorowanki, 

 konkurs plastyczny. 

 obrączkowanie ptaków, 

Doposażenie pracowni Ogrodu Botanicznego i KNP w niezbędny sprzęt, urządzenia            

i materiały pomocne w realizacji projektu. 

Prowadzenie strony internetowej  

Utworzono podstronę projektu PTAKI WOKÓŁ NAS  kontynuacja, 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),  

- kolorowanka (wydawnictwo),  

- konkurs (regulamin, karta zgłoszeniowa, terminy i wyniki) oraz galeria wszystkich 

nadających się do zeskanowania prac dzieci (łącznie 128 prac), co było już samo w sobie 

nagrodą za uczestnictwo. 

Odnośnik do strony internetowej PROJEKTU znajduje się na stronie głównej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, w dziale imprezy i działania.  

 

ZAJĘCIA  EDUKACYJNE 

Sposób kierowania oferty  

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

skierowane do szkół w Bydgoszczy drogą mailową, oraz otrzymali je nauczyciele przyrody 

współpracujący z Kołem Naukowym Przyrodnikow UKW, bądź Ogrodem Botanicznym. 

Oferta zawierała 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. Zapisy przyjmowano drogą mailową. 

Placówki zgłoszone do PROJEKTU 



 

 

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bydgoszczy 

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bydgoszczy 

- Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze 

- Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach 

- Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 

- Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy 

- Szkoła Podstawowa nr 45 w Bydgoszczy 

- Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy 

- Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy 

- Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy 

- Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy 

- Zespół Szkół nr 10 w Bydgoszczy  

- Zespół Szkół nr 15 w Bydgoszczy  

- Zespół Szkół nr 26 w Bydgoszczy 

- Zespół Szkół nr 12  w Bydgoszczy 

- Zespół Szkół w Ślesinie koło N/Notecią 

 

Zajęcia terenowe 

Przeprowadzono zajęcia dla 8 grup terenowych z których skorzystało 7 placówek. Łącznie w 

wyprawach uczestniczyło ponad 160 osób. Poniżej zestawiono szkoły, dla których 

przeprowadzono zajęcia terenowe, z podaniem opiekuna.  

Data Nauczyciel/opiekun grupy Placówka uczestnicząca w zajęciach 

15.06.2011 r.  Katarzyna Ślefarska SP im. J. Verne'a w Białych Błotach 

13.10.2011 r. Anna Izdebska SP nr 45 w Bydgoszczy 

17.10.2011 r., Anna Warszawska SP nr 60 w Bydgoszczy 

17.10.2011 r., Joanna Jabłońska SP nr 9 w Bydgoszczy 

18.10.2011 r. Mirosława Krauze ZS nr 12 w Bydgoszczy 

19.10.2011 r. Olga Łukaszek ZS nr 26 w Bydgoszczy 

19.10.2011 r. Katarzyna Ślefarska SP im. J. Verne'a w Białych Błotach 

26.10.2011 r. Barbara Bachora SP nr 45 w Bydgoszczy 
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Zajęcia poprowadzili Monika Gomoła i Dawid Kilon. Każdorazowo trwały 2,5 h Odbywały 

się  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 WFOŚiGW w roku 2010: lunety i czterech lornetek. Wykorzystano 

również zakupiony nowy statyw do lunety, sporządzano także dokumentacje fotograficzną za 

pomocą aparatu fotograficznego kupionego ze środków WFOŚiGW. 

  

Warsztaty  

Odbywały się w pomieszczeniach Ogrodu Botanicznego UKW. Realizowane były w trzech 

cyklach: Poznaj skrzydlaki Bydgoszczy; Poleć z nami do Afryki!, Karmnikowe warsztaty. 

Każdy warsztat trwał 1,5 h a prowadzony był przez dwie osoby. Przeprowadzono ich łącznie 

10. Ofertę skierowano dla grup zorganizowanych liczących maksymalnie 20 uczniów, łącznie 

w nich wzięło udział ponad 180 osób.  

Warsztaty prowadzone były w formie prezentacji multimedialnej wyświetlanej za pomocą 

zakupionego ze środków WFOŚiGW rok wcześniej projektora i nowo zakupionego ekranu, 

oraz netbooka z napędem zewnętrznym (służył również do przygotowywania prezentacji w 

programach Office – zakupiona licencja). Terminy, nazwy placówek oraz nazwiska 

opiekunów uwzględniono w tabeli.  

Warsztaty: Poznaj skrzydlaki Bydgoszczy 

11.10.2011 r.   Iwona Dankowiakowska SP nr 9 w Bydgoszczy 

11.10.2011 r.  Anna Izdebska SP nr 45 w Bydgoszczy 

25.10.2011 r. Anna Wiśniewska SP nr 40 w Bydgoszczy 

25.10.2011 r. Olga Łukaszek SP nr 60 w Bydgoszczy 

Warsztaty: Poleć z nami do Afryki! 

