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            Ptasie problemy, czyli jak wybrać miejsce 
  na zimowanie

Adresaci: 
  uczniowie klas V–VI szkoły podstawowej

Przedmiot: 
 biologia, etyka, zajęcia wychowawcze

Czas trwania: 
 2 godz. lekcyjne

Podstawa 

programowa:
 Biologia:

  Cele: I.1, I.3, IV.1, VI.1, VI.2
  Treści nauczania: głównie treści II. Różnorodność życia (dotyczące ptaków, ich  

 przystosowania do lotu, samodzielnego rozpoznawania gatunków i ich po- 
` trzeb) w połączeniu z VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej w zakresie  
 analizy wpływu człowieka.

  
  Etyka:
  Cele: I.2, I.3, IV.2
  Treści nauczania: V. Człowiek wobec przyrody (dostrzeganie wartości miejsc  

 zamieszkania, potrzeba ochrony przyrody, zaangażowanie w ochronę  
 przyrody).

  Zajęcia wychowawcze: 
  Cele spójne z działaniami profilaktyczno-wychowawczymi: 

• współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spój-
nego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i pro-
mowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych  

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców 
oraz rodziców lub opiekunów 

• przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne 
potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 
przynależności i satysfakcji życiowej 

Temat: 

Opracowanie:
Olga Betańska
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Cele szczegółowe:
 • rozszerzenie wiedzy biologicznej z zakresu migracji ptaków oraz ich  

 przystosowania do lotu;
• rozpoznawanie podstawowych gatunków ptaków migrujących i pozosta- 
 jących na zimę;
• analiza wpływu człowieka i zmian klimatu na ptaki i ich migracje;
• zaangażowanie w pomoc przyrodzie poprzez samodzielne dokarmianie  
 lub edukację innych w tym zakresie.

Metody pracy: 
 projekcja filmu, rozmowa na forum, praca w zespole, dyskusja, gra, wizja tere-

nowa, akcja społeczna

Materiały

pomocnicze:
 komputer z dostępem do internetu, rzutnik, tablica, magnesy, załączniki:

• Załącznik 1. Kierunki i przyczyny migracji ptaków (pomoc nauczyciela);
• Załącznik 2. Co potrzebne jest ptakom podczas migracji? (do druku);
• Załącznik 3. Co potrzebne jest ptakom podczas migracji? (pomoc nauczy-

ciela);
• Załącznik 4. Ptaki zimujące i wędrowne – karty do gry (do druku i ewentu-

alnie do wyświetlenia na rzutniku, w zależności od wariantu gry);
• Załącznik 5. Ptaki zimujące i wędrowne (pomoc nauczyciela);
• Załącznik 6. Poradnik dokarmiania (do druku);
• Załącznik 7. Karta oceny karmnika (do druku).

Przedstawione poniżej propozycje aktywności są doskonałą okazją zarówno do kształto-
wania wrażliwości na przyrodę, jak i do rozwoju społecznego. Obserwacja ptaków, miejsc 
ich przebywania czy ich dokarmianie to zajęcia nie tylko dla uczniów. Czynności te moż-
na wykonywać wspólnie z rodziną, przyjaciółmi i opiekunami, aby po czasie, jako bardziej 
doświadczeni obserwatorzy, samodzielnie organizować spacery i uczyć obserwacji innych. 
Istnieje wiele możliwości, aby dalej rozwijać tak powstałe pasje, np. poprzez włączenie się 
w coroczną akcję Zimowe Ptakoliczenie, zorganizowanie wycieczki na Europejski Dzień Pta-
ków czy wzięcie udziału w obozie obrączkarskim. Wspólne działanie przy zabezpieczeniu 
szklanego przystanku, tak aby nie rozbijały się o niego ptaki, na pewno przyniesie poczucie 
satysfakcji i sukcesu. Obcowanie z przyrodą powinno stanowić nieodzowny element na-
szego życia, gdyż warunkuje prawidłowy rozwój organizmu, jednocześnie będąc doskona-
łym źródłem relaksu. Jest ono nierozerwalnie związane z ruchem na świeżym powietrzu, 
co pozytywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Wspólne aktywności na 
rzecz ochrony przyrody, takie jak przedstawione poniżej, kształtują postawy obywatelskie, 
ale również uczą m.in. odpowiedzialności za siebie i innych, udzielania pomocy, organizacji 
wydarzeń i akcji oraz przekazywania swojej wiedzy. Niech te zadania staną się dla Państwa 
inspiracją, aby wykonać pierwszy krok w kierunku obcowania z przyrodą i działania na rzecz 
jej ochrony. Ten pozornie mały krok może się okazać, tak jak w przypadku Chłopca z chmur, 
skokiem we wspaniałą przygodę oraz pomocą dla setek ptasich (i nie tylko) istnień!

Od Autorki
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Lekcja 1

Rozpocznij od omówienia filmu Chłopiec z chmur i uczuć mu towarzyszących 
w formie rozmowy na forum. Zadaj pytania: „Jak czuł się chłopiec podczas swo-
jego lotu z gęsiami? Czy było mu łatwo? Czy czulibyście się na jego miejscu 
bezpieczni? Czy ptaki mogą się czuć podobnie?” (5 min).

Zauważ, że mimo trudności podróży wiele gatunków decyduje się na migra-
cje. Aby uświadomić skalę zjawiska, wyświetl uczniom krótki filmik pokazujący 
intensywność i trasy migracji ptaków i innych zwierząt. Poproś, aby podczas 
oglądania zwrócili uwagę na kierunek, w którym zwierzęta przemieszczają się 
wiosną (początek filmu) i jesienią (druga połowa) – będzie to potrzebne do ko-
lejnego zadania (5 min).

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=nUKh0fr1Od8. Animacja 
została stworzona na podstawie danych GPS i satelitarnych zebranych przez 
Movebank (movebank.org).

Poproś uczestników, aby zastanowili się, dlaczego ptaki opuszczają na zimę 
okolice swoich gniazd. Podsumuj z uczniami kierunki migracji oraz ich przy-
czyny na tablicy w formie tabeli (załącznik 1). Najlepiej rozpocząć analizę od 
migracji jesiennej, której przyczyny są łatwiejsze do zidentyfikowania (5 min).

Podziel uczniów na pięć grup i rozdaj im wydrukowane kadry z filmu (za-
łącznik  2). W trakcie podróży, bohater potrzebował różnych rzeczy. Poproś 
uczestników, aby zastanowili się, jaką potrzebę przedstawia zdjęcie. Czy ptaki  
podczas migracji potrzebują czegoś podobnego? Po chwili grupy zaprezentują 
wyniki. Poproś przedstawiciela grupy, aby podszedł, przyczepił zdjęcie do tabli-
cy i powiedział, co przedstawia kadr z filmu. Obok zapisz zaproponowany przez 
klasę element potrzebny ptakom w czasie migracji (załącznik 3; 5 min).

Spytaj klasę, czy wszystkie ptaki podejmują wędrówkę. Zwróć uwagę, że zimą 
też możemy obserwować ptaki w Polsce. Wcześniejsze zadanie pokazało, że 
głównymi przyczynami migracji jesiennej są niskie temperatury i brak pokar-
mu. Gatunki wrażliwe na te czynniki i biorące udział w migracji nazywamy ga-

1.

2.

4.

5.

Przebieg zajęć

3.

https://www.youtube.com/watch?v=nUKh0fr1Od8
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tunkami wędrownymi. Ptaki, które umieją poradzić sobie w trudnych warun-
kach zimowych i nie opuszczają kraju, nazywamy gatunkami osiadłymi (5 min).

