
Warsztaty ornitologiczne dla uczniów 

Na  przełomie  września  i  października  2020  r.  Elbląskie  Centrum  Edukacji  Ekologicznej

zorganizowało  w  ramach  Europejskich  Dni  Ptaków  warsztaty  ornitologiczne  dla  uczniów  szkół

elbląskich  i  powiatów  ościennych.  Na  podstawie  wcześniej  zamieszczonej  informacji  na  stronie

internetowej  W-MODN  w  Elblągu  oraz  informacji  wysłanej  do  szkół  drogą  elektroniczną

zainteresowane  szkoły  złożyły  wnioski  z  chęcią  wzięcia  udziału  w   takich  warsztatach

ornitologicznych. W warsztatach wzięli udział chętni uczniowie z 11 szkół różnego typu: Specjalny

Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  nr  2  im.  Janusza  Korczaka  w  Elblągu,  Szkoła  Podstawowa  im.

Mikołaja Kopernika                w Tolkmicku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym, Szkoła

Podstawowa w Błudowie,  Szkoła  Podstawowa w Płoskini,  I  Liceum Ogólnokształcące  im.  Juliusza

Słowackiego  w Elblągu,  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w Węzinie,  Szkoła  Podstawowa nr  12  im.

Michała  Kajki  w  Elblągu,  Szkoła  Podstawowa  nr  1  im.  Adama  Mickiewicza  w  Elblągu,  Szkoła

Podstawowa  nr  19  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Bohaterów  Westerplatte  w  Elblągu,  Szkoła

Podstawowa w Rychlikach.  Transport  uczniów i  nauczycieli  jako  opiekunów w miejsca  docelowe

został całkowicie sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Olsztynie. Uczniowie                                     z poszczególnych szkół i placówek oświatowych

odwiedzili  przeróżne miejsca, np.: Rezerwat Przyrody  Ptasi Raj w Górkach Wschodnich na Wyspie

Sobieszewskiej, Mierzeja Wiślana – Rezerwat Kormoranów i Czapli siwej i Rezerwat Mewia Łacha,

najwyższy szczyt  Mierzei  Wiślanej – Wielbłądzi  Garb,  Góra  Pirat, Muzeum Przyrody w Olsztynie i

Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach. 

Podczas  Europejskich Dni  Ptaków,  podobnie  jak  tysiące  innych  ludzi  w ponad 40  krajach

Europy i Azji Środkowej, uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego, mieli okazję spoglądać w

niebo      i  podziwiać  niezmordowanych  skrzydlatych  podróżników  zmierzających  na  zimowiska.

Masowe wędrówki ptaków od lat fascynują i pobudzają ludzką wyobraźnię. Ptaki przemieszczają się z

lęgowisk, a więc miejsc, gdzie łączą się w pary, budują gniazda i wychowują młode, na zimowiska,



czyli  obszary,  na  których  bezpiecznie  mogą  spędzić  najbardziej  niekorzystne  dla  siebie  miesiące.

Zjawisko  przemieszczania  się  ptaków  między  lęgowiskami  a  zimowiskami  nazywa  się  migracją  i

występuje dwa razy w roku – na wiosnę oraz jesienią. Potocznie odloty ptaków przed nastaniem zimy

nazywamy, nieco poetycko, jesienną wędrówką. Takim idealnym miejscem dla ptaków jest Mierzeja

Wiślana,  gdzie  można  się  zatrzymać,  odpocząć  i  najeść  przed  dalszą  drogą.  Ten  piaszczysty  pas

stanowi korytarz, wzdłuż którego przelatują ich miliony. Gdy wieje wiatr, ptaki lecą bliżej lądu, wzdłuż

wybrzeża  „pomorską ptasią  autostradą”,  co daje  jeszcze  lepsze  możliwości  i  warunki  obserwacji.

Ujście Wisły           i Żuławy Wiślane obfitują w pokarm, to idealna dla ptaków stołówka. Uczniowie

wyposażeni  w  lornetki,  lunety  i  atlasy  uczestniczyli  w  niezwykłym  spektaklu  stworzonym  przez

naturę. Mieli również możliwość podziwiania roztaczającego się krajobrazu nadmorskiego z platform

widokowych. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczniów z europejskim fenomenem, jakim

są  ptasie  migracje,  obserwacja  przelotów  i  rozpoznawanie  gatunków  ptaków  w  naturze  i  na

podstawie przewodników, poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadmorskich

oraz ich warunków geologicznych, np. Mierzei Wiślanej. Zajęcia warsztatowe prowadzili przewodnicy,

ornitolodzy oraz sami nauczyciele. Podczas warsztatów terenowych uczniowie rozpoznawali różne

gatunki ptaków              i  uzupełniali z tym związane karty pracy oraz byli  zaangażowani w gry

dydaktyczne,  rozróżniali  odgłosy  ptaków,  dowiedzieli  się  o  roli  krajowej  centrali  obrączkowania

ptaków. Korzystając  z  wyjazdów  edukacyjnych  na  obszary  objęte  ochroną  przyrody  uczniowie

również zwiedzali ścieżki ekologiczne, zapoznawali się z różnorodnością biologiczną występującą na

tych  terenach,  rozpoznawali  występujące  tam  gatunki  różnej  roślinności  zielnej  oraz  drzew  i

krzewów, a także grzybów. Niektórzy uczniowie mieli również możliwość przyjrzenia się składowisku

odpadów z produkcji nawozów fosforowych – fosfogipsów, które powstają przy działaniu na fosforyty

lub apatyty kwasem siarkowym(VI) lub mieszaniną kwasów: siarkowego(VI) i fosforowego(V).

Poniżej galeria zdjęć z odwiedzonych miejsc podczas warsztatów ornitologicznych:

























Przygotował na podstawie sprawozdań poszczególnych szkół i placówek oświatowych 

kierownik ECEE dr inż. Krzysztof Błaszczak konsultant ds. chemii i oceniania