08.11.2011 r.  Anna Warszawska SP nr 60 w Bydgoszczy 

08.11.2011 r.  Olga Łukaszek SP nr 60 w Bydgoszczy 

Karmnikowe warsztaty 

02.12.2011 r. Olga Łukaszek SP nr 60 w Bydgoszczy 

02.12.2011 r. Katarzyna Ślefarska SP im. J. Verne'a w Białych Błotach 

15.12.2011 r. Olga Łukaszek SP nr 60 w Bydgoszczy 

15.12.2011 r. Małgorzata Biciutko Gimnazjum w Ślesinie  

 

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. Zdobyta wiedza była utrwalana i sprawdzana w trakcie gier, zabaw, 

wypełniania tematycznych kart pracy. 

 

Poznaj skrzydlaki Bydgoszczy  



 

 

Przedstawiliśmy najciekawszych ptasich mieszkańców miasta, z wykorzystaniem zabaw 

ruchowych i prac manualnych. Dodatkowo poruszyliśmy aspekt ochrony ptaków. Najmłodsi 

otrzymali po zakończeniu zajęć kolorowanki z ptakami. Podsumowaniem zajęć było 

wypełnienie kart pracy.  

 

  

 

Poleć z nami do Afryki! 

Tematyka tych warsztatów z pewnością rozbudziła wyobraźnie. Odpowiedzieliśmy na pytanie 

dlaczego ptaki podejmują wędrówki i przedstawiliśmy te najbardziej spektakularne 

wędrówki. Podsumowaniem zajęć było rozwiązanie krzyżówki i wypełnienie kart pracy.  

  

Karmnikowe warsztaty 



 

 

Dzieci i młodzież zostali zapoznani z zasadami prawidłowego dokarmiania ptaków, oraz 

nauczyli się rozpoznawać pospolite gatunki odwiedzające nasze karmniki. Elementem zajęć 

było przyglądanie się pracom punktu obrączkarskiego działającego w ramach 

ogólnopolskiego projektu chwytania i obrączkowania ptaków przy karmnikach. Została 

omówiona celowość prowadzenia takich badań.  

 

 

 

Kolorowanka 

W ramach projektu zlecono wykonanie rysunków oraz druk kolorowanki dla dzieci w 

nakładzie 1 tys. szt. Odnajdziemy w niej 16 sylwetek ptaków spotykanych w mieście i na jego 

obrzeżach, w określonych porach roku. Każdy jest opisany nazwą gatunkową, z podaniem 

krótkiego opisu w postaci ciekawostki. Samodzielne pokolorowanie sylwetek ptaków wg 

załączonej dokładnej legendy barw pomaga w nauczeniu się identyfikacji tych ptaków.   

 

Kolorowanki były rozdawane bezpłatnie podczas warsztatów i wyjść terenowych 

realizowanych w ramach Projektu, oraz zwiedzającym Ogród Botaniczny wycieczkom            

i wysyłane placówkom, które o nie poprosiły. Sprawozdanie z dystrybucji kolorowanek w 

załączeniu. 



 

 

  

 

Konkurs 

Na konkurs plastyczny "Ptaki wokół nas - gdzie jest mój dom" nadesłano 187 prac 

w tym: 

- w kat. kl. IV-VI     –30 prac 

- w kat. kl. I-III        –157 prac 

 

W konkursie brali udział uczniowie z 10 szkół : 

 

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. sw. Wojciecha, Bydgoszcz ul. Nowodworska 17 

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1, Bydgoszcz ul. Dwernickiego 10 

- Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowodwór (woj. lubelskie) 

- Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a, Białe Błota ul. Centralna 27 

- Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza, Bydgoszczy, ul. Gdańska 122 

- Szkoła Podstawowa nr 58, Bydgoszcz ul. Gdańska 53a 

- Zespół Szkół nr 6, Bydgoszcz ul. Staroszkolna 12 

- Zespół Szkół nr 10 im. Józefa Piłsudskiego, Bydgoszcz ul Karłowicza 2 (SP 31) 

- Zespół Szkół nr 15 Bydgoszcz ul. Czerkaska 8 (SP 15) 

- Zespół Szkół nr 26, Bydgoszcz ul. Glinki 117 (SP 60) 

Rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. "Ptaki wokół nas - gdzie jest mój dom" odbyło 

się 7 grudnia 2011 roku. Wyłoniono 13 laureatów w kategoriach klasy I-III i IV-VI. Na 

uroczystość dzieci przybyły w towarzystwie rodziców i nauczycieli. Mogły podziwiać swoje 

prace wystawione w Katedrze Ekologii. Laureaci z radością odbierali dyplomy i nagrody 

ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu. Nauczycielom, dumnym z osiągnięć swoich podopiecznych, wręczono listy 

gratulacyjne. Rozdanie nagród było połączone z poczęstunkiem oraz prezentacją 

multimedialną na temat projektu "Ptaki wokół nas". Przekazano również informacje o 

gatunkach ptaków, które znalazły się na pracach laureatów, jak i wręczanych jako nagrody. 