Gra „Ptaki zimujące i wędrowne”

Przygotowanie do gry:
Podziel klasę na dwa zespoły. Każdemu daj karty z gatunkami ptaków (załącz-
nik 4). Zapoznaj uczniów z gatunkami na kartach, wspólnie spróbujcie je na-
zwać. Zwróć uwagę na cechy rozpoznawcze gatunku. Przy omawianiu gatun-
ków powiedz uczestnikom, by ocenili, czy gatunek jest zimujący, czy wędrowny 
(załącznik 5). Przypomnij uczniom o zasadach fair play i poproś, aby nie zapisy-
wali na kartach nazw gatunków ani informacji o wędrówkach.

Wariant I:
Runda gry wygląda następująco: wypowiedz nazwę jednego gatunku z kart. 
Zadaniem zespołów jest jak najszybsze odnalezienie odpowiedniej karty i jej 
podniesienie. Punkt dostaje drużyna, która jako pierwsza podniesie poprawną 
kartę (uczestnicy mają tylko jedną szansę). Zespół może zyskać kolejny punkt, 
jeżeli poprawnie określi, czy gatunek jest osiadły, czy wędrowny. Jeśli żadna 
grupa nie wybierze właściwej karty, wskaż odpowiednie zdjęcie. Po przyznaniu 
punktów rozpocznij kolejną rundę. To wariant łatwiejszy, ale istnieje duże ryzy-
ko, że uczniowie zapiszą nazwy gatunków i będą oszukiwać.

Wariant II:
Runda gry wygląda następująco: losowo wyświetl na rzutniku jeden gatunek. 
Zadaniem zespołów jest jak najszybsze wypowiedzenie nazwy gatunku. Punkt 
dostaje pierwsza drużyna, która to zrobi. Może ona zyskać kolejny punkt, jeżeli 
właściwie określi, czy gatunek jest osiadły, czy wędrowny. Jeśli żadna grupa nie 
odpowie poprawnie, nazwij wyświetlony gatunek. Po przyznaniu punktów roz-
pocznij kolejną rundę. To wariant trudniejszy i może generować hałas, jednak 
generuje więcej zabawy i powoduje szybsze zapamiętywanie (20 min).

6.
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Lekcja 2

Przed rozpoczęciem zajęć sprawdź, czy w najbliższej okolicy szkoły znajduje się 
miejsce, gdzie są dokarmiane ptaki. Mogą to być karmnik albo obszar dokar-
miania kaczek i innych ptaków wodnych (gdy nie ma w okolicy takiego miejsca, 
patrz: wariant II). W ramach tej lekcji udacie się na spacer, aby skontrolować, czy 
ptaki w waszej okolicy są właściwie dokarmiane.

Przypomnij podział gatunków na wędrowne i osiadłe. Poproś uczniów, aby po-
wiedzieli, co powoduje, że ptaki wędrowne decydują się na migracje (zimno 
i brak pokarmu). Czy człowiek może wpłynąć na te czynniki w taki sposób, aby 
gatunki wędrowne stały się osiadłymi?

• Jedną z przyczyn zaniechania migracji jest ocieplenie klimatu. Gatunki, 
które dawniej opuszczały Polskę, coraz częściej decydują się na przezimo-
wanie lub skracają trasę migracji. Są to np. żurawie, czajki, czaple. Niektó-
re ptaki chętnie zimują w miastach, np. kaczki, łabędzie, gawrony, wrony. 
Z powodu ogrzewania budynków i ruchu samochodowego w miastach jest 
cieplej niż na terenach otwartych, więc ptakom łatwiej tam przetrwać zi-
mowe warunki.

• Nie wszystkie ptaki są tak bardzo wrażliwe na zimno. Jeśli mogą znaleźć je-
dzenie, będą w stanie przetrwać zimę w Polsce. Znacznie pomaga im w tym 
dokarmianie przez ludzi. Gatunkami, którym człowiek ułatwia zimowanie 
poprzez dokarmianie, są np. łabędzie nieme, krzyżówki, bogatki, modrasz-
ki, wróble (5 min).

A. Karmnik
1. Przed udaniem się do karmnika rozdaj uczniom poradniki dokarmiania (za-

łącznik 6). Wspólnie zapoznajcie się z zasadami.
2. Gdy uczniowie będą przy karmniku, powiedz im, aby dokładnie obejrzeli 

jego otoczenie. Podziel uczestników na grupy i rozdaj im karty oceny kar-
mnika (załącznik 7). Poproś, by ocenili, czy karmik jest przyjazny ptakom. 
Jeśli uznają, że nie jest on przyjazny, poproś, żeby zaproponowali, w jaki 
sposób można ulepszyć ten karmnik.

Przygotowanie

Wstęp

Wariant I

Przebieg zajęć
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Ewentualna praca domowa:
Jeśli oglądany przez klasę karmnik znajduje się przy szkole albo w miejscu pu-
blicznym, np. parku miejskim, zachęć uczniów, aby zaangażowali się w dokar-
mianie. Poproś, by przynieśli nasiona albo przygotowali kule tłuszczowe. Pa-
miętaj jednak, że ptaki trzeba dokarmiać przez całą zimę!

B. Miejsce dokarmiania ptaków wodnych (kaczek, łabędzi)
1. Przed udaniem się nad wodę rozdaj uczniom poradniki dokarmiania (załącz- 

nik 6). Wspólnie zapoznajcie się z zasadami.
2. Nad zbiornikiem wodnym poproś, aby uczniowie ocenili, czy ptaki są  

dobrze dokarmiane. Czy pokarm nie jest wrzucany do wody? Czy ptaki nie 
są dokarmiane chlebem? Czy w miejscu dokarmiania nie ma zepsutego po-
karmu?

3. Poproś uczestników, by sprawdzili, czy w pobliżu znajduje się tablica infor-
macyjna o dokarmianiu ptaków wodnych. Jeśli tam jest, sprawdźcie, czy 
informacje na niej zawarte są poprawne. Jeśli nie ma takiej tablicy, poproś, 
aby uczniowie ją zaprojektowali (praca domowa).

Ewentualna praca domowa:
Poproś, aby uczniowie zaprojektowali tablicę dotyczącą dokarmiania kaczek 
i łabędzi. Wybierzcie najlepszy projekt (np. w drodze głosowania klasowego 
lub szkolnego) i we współpracy z władzami miasta umieśćcie tablicę w miejscu, 
gdzie są dokarmiane ptaki wodne.

W przypadku gdy w najbliższej okolicy nie ma karmnika ani miejsca dokarmia-
nia ptaków wodnych, spróbuj z uczniami znaleźć najlepsze miejsce do dokar-
miania ptaków.
1. Korzystając z poradnika dokarmiania (załącznik 6) i karty oceny karmni-

ka (załącznik 7), poproś uczniów, aby znaleźli w pobliżu szkoły najlepsze 
miejsce do postawienia karmnika. Zwróć uwagę na sąsiedztwo krzewów 
i drzew owocowych, które stanowią naturalny pokarm dla ptaków. Niech 
uczestnicy sprawdzą, czy wybrane miejsce spełnia wszystkie warunki z kar-
ty oceny karmnika (załącznik 7).

Ewentualna praca domowa:
Jeśli chcecie rozpocząć dokarmianie, warto zwrócić się do najbliższego nad-
leśnictwa, parku krajobrazowego czy organizacji ekologicznej z prośbą o kar-
mnik. Często organizacje te wspierają akcje dokarmiania ptaków.

Zachęć uczniów do zorganizowania zbiórki pokarmu dla ptaków i do samo-
dzielnego wykonania kul tłuszczowych. Wyznaczcie osoby odpowiedzialne za 
codziennie uzupełnianie pokarmu w karmniku.

Wariant II
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Załączniki

Migracja Jesienna – podróż do 
ciepłych krajów

Wiosenna – powrót do domu

Kierunek 
migracji

południe i zachód północ i wschód

Przyczyny Brak odporności 
na niskie temperatury.

Brak pokarmu na tere-
nach lęgowych.

Znaczne zagęszczenie osobników na zimowisku. Po-
woduje to dużą konkurencję o miejsca gniazdowania 
i pokarm.

W okresie wiosenno-letnim w miejscach lęgowych 
dostępność pokarmu jest większa niż na zimowiskach 
i większe są szanse na wychowanie młodych.

Załącznik 1

 Kierunki i przyczyny migracji ptaków

Załącznik 2

Co potrzebne jest ptakom podczas migracji?

Kadr 1
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Kadr 2

Kadr 3
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Kadr 5

Kadr 4
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Załącznik 3

Co potrzebne jest ptakom podczas migracji? (pomoc nauczyciela)

Kadr 1 Thomas, aby towarzyszyć stadu gęsi, potrzebował paralotni. Ptaki są na-
turalnie przystosowane do lotu. Porównując budowę ptaka do paralotni, 
możemy zauważyć następujące przystosowania:
• obecność skrzydeł,
• opływowy kształt ciała,
• lekka konstrukcja – pneumatyczne kości, redukcja niektórych narzą-

dów (brak zębów, jednego jajowodu i jajnika, pęcherza moczowego).

Kadr 2 W trakcie postojów Thomas musiał uzupełniać paliwo w paralotni oraz 
zapasy jedzenia dla siebie. Ptaki podczas wędrówek również poszukują 
miejsc, w których mogą się posilić. W zależności od rodzaju diety szukają 
odpowiednich terenów (np. kaczki szukają zbiorników wodnych, żurawie 
– pól i ściernisk, słowiki – krzewów i zarośli).

Kadr 3 Paralotnia Thomasa była przystosowana do lądowania na wodzie. Musiał 
on więc poszukiwać stawów, jezior lub brzegów morza, aby zatrzymać się 
na postój. Ptaki również poszukują obszarów dogodnych do lądowania. 
Po męczącej podróży potrzebują miejsc, w których czują się bezpieczne 
i mają możliwość znalezienia pokarmu.

Kadr 4 Thomas w czasie podróży posługiwał się nawigacją w telefonie i studio-
wał mapy. Na temat tego, jak ptaki orientują się w terenie, jest wiele teorii. 
Ptaki mogą się orientować w przestrzeni m.in.:
• na podstawie charakterystycznych punktów terenu, np. lecą wzdłuż 

morskich wybrzeży;
• za pomocą Słońca i gwiazd;
• wykorzystując magnetyzm Ziemi; u niektórych gatunków u nasady 

dzioba wykryto kryształki magnetytu, które działają jak kompas, uła-
twiając ptakom określenie kierunków świata.

Kadr 5 Przed rozpoczęciem lotu Thomas zakładał kask i ciepło się ubierał. U pta-
ków funkcję ochronną pełnią pióra, które chronią przed urazami i stratą 
temperatury. Dzięki piórom puchowym ptaki nie wyziębiają się nawet na 
dużych wysokościach.



Załącznik 4

Ptaki zimujące i wędrowne – 
karty do gry
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Załącznik 5

 Ptaki zimujące i wędrowne

Gatunki zimujące Gatunki wędrowne

wróbel
bocian 
biały 

mazurek
gęś 
gęgawa

sikora 
bogatka

jaskółka 
dymówka

krzyżówka jerzyk

wrona siwa
rybitwa 
rzeczna

sójka dudek

dzięcioł duży  żuraw

 łabędź niemy 
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1. Dokarmianie zacznij, gdy pojawi się śnieg lub panują niskie 
temperatury.

2. Kiedy zaczniesz dokarmiać, musisz to robić codziennie aż 
do końca zimy. Ptaki przyzwyczajają się do karmnika i liczą 
na Ciebie! Jeśli o nich zapomnisz, będą cierpieć z głodu!

3. Karmnik powinien być czysty. Usuwaj z niego odchody i ze-
psuty pokarm. Nikt nie chce jeść z brudnego talerza!

4. Dbaj, aby pokarm w karmniku nie był spleśniały. Ptakom, 
tak jak Tobie, zaszkodzi zepsute jedzenie.

5. Sprawdź, czy karmnik jest niedostępny dla kotów oraz czy 
w pobliżu są krzewy lub drzewa, gdzie ptaki mogą się scho-
wać.

6. Dobrze, aby karmnik miał daszek, a jedzenie było osłonięte 
przed deszczem. To uchroni je przed szybkim pleśnieniem.

7. Nie wrzucaj pokarmu dla kaczek i łabędzi do wody – tam 
jedzenie szybko spleśnieje i zaszkodzi ptakom.

8. Dla wróbli, mazurków, dzwońców, sikorek wsyp do karmni-
ka:
• niełuskane nasiona słonecznika,
• siemię lniane,
• nasiona dyni,
• pszenicę i inne nasiona zbóż,
• surowe płatki owsiane,
• orzechy bez skorupek.

9. Dla sikorek wywieś:
• słoninę (niesoloną),
• kule tłuszczowe (możesz zrobić je sam z niesolonego 

smalcu i nasion).
10. Dla kosów i kwiczołów umieść w karmniku:

• kawałki jabłek,
• mrożone owoce jarzębiny lub porzeczki.

11. Jeśli chcesz dokarmiać kaczki i łabędzie, daj im:
• ziarna zbóż,
• drobno pokrojone warzywa, np. marchewkę.

Załącznik 6

Poradnik dokarmiania

NIGDY NIE DOKARMIAJ PTAKÓW CHLEBEM ANI PRODUKTAMI 
SOLONYMI (NP. SOLONYMI ZIARNAMI SŁONECZNIKA, 
ORZESZKAMI, WARZYWAMI GOTOWANYMI Z SOLĄ) – SĄ ONE 
DLA PTAKÓW SZKODLIWE.
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Załącznik 7

Karta oceny karmnika

1. W pobliżu karmnika znajdują się drzewa lub krzewy, w których ptaki 
będą mogły się ukryć.

2. Karmnik jest zabezpieczony przed kotami. Trudno się do niego wspiąć, 
obok nie ma gałęzi, z których kot mógłby skoczyć  
do karmnika.

3. Karmnik znajduje się w miejscu zacisznym, gdzie nikt nie przeszkadza 
ptakom w posiłku.

4. Karmnik jest czysty, nie ma w nim odchodów ani zepsutych resztek 
pokarmu.

5. Karmnik ma daszek, a pokarm jest osłonięty przed deszczem. 

6. W karmniku znajduje się odpowiedni pokarm: nasiona słonecznika, 
zboża, płatki owsiane, orzechy. Obok wiszą kule tłuszczowe i owoce. 
Każdy ptak znajdzie coś dla siebie.

7. W tym karmniku nie dokarmia się chlebem. 

8. W karmniku nie ma solonych produktów (orzeszków, ziemniaków itp.). 

9. Pokarm w tym karmniku jest uzupełniany codziennie. 

10. W pobliżu tego karmnika nie ma szyb, szklanych przystanków ani 
innych dużych szklanych powierzchni, o które ptaki mogłyby się rozbić 
podczas ucieczki przed zagrożeniem.