 

 

 

  

Protokół z odbioru nagród przez laureatów w załączeniu.  

Wszystkie zdjęcia z rozdania nagród można zobaczyć na stronie PRJEKTU. 

 

OBRĄCZKOWANIE  PTAKÓW  

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 komplet obrączek ornitologicznych (1000 szt.) oraz sieć 

drapolówkę (na większe ptaki) i wagę. 

  



 

 

Zaobrączkowano łącznie 338 osobników z 19 gatunków (wynik zbliżony do 

ubiegłorocznego), natomiast ponownie schwytano 87 osobników (tzw. retrapy, czyli ptaki, 

które posiadały już wcześniej założoną przez nas obrączkę - świadczy to o przywiązaniu 

osobnika do danego miejsca). 

Ptaki obrączkowano:  

wiosną – 46 os., latem - 23 os., jesienią – 69 os., zimą – 200 os.  

 

Osobą zajmująca się obrączkowaniem ptaków był Dawid Kilon, posiadający licencję Stacji 

Ornitologicznej. Obrączkowanie jest niebywałą okazją do bliskiego obcowania z ptakami. 

Naszym badaniom przyglądały się osoby odwiedzające Ogród Botaniczny UKW 

(spacerowicze oraz wycieczki szkolne), w tym uczniowie biorący udział w warsztatach. 

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. Zimą natomiast 

uczestniczyliśmy w ogólnopolskim projekcie - Akcja Karmnik, czyli obrączkowanie ptaków 

w miejscach ich regularnego dokarmiania (przy karmnikach). Zakupiono suszarkę do 

owoców, dzięki której zasuszono ponad 30 l owoców jarzębiny, winobluszczu do zimowego 

skarmiania. Ponadto kupiono ziarno słonecznika czarnego (80kg). Ptaki zaczęto dokarmiać 

codziennie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Akcji Karmnik. 

  Nazwa łacińska   Nazwa polska  liczebność 

1 PARUS MAJOR bogatka 201 

2 CYANISTES CAERULEUS modraszka 31 

3 ERITHACUS RUBECULA rudzik 21 

4 CARDUELIS CHLORIS dzwoniec 17 

5 FICEDULA HYPOLEUCA muchołówka żałobna 11 

6 FRINGILLA COELEBS zięba 11 

7 COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES  grubodziób 8 

8 SYLVIA ATRICAPILLA kapturka 7 

9 SERINUS SERINUS kulczyk 5 

10 TURDUS MERULA kos 5 

11 PHOENICURUS PHOENICURUS pleszka 4 

12 TURDUS PILARIS kwiczoł 4 

13 CERTHIA BRACHYDACTYLA pełzacz ogrodowy 3 

19 TURDUS PHILOMELOS śpiewak 3 

14 COLUMBA PALUMBUS grzywacz 2 

15 GARRULUS GLANDARIUS sójka 2 

16 DENDROCOPOS MAJOR dzięcioł duży 1 

17 PICA PICA sroka 1 

18 SYLVIA BORIN gajówka 1 

  SUMA 338 

 

Lista zaobrączkowanych gatunków z podaniem nazwy łacińskiej i polskiej. 

 

 



 

 

EFEKT EKOLOGICZNY PROJEKTU 

Zajęcia przeprowadzone w ramach Projektu przyczyniły się do wzrostu zainteresowań 

przyrodniczych dzieci i kształtowania wśród nich właściwych postaw wobec środowiska 

przyrodniczego. Uczniowie poznali zasady odpowiedniego zachowania się w środowisku 

przyrodniczym, 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.  

Zasięg projektu: 1000 osób otrzymało kolorowanki, ponad 160 uczestniczyło w zajęciach 

terenowych, ponad 180 w warsztatach, ponad 180 w konkursie plastycznym, kilkadziesiąt w 

akcji obrączkowania. Doliczając nauczycieli, opiekunów, rodziców i rodzeństwo uczestników 

projektu – osiągnięty niewymierny efekt ekologiczny jest bardzo duży. 

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, wagę, przebieg pierzenia, a także poznać ich 

pochodzenie, strukturę wiekową i płciową.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