11. W pobliżu karmnika znajdują się drzewa i krzewy owocowe, np. jarzębi-
na, berberys. Dzięki nim ptaki mogą uzupełniać swoją dietę o owoce.

tak nie

Jak można ulepszyć ten karmnik?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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Temat: 
  Śladem ptasich migracji

Adresaci: 
 uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej

Przedmiot: 
 biologia, geografia, etyka, zajęcia wychowawcze

Czas trwania: 
 2 godz. lekcyjne

Podstawa 

programowa:
 Biologia:

  Cele: I.1, I.3, IV.1, IV.2, VI.1, VI.2, VI.3
  Treści nauczania: głównie treści VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej  

 (w zakresie analizy wpływu człowieka i funkcji obszarów chronionych) oraz  
 II. Różnorodność życia (dotyczące ptaków).

  Geografia:
  Cele: II.2, III.6, III.7
  Treści nauczania: tematy związane z analizą mapy zarówno najbliższej okolicy,  

 całej Polski, jak i Europy (i ewentualnie Afryki i Azji) oraz związane z umiejętno-
  ścią wyznaczania kierunków, tras, odległości: I.1–4, VII.3.

  Etyka:
  Cele: I.2, I.3, IV.2
  Treści nauczania: V. Człowiek wobec przyrody (dostrzeganie wartości miejsc  

 zamieszkania, potrzeba ochrony przyrody, zaangażowanie w ochronę przyrody).
  
  Zajęcia wychowawcze: 
  Cele spójne z działaniami profilaktyczno-wychowawczymi: 

• współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spój-
nego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i pro-
mowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;  

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców 
oraz rodziców lub opiekunów; 

• przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne 
potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 
przynależności i satysfakcji życiowej. 

Opracowanie:
Olga Betańska.



Cele szczegółowe:
 • rozszerzenie wiedzy biologicznej z zakresu migracji ptaków;

• zapoznanie z metodami badania migracji;
• rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i antropogenicznych dla ptaków 
 podczas migracji;
• etyczna ocena działań człowieka zagrażających ptakom;
• zaangażowanie w pomoc przyrodzie poprzez stworzenie miejsc  
 przyjaznych ptakom w najbliższej okolicy.

Metody pracy: 
 rozmowa na forum, praca w zespole, dyskusja, wizja lokalna, akcja społeczna, 

praca z materiałem źródłowym, praca z mapą

Materiały 

pomocnicze:
 • Załącznik 1. Przyczyny migracji ptaków (pomoc nauczyciela);

• Załącznik 2. Przykłady gatunków wędrownych i osiadłych (pomoc nauczy-
ciela);

• Załącznik 3. Karty gatunków wędrownych i osiadłych (do druku);
• Załącznik 4. Metody badań ptasich migracji;
• Załącznik 5. Zagrożenia podczas migracji (do druku);
• Załącznik 6. Opis tras migracji wybranych gatunków (do pracy domowej);
• Załącznik 7. Formularz opisu zagrożeń dla ptaków w okolicy szkoły (do 

druku);
• Załącznik 8. Formularz oceny miejsc przyjaznych ptakom (do druku).

Przedstawione poniżej propozycje aktywności są doskonałą okazją zarówno do kształto-
wania wrażliwości na przyrodę, jak i do rozwoju społecznego. Obserwacja ptaków, miejsc 
ich przebywania czy ich dokarmianie to zajęcia nie tylko dla uczniów. Czynności te moż-
na wykonywać wspólnie z rodziną, przyjaciółmi i opiekunami, aby po czasie, jako bardziej 
doświadczeni obserwatorzy, samodzielnie organizować spacery i uczyć obserwacji innych. 
Istnieje wiele możliwości, aby dalej rozwijać tak powstałe pasje, np. poprzez włączenie się 
w coroczną akcję Zimowe Ptakoliczenie, zorganizowanie wycieczki na Europejski Dzień Pta-
ków czy wzięcie udziału w obozie obrączkarskim. Wspólne działanie przy zabezpieczeniu 
szklanego przystanku, tak aby nie rozbijały się o niego ptaki, na pewno przyniesie poczucie 
satysfakcji i sukcesu. Obcowanie z przyrodą powinno stanowić nieodzowny element na-
szego życia, gdyż warunkuje prawidłowy rozwój organizmu, jednocześnie będąc doskona-
łym źródłem relaksu. Jest ono nierozerwalnie związane z ruchem na świeżym powietrzu, 
co pozytywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Wspólne aktywności na 
rzecz ochrony przyrody, takie jak przedstawione poniżej, kształtują postawy obywatelskie, 
ale również uczą m.in. odpowiedzialności za siebie i innych, udzielania pomocy, organizacji 
wydarzeń i akcji oraz przekazywania swojej wiedzy. Niech te zadania staną się dla Państwa 
inspiracją, aby wykonać pierwszy krok w kierunku obcowania z przyrodą i działania na rzecz 
jej ochrony. Ten pozornie mały krok może się okazać, tak jak w przypadku Chłopca z chmur, 
skokiem we wspaniałą przygodę oraz pomocą dla setek ptasich (i nie tylko) istnień!

Od Autorki
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Lekcja 1

Poproś uczniów o określenie powodów migracji ptaków. Niech spróbują zna-
leźć przyczyny jesiennej wędrówki do cieplejszych regionów oraz wiosennego 
powrotu do miejsc lęgowych (załącznik 1; 5 min).

Zapytaj uczestników, czy wszystkie gatunki ptaków podejmują wędrówkę. 
Poproś, aby podali kilka przykładów gatunków wędrownych (czyli podejmu-
jących migrację) oraz osiadłych (czyli tych, które nie opuszczają terenów lęgo-
wych na zimę). Staraj się nie podpowiadać im kolejnych gatunków, zostaną one 
uzupełnione w kolejnym zadaniu (załącznik 2; 5 min).

Podziel uczniów na zespoły. Każdej grupie daj jeden gatunek z załącznika 3. 
Poproś, aby uczestnicy zapoznali się z tekstem i na jego podstawie określili, 
czy jest to gatunek wędrowny, czy osiadły. Nakieruj ich, by w opisie znaleźli 
informację dotyczącą pokarmu i charakterystycznych cech lęgowisk. Następ-
nie zasugeruj, aby ocenili, czy zimą w miejscach występowania tych gatunków 
odnajdą one preferowany pokarm i siedliska. Dopiszcie te nazwy do swoich list 
gatunków osiadłych i wędrownych (5 min).

Zaprezentuj klasie filmik przedstawiający trasy migracji gęsi w Europie: 
https://vimeo.com/49167955.

Zapytaj uczniów, czy wiedzą, w jaki sposób naukowcy mogą śledzić trasy wę-
drówek ptaków. Zaprezentuj główne metody badań ptasich migracji (załącznik 
4; 10 min).

Tu przeczytasz więcej o metodach badań migracji ptaków:
• http://dzialprzyrody.blogspot.com/2016/01/metody-badania-ptasich-we-

drowek_6.html,
• http://www.stornit.gda.pl/oop.php,
• Michał Polakowski, Strategie wędrówek ptaków, 27.03.2004, Wszechnica 

Biebrzańska, Sulin.

1.

2.

Przebieg zajęć

3.

https://vimeo.com/49167955
http://dzialprzyrody.blogspot.com/2016/01/metody-badania-ptasich-wedrowek_6.html
http://dzialprzyrody.blogspot.com/2016/01/metody-badania-ptasich-wedrowek_6.html
http://www.stornit.gda.pl/oop.php


Przygotuj załącznik 5. Wytnij paski z zagrożeniami, z którymi spotykają się ptaki 
podczas migracji. Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, o jakich zagroże-
niach była mowa w filmie Chłopiec z chmur. Wyjaśnij terminy „zagrożenie natu-
ralne” i „zagrożenie antropogeniczne” (powstałe pośrednio lub bezpośrednio 
w wyniku działalności człowieka). Poproś chętnych, by podeszli do tablicy i wy-
losowali po jednym pasku, a następnie by głośno przeczytali zagrożenie i za-
kwalifikowali je jako naturalne lub antropogeniczne (10 min).

Zadaj uczniom pytanie: „Z których czynności wymienionych jako zagrożenia 
antropogeniczne człowiek mógłby zrezygnować, aby ułatwić ptakom życie?”. 
Wybierzcie jedno lub dwa zagrożenia, które uczniowie wskażą jako łatwe do 
wyeliminowania. Następnie podziel uczestników na grupy. Poproś, aby jedna 
znalazła argumenty za czynnością generującą zagrożenia, a druga – przeciw 
niej (przykłady czynności: polowania, budowanie szklanych wiat przystanko-
wych, wypuszczanie kotów domowych na dwór). Niech klasa przedstawi argu-
menty. Jeśli uczniowie są ciekawi swoich opinii, możesz przeprowadzić głoso-
wanie, czy są za, czy przeciw (10 min).

Ewentualna praca domowa
Poproś uczniów, aby na podstawie opisów tras migracyjnych gatunków (za-
łącznik 6) zaznaczyli trasę przelotu na mapie. Mogą to zrobić na mapach papie-
rowych lub mapach Google. Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na odległość, 
którą może pokonać ptak w ciągu jednego dnia. Niech zaplanują przystan-
ki w podróży w miejscach bezpiecznych dla ptaków, gdzie będą one mogły 
zdobyć pokarm i gdzie – w miarę możliwości – nie prowadzi się polowań (np. 
w parkach narodowych, rezerwatach przyrody), oraz trasę jak najbardziej od-
daloną od zagrożeń omawianych na lekcji (lotnisk, dużych miast). Uczniowie 
zaprezentują swoje trasy migracji na następnej lekcji (lub w innym wyznaczo-
nym terminie).
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Lekcja 2

Eliminujemy zagrożenia dla ptaków

Wybierz się z uczniami na spacer w okolice szkoły. Podczas spaceru spróbujcie 
odnaleźć miejsca, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla ptaków. 

Zwróćcie uwagę na:
• niezabezpieczone duże szklane powierzchnie, np. okna, przystanki auto-

busowe, budynki;
• wiatraki energetyczne;
• miejsca, gdzie często widziane są koty;
• linie wysokiego napięcia.

Przy każdym miejscu potencjalnie niebezpiecznym dla ptaków wypełnijcie for-
mularz z załącznika 7. W przypadku przeszklonych przystanków i innych szkla-
nych powierzchni można zgłosić takie miejsce do Fundacji Szklane Pułapki  
(https://szklanepulapki.pl). Warto zaangażować się w akcję fundacji polegają-
cą na obklejeniu szkła specjalnymi naklejkami chroniącymi ptaki przed kolizją. 
Więcej o naklejkach znajdziesz tutaj: https://szklanepulapki.pl/sklep.

Miejsca przyjazne ptakom

Wybierz się z uczniami na spacer w okolice szkoły. Podczas spaceru spróbujcie 
odnaleźć miejsca przyjazne ptakom wędrownym i nie tylko, np.:
• parki i ogrody z drzewami i krzewami owocowymi, które są źródłem pokar-

mu dla ptaków;
• stare drzewa z dziuplami, w których ptaki mogą gniazdować;
• w okolicach wiejskich łąk i rozlewisk, gdzie mogą się zatrzymywać wędrow-

ne ptaki wodno-błotne;
• oczka wodne;
• miejsca dokarmiania ptaków (karmniki, brzegi zbiorników wodnych).

Wariant A

Wariant B

Przebieg zajęć

https://szklanepulapki.pl
https://szklanepulapki.pl/sklep
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Przy każdym miejscu przyjaznym ptakom wypełnijcie formularz z załącznika 8. 
W przypadku zidentyfikowania zagrożeń w pobliżu miejsc przyjaznych ptakom 
warto podjąć działania eliminujące zagrożenie, np.:
• gdy w pobliżu przyjaznego miejsca odnajdziecie duże szklane powierzch-

nie, warto je zabezpieczyć we współpracy z Fundacją Szklane Pułapki;
• gdy drzewo dziuplaste jest martwe i przeznaczone do wycinki, warto po-

wiesić w pobliżu budkę lęgową, do której mogłyby się przenieść ptaki; 
budki często można otrzymać za darmo w najbliższym nadleśnictwie albo 
w urzędzie miasta;

• gdy w parkach z licznymi krzewami i drzewami owocowymi nie ma starych 
dziuplastych drzew, również warto zawiesić tam budkę;

• miejsca dokarmiania ptaków warto sprawdzić pod kątem prawidłowego 
dokarmiania; jeśli dokarmianie nie jest dobrze prowadzone, może ono za-
szkodzić ptakom – w takim wypadku warto urządzić akcję edukacyjną dla 
dokarmiających. 
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Załączniki

Migracja Jesienna – podróż do ciepłych 
krajów

Wiosenna – powrót do domu

Kierunek migracji południe i zachód północ i wschód

Przyczyny Brak odporności 
na niskie temperatury.

Brak pokarmu na terenach 
lęgowych.

Znaczne zagęszczenie osobni-
ków na zimowisku. Powoduje 
to dużą konkurencję o miejsca 
gniazdowania i pokarm.

W okresie wiosenno-letnim 
w miejscach lęgowych dostęp-
ność pokarmu jest większa niż na 
zimowiskach i większe są szanse 
na wychowanie młodych.

Załącznik 1

Przyczyny migracji ptaków (pomoc nauczyciela)
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Załącznik 2

Przykłady gatunków wędrownych i osiadłych (pomoc nauczyciela)

kruk gęś mała

wróbel bernikla białolica

mazurek bocian biały

sikory: bogatka, modraszka, 
sosnówka, uboga

jaskółki: 
dymówka i oknówka

sroka bocian czarny

sójka gęgawa

dzięcioły: duży, czarny, zielony dudek

bielik żuraw

kormoran jerzyk

puszczyk skowronek

myszołów szpak

krogulec pliszka siwa

mewa śmieszka rybitwa rzeczna

gil perkoz dwuczuby

krzyżówka słowik szary i rdzawy

łabędź niemy pleszka

kowalik  kopciuszek

gawron drozd śpiewak

kawka

wrona siwa
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Załącznik 3

Karty gatunków wędrownych i osiadłych (informacja dla nauczyciela)

Gęś zbożowa

„Według Jana Sokołowskiego to ona jest tą znaną nam po-
wszechnie «dziką gęsią». Gęś zbożowa jest dużym ptakiem. 
Osiąga długość ciała 69–84 centymetrów, rozpiętość skrzydeł 
1,5–1,7 metra i 2–4 kilogramów wagi. Samiec jest większy od 
samicy. Gniazdo zakłada w trudno dostępnych miejscach tun-
dry i tajgi, w pobliżu jezior, rzek lub na mokradłach płytkich 
dołkach, które ściele własnym puchem. […] Najlepiej się czuje 
na otwartych przestrzeniach. Łąki i pastwiska położone w po-
bliżu zbiorników wodnych są najodpowiedniejszym dla niej 
środowiskiem.

Odżywia się pokarmem roślinnym zbieranym głównie na po-
lach i terenach trawiastych. Podczas jedzenia jest bardzo czuj-
na. W stadzie znajdują się «strażnicy» rozglądający za ewen-
tualnym niebezpieczeństwem. Gęś zbożowa w locie tworzy 
klucze, które przy lądowaniu są efektownie załamywane. Ptaki 
widowiskowo opadają ku ziemi w ostrych zwrotach i pętlach. 
Jest znakomitym pływakiem, chętnie śpi na wodzie albo na jej 
brzegu. Poza sezonem lęgowym ptaki trzymają się w grupach 
rodzinnych, a stada składają się dość często z tysięcy osobni-
ków. Największe koncentracje w Polsce tworzy wraz z gęsią 
białoczelną na terenie Parku Narodowego Ujście Warty. Stada 
te liczą nieraz po kilkadziesiąt tysięcy osobników”.

Źródło: Pióro M., Gęś zbożowa – jesień 2017. Dostępny w 
Internecie: <https://plamkamazurka.pl/2017/09/ges-zbozo-
wa-jesien-2017/> (sata dostępu: 21.01.2020)

„Gęś zbożowa zamieszkuje północne rejony Skandynawii 
i Rosji, w Europie i Azji. Tam występują jej ulubione siedliska, 
w których zakłada gniazda. Są to bezleśne, otwarte tereny 
w strefie zimnego klimatu subarktycznego, porośnięte przede 
wszystkim mchami i porostami, czyli tundra oraz północne re-
jony jasnej tajgi – sąsiadujące z tundrą borealne lasy iglaste. 
Tam w pobliżu śródleśnych i tundrowych jezior i bagien gęś 
zbożowa wyprowadza młode. Lato arktyczne jest gwałtowne 
i krótkie, a po nim przychodzi niezwykle mroźna zima”.

Źródło: Krajewski Ł., Występowanie gęsi zbożowej Anser fabalis 
i gęsi tundrowej A. serrirostris w Kotlinie Biebrzańskiej. Ornis 
Polonica 2018, 59: 197–210. Dostępny w Internecie: <http://
www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP59_3_197-210.pdf> (data 
dostępu: 21.01.2020)

Jemiołuszka

„Jemiołuszka jest ptakiem niewielkim. Długość ciała wynosi 19–20, 
a rozpiętość skrzydeł 32–35 centymetrów. Waga jej oscyluje w gra-
nicach 50–75 gram. Ptak ten odbywa zazwyczaj jeden lęg w tajdze 
i lasotundrze Skandynawii i północnej Rosji. Zimą najszybciej spo-
tkamy ją w biotopach zbliżonych do parkowego. U nas, z koniecz-
ności, jest wegetarianką. Wcina różnego rodzaju jagody. Przede 
wszystkim głóg, jemiołę i jarzębinę. Podobno dziennie zjada dwa 
razy więcej pokarmu niż sama waży”.

Źródło: Pióro M., Jemiołuszka – zima 2014/15. Dostępny w In-
ternecie: <https://plamkamazurka.pl/2015/01/jemioluszka-zi-
ma-2014-15/> (data dostępu: 21.01.2020)

„Jemiołuszki, przylatując do nas narażają się na wiele niebezpie-
czeństw. Pochodzą z odległych krajów, więc nie znają napowietrz-
nych przewodów elektrycznych, szyb, kotów ani aut. Nie pojmują, 
że cokolwiek na świecie może poruszać się tak szybko jak samo-
chód. Nic dziwnego, że tak wiele z nich ginie. Sytuację pogarsza 
jeszcze zwyczaj sadzenia owocodajnych krzewów na pasach ziele-
ni między pasmami ruchu, zwłaszcza przy autostradach i drogach 
wylotowych z miast. Do tych owoców, głównie jarzębin, ligustrów, 
irg, rokitników i berberysów, zlatują się stada jemiołuszek, a pędzą-
ce samochody masowo je zabijają. Te ptaki, które unikną kolizji, 
cierpią z powodu zatruć metalami ciężkimi i innymi szkodliwymi 
pierwiastkami, jakie pokrywają zanieczyszczone spalinami owo-
ce”. Autor: Andrzej Kruszewicz

Źródło: Pióro M., Jemiołuszka z „Ptaków Polski”. Dostępny w In-
ternecie: <https://plamkamazurka.pl/2015/01/jemioluszka-zi-
ma-2014-15/> (data dostępu: 21.01.2020)

https://plamkamazurka.pl/2017/09/ges-zbozowa-jesien-2017/
https://plamkamazurka.pl/2017/09/ges-zbozowa-jesien-2017/
http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP59_3_197-210.pdf
http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP59_3_197-210.pdf
https://plamkamazurka.pl/2015/01/jemioluszka-zima-2014-15/
https://plamkamazurka.pl/2015/01/jemioluszka-zima-2014-15/
https://plamkamazurka.pl/2015/01/jemioluszka-zima-2014-15/
https://plamkamazurka.pl/2015/01/jemioluszka-zima-2014-15/
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Żołna

„«Mają co żryć – inaczej by ich tu nie było».

Ta lakoniczna diagnoza pewnego chłopa spod Pińczowa trafia 
w sedno. Zacznijmy od początku, czyli angielskiej nazwy żołny 
«bee eater» czyli «pszczołojad». Pszczoła miodna to tylko jeden, 
wcale nie najważniejszy składnik jej diety. […] Skoro więc święto-
krzyskie pszczoły mają się dobrze, to i inne owady także, bo mają 
do dyspozycji czyste, bogate i zróżnicowane środowisko natural-
ne. Nie przypadkowo [sic] jako ważny punkt odniesienia na ma-
pie żołnich habitatów podaję rzeki. Woda = ważki. Dużo ważek. 
Dużych ważek z rodziny żagnicowatych. To jeden z największych 
przysmaków żołny. 

[…]

Ale w ostatnich latach – chociaż trzmieli jest coraz mniej… – to żoł-
ny przybywa, ba! powraca nawet w miejsca, w jakich nie widziano 
jej przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Jest obserwowana i gniazduje 
nie tylko na południu, ale nawet na zachodnim Pomorzu. Ale my 
wciąż nie wiemy – dlaczego tak się dzieje? […] Niektórzy eksper-
ci kładą to na karb ocieplenia klimatu. Logiczne – robi się cieplej, 
więc tropikalny ptak radzi sobie lepiej”.

Źródło: Szaraniec A., Żołna – na progu nowego sezonu. Dostępny 
w Internecie: <https://plamkamazurka.pl/2013/05/font-size5-co-
lorgreenzolna-na-progu-nowego-sezonu-font/> (data dostępu: 
21.01.2020)

Sóweczka

„Sóweczka (Glaucidium passerinum) jest naszą najmniejszą sową. 
Jej ciało osiąga 16–18 centymetrów długości, rozpiętość skrzydeł 
33–38 centymetrów, waga oscyluje w granicach 53–80 gram. Czy-
li jest nieco mniejsza od dobrze znanego nam… szpaka. Gniazdo 
zakłada w wysoko położonych dziuplach po dzięciołach dużym 
i średnim. Na przełomie kwietnia i maja samica składa zwykle 3–7 
jaj; inkubacja trwa 27 dni. Pary gniazdują oddzielnie. Sóweczka 
dobrze się czuje w starodrzewiach, zwykle w głębi lasu, częściej 
liściastych i mieszanych z wilgotniejszymi partiami. Aktywna jest 
w ciągu dnia i o zmierzchu. Żywi się głównie drobnymi, leśnymi 
ptakami, gryzoniami i owadami. Magazynuje w dziuplach zapasy 
pokarmu”.

Źródło: Pióro M., Sóweczka – wiosna 2013.  Dostępny w Internecie: 
<https://plamkamazurka.pl/2013/03/font-size5-colorgreenso-
weczka-wiosna-2013-font/> (data dostępu: 21.01.2020) 

„Otóż sóweczki polują zawsze, gdy nadarzy się okazja – nie ba-
cząc na to, że są drapieżnikami i powinny polować tylko wtedy, 
gdy są głodne. Naukowcy już od dawna wiedzieli, że zabijają one 
w ciągu dnia znacznie więcej, niż mogą zjeść. To zrozumiałe, jeśli 
wychowują młode, ale okazuje się, że one tak robią stale. Jesienią 
tuż przed pojawieniem się śniegu i gdy tylko temperatura spadnie 
nieco poniżej zera, sóweczki wciąż polują ile wlezie, a swoje ofia-
ry chowają w miejscu, które moglibyśmy nazwać spiżarnią. Gdy 
zrobi się naprawdę zimno, spiżarnia zamienia się w zamrażarkę. To 
zwykle dziuple, a w Skandynawii – budki lęgowe. 

[…]  
 
Gdy więc napada naprawdę dużo śniegu i ciężko jest polować, 
sóweczki zjadają zapasy. Ofiary są przy tym odpowiednio ułożo-
ne – prawowity właściciel szybko się orientuje, czy ktoś mu nie 
podkrada jedzenia. Naukowcy zauważyli, że sóweczki przenoszą 
jedzenie w bezpieczne miejsce, gdy podejrzewają, że ktoś chce 
im je podwędzić”. Autor: Adam Wajrak

Źródło: Wajrak A., Niegłupie te sóweczki. Dostępny w Internecie: 
<https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/1,157315,13252385,Nie-
glupie_te_soweczki.html> (data dostępu: 21.01.2020)

https://plamkamazurka.pl/2013/05/font-size5-colorgreenzolna-na-progu-nowego-sezonu-font/
https://plamkamazurka.pl/2013/05/font-size5-colorgreenzolna-na-progu-nowego-sezonu-font/
https://plamkamazurka.pl/2013/03/font-size5-colorgreensoweczka-wiosna-2013-font/
https://plamkamazurka.pl/2013/03/font-size5-colorgreensoweczka-wiosna-2013-font/
https://plamkamazurka.pl/2013/03/font-size5-colorgreensoweczka-wiosna-2013-font 
https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/1,157315,13252385,Nieglupie_te_soweczki.html
https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/1,157315,13252385,Nieglupie_te_soweczki.html
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Dzięcioł zielony

„Co by nie powiedzieć, to nazwa «przyziemny dzięcioł» do nasze-
go bohatera pasuje jak ulał. Już Taczanowski w «Ptakach krajo-
wych» napisał o nim: «Częściej siada na ziemi niż następujący». 
Owym «następującym» był blisko z nim spokrewniony dzięcioł 
zielonosiwy.

Przyziemność dzięcioła zielonego nie powinna budzić żadnego 
zdziwienia. Wielki amator mrówek (podobno potrafi zjeść ich na-
wet do objętości szklanki!) najwięcej «pokarmu» znajdzie tylko na 
ziemi. Zimą potrafi rozkopać mrowisko mrówki rudej nawet do 1 
metra głębokości”.

Źródło: Pióro M., Przyziemny dzięcioł. Dostępny w Internecie: <ht-
tps://plamkamazurka.pl/2015/04/przyziemny-dzieciol/> (data 
dostępu: 22.01.2020)

„Dzięcioł zielony to typowy europejski ptak leśny. Pierwotnie był 
związany z lasami łęgowymi. Obecnie zamieszkuje skraje świetli-
stych lasów liściastych i mieszanych, a także mniejsze zadrzewie-
nia śródpolne, stare parki, sady i aleje, zwykle w pobliżu łąk, na 
których żeruje, również szpalery drzew wśród pól. W górach zna-
leźć go można w lesie iglastym. Preferuje doliny rzeczne. Spotyka-
ny często w zadrzewieniach wiejskich, niekiedy nawet w parkach 
miejskich, gdyż nie jest ptakiem płochliwym i obecność człowie-
ka mu nie przeszkadza. W okresie zimowym «kąpie» się w puszy-
stym śniegu, zostawiając widoczne ślady skrzydeł”.

Źródło: Wikipedia, Dzięcioł zielony. Dostępny w Internecie: <ht-
tps://plamkamazurka.pl/2015/04/przyziemny-dzieciol/> (data 
dostępu: 22.01.2020)

Pluszcz

„Pluszcz jako jedyny ptak śpiewający, który zdobywa pokarm 
pływając, nurkując i biegając po dnie, oddziałowuje [sic] na moją 
wyobraźnię. Potrafi zanurzyć się na głębokość 1 metra i na czas 15 
sekund. Poluje głównie na skorupiaki i owady wodne, choć zimą 
chwyta nieraz i małe rybki. Jest to ptak zamieszkujący przede 
wszystkim potoki i szybko płynące rzeczki w Karpatach i Sude-
tach, a także wyjątkowo na niżu”.

Źródło: Pióro M., Mieszkaniec mokrego środowiska.  Dostępny w 
Internecie: <https://plamkamazurka.pl/2008/06/font-size5-color-
greenmieszkaniec-mokrego-srodowiska-font/> (data dostępu: 
22.01.2020)

„Ptak ten zawsze samotny, na czas tylko lęgowy łączy się w pary. 
Wolne chwile przesiaduje najczęściej na sterczących z wody ka-
mieniach, po kołkach, poręczach itp. wystających przedmiotach. 
Samiec dużo i dobrze śpiewa, głosem donośnym, czystym i uroz-
maiconym, nie tylko w lecie, ale tak samo jak strzyżyk wśród zimy, 
w czasach nawet największych mrozów”.

Źródło: Pióro M., Nurkujący śpiewak.  Dostępny w Internecie: 
<https://plamkamazurka.pl/2015/10/nurkujacy-spiewak/> (data 

dostępu: 21.01.2020)

https://plamkamazurka.pl/2015/04/przyziemny-dzieciol/
https://plamkamazurka.pl/2015/04/przyziemny-dzieciol/
https://plamkamazurka.pl/2015/04/przyziemny-dzieciol/
https://plamkamazurka.pl/2015/04/przyziemny-dzieciol/
https://plamkamazurka.pl/2008/06/font-size5-colorgreenmieszkaniec-mokrego-srodowiska-font/
https://plamkamazurka.pl/2008/06/font-size5-colorgreenmieszkaniec-mokrego-srodowiska-font/
https://plamkamazurka.pl/2015/10/nurkujacy-spiewak/
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Załącznik 4

Metody badań ptasich migracji

1. Obrączki metalowe i aluminiowe

Zalety:
• tanie;
• wytrzymałe;
• nie przeszkadzają ptakom;
• możliwe do zastosowania u każdego gatunku po dostosowaniu do wagi 

ptaka.

Wady:
• informację można pozyskać jedynie wtedy, gdy ktoś odczyta numer 

z obrączki i prześle go do stacji badawczej;
• trudne do odczytania z daleka;
• nie pokazują dokładnej trasy przelotu.

2. Kolorowe znaczniki(obroże, obrączki, flagi)

Zalety:
• tanie;
• wytrzymałe;
• nie przeszkadzają ptakom;
• lepiej widoczne z daleka niż metalowa obrączka.

Wady:
• informację można pozyskać jedynie wtedy, gdy ktoś odczyta numer 

z obrączki i prześle go do stacji badawczej;
• w przypadku małych gatunków nadal trudne do odczytania z daleka;
• nie pokazują dokładnej trasy przelotu.

3. Nadajniki telemetryczne

Zalety:
• pokazują dokładną trasę przelotu.

Wady:
• drogie;
• ze względu na swoją wagę mogą być stosowane jedynie u większych 

gatunków;
• łatwo się niszczą.
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Załącznik 5

Zagrożenia podczas migracji

naturalne drapieżniki

brak pokarmu

choroby

złe warunki atmosferyczne

Zagrożenia naturalne

lotniska;

wiatraki energetyczne

koty wychodzące na dwór, które polują na osłabione wędrówką ptaki

kolizje z dużymi szklanymi powierzchniami, np. przystankami 
autobusowymi, oknami, szklanymi budynkami

linie energetyczne

polowania

przekształcenie krajobrazu i brak miejsc odpoczynku

duże miasta na trasie migracji

Zagrożenia antropogeniczne
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Załącznik 6

Opis tras migracji wybranych gatunków

Bocian biały I

Odległość, którą 
może pokonać 
w ciągu dnia:

do 500 km

Najlepsze 

miejsca 

postoju: 

Łąki, pola (również zaora-
ne), tereny podmokłe, 
wysypiska śmieci (jest to 
zjawisko coraz częstsze, 
ale niekorzystne dla pta-
ków!).

Trasa migracji: 

Ptaki, które zamieszkują 
Europę Zachodnią (na 
zachód od Łaby), wę-
drują przez Hiszpanię 
i Cieśninę Gibraltarską 
do Afryki Środowej i Za-
chodniej. Bociany po-
dróżują tylko w ciągu 
dnia. Aby pokonać dłu-
gie dystanse, szybują na 
wznoszących prądach 
ciepłego powietrza. Ta-
kie prądy są silniejsze 
nad lądem, dlatego bo-
ciany unikają przelaty-
wania nad morzami.

Bocian biały II

Odległość, którą 
może pokonać 
w ciągu dnia:

do 500 km

Najlepsze 

miejsca 

postoju: 

Łąki, pola (również zaora-
ne), tereny podmokłe, 
wysypiska śmieci (jest to 
zjawisko coraz częstsze, 
ale niekorzystne dla pta-
ków!).

Trasa migracji: 

Ptaki, które zamiesz-
kują Europę Centralną 
i Wschodnią (na wschód 
od Łaby), wędrują przez 
Bałkany, cieśninę Bos-
for, Turcję, dolinę Jorda-
nu, wzdłuż doliny Nilu, 
w okolice Jeziora Wikto-
rii (i dalej na południe). 
Bociany podróżują tylko 
w ciągu dnia. Aby po-
konać długie dystanse, 
szybują na wznoszą-
cych prądach ciepłego 
powietrza. Takie prądy 
są silniejsze nad lądem, 
dlatego bociany unikają 
przelatywania nad mo-
rzami.
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Dymówka

Odległość, którą 
może pokonać 
w ciągu dnia:

ok. 400 km

Najlepsze 

miejsca 

postoju: 

Dymówki odżywiają się 
owadami, więc chętnie 
będą się zatrzymywać 
blisko zbiorników wod-
nych i rzek, a także nad 
polami i łąkami, gdzie 
mogą polować. Nocują 
w trzcinowiskach.

Trasa migracji: 

Z Polski dymówki prze-
latują nad Morzem 
Śródziemnym, dążąc do 
miejsc na południe od 
Sahary: od Kamerunu 
po Republikę Południo-
wej Afryki.

Żuraw

Odległość, którą 
może pokonać 
w ciągu dnia:

300 km

Najlepsze 

miejsca 

postoju: 

Żurawie śpią na terenach 
podmokłych, zwłaszcza 
na płytkich rozlewiskach. 
Odżywiają się roślinami 
i drobnymi zwierzętami 
na łąkach i polach. W ta-
kich miejscach będą się 
najchętniej zatrzymy-
wać.

Trasa migracji: 

Żurawie gniazdujące 
w Polsce migrują na za-
chód Europy – przez 
Niemcy, Holandię, Fran-
cję do Hiszpanii i Afryki 
Północnej.
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Łabędź krzykliwy

Odległość, którą 
może pokonać 
w ciągu dnia:

do 1000 km

Najlepsze 

miejsca 

postoju: 

Łabędzie zatrzymują się 
na zbiornikach wodnych 
oraz w przybrzeżnym pa-
sie nadmorskim. Często 
żerują na polach w pobli-
żu miejsc noclegowych.

Trasa migracji: 

Łabędzie krzykliwe 
gniazdują w północnej 
Skandynawii i na Syberii. 
Twój niech wyruszy z wy-
brzeża Morza Karskiego. 
Migrują one wzdłuż wy-
brzeży lub w okolicach 
zbiorników wodnych, 
przez Rosję, Estonię, Ło-
twę, Litwę do Polski. Jed-
nym z ważnych zimowisk 
łabędzi krzykliwych jest 
Park Narodowy „Ujście 
Warty”.
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Rodzaj zagrożenia 
......................................................................

Data wizji
...............................................................

Lokalizacja miejsca ........................................................................................................................................................................................

Czy w najbliższej okolicy znajdują się miejsca, które mogą 
być wykorzystywane przez ptaki (np. krzewy, w których 
mogą robić gniazda, parki, ogrody z krzewami owocowy-
mi, karmniki)?

Jeśli tak, wypisz te miejsca i określ w metrach odległość 
od miejsca stanowiącego zagrożenie.

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Zaproponuj rozwiązania, które mogłyby  
wyeliminować zagrożenie lub ochronić ptaki. 

Jeśli masz możliwość, wprowadź te rozwiązania  
w życie. Ptaki będą Ci wdzięczne!

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Rodzaj zagrożenia 
......................................................................

Data wizji
...............................................................

Lokalizacja miejsca ........................................................................................................................................................................................

Czy w najbliższej okolicy znajdują się miejsca, które mogą 
być wykorzystywane przez ptaki (np. krzewy, w których 
mogą robić gniazda, parki, ogrody z krzewami owocowy-
mi, karmniki)?

Jeśli tak, wypisz te miejsca i określ w metrach odległość 
od miejsca stanowiącego zagrożenie.

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Zaproponuj rozwiązania, które mogłyby  
wyeliminować zagrożenie lub ochronić ptaki. 

Jeśli masz możliwość, wprowadź te rozwiązania  
w życie. Ptaki będą Ci wdzięczne!

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Załącznik 7

Formularz opisu zagrożeń dla ptaków w okolicy szkoły
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Załącznik 8

Formularz oceny miejsc przyjaznych ptakom

Rodzaj miejsca
......................................................................

Data wizji
...............................................................

Lokalizacja miejsca ........................................................................................................................................................................................

Czy w najbliższej okolicy znajdują się miejsca, które mogą 
być wykorzystywane przez ptaki (np. krzewy, w których 
mogą robić gniazda, parki, ogrody z krzewami owocowy-
mi, karmniki)?

Jeśli tak, wypisz te miejsca i określ w metrach odległość 
od miejsca stanowiącego zagrożenie.

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Zaproponuj rozwiązania, które mogłyby  
wyeliminować zagrożenie lub ochronić ptaki. 

Jeśli masz możliwość, wprowadź te rozwiązania  
w życie. Ptaki będą Ci wdzięczne!

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Rodzaj miejsca
......................................................................

Data wizji
...............................................................

Lokalizacja miejsca ........................................................................................................................................................................................

Czy w najbliższej okolicy znajdują się miejsca, które mogą 
być wykorzystywane przez ptaki (np. krzewy, w których 
mogą robić gniazda, parki, ogrody z krzewami owocowy-
mi, karmniki)?

Jeśli tak, wypisz te miejsca i określ w metrach odległość 
od miejsca stanowiącego zagrożenie.

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Zaproponuj rozwiązania, które mogłyby  
wyeliminować zagrożenie lub ochronić ptaki. 

Jeśli masz możliwość, wprowadź te rozwiązania  
w życie. Ptaki będą Ci wdzięczne!

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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