
Kampania na rzecz ochrony migrujących ptaków
dla najmłodszych mieszkańców Polski i Francji

informacje podstawowe



Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Psubraty zapraszamy do 

wzięcia udziału w II edycji kampanii eduka-

cyjnej: Łączą Nas Ptaki. Skierowana jest do 

uczniów szkół polskich i francuskich. Mimo ciągłego spadku liczeb-

ności ptasich populacji w Europie, we Francji ginie rocznie ponad 17 milionów 

ptaków. Myśląc o lepszej przyszłości, musimy zadbać o odpowiednią edukację 

przyrodniczą najmłodszych mieszkańców naszych krajów. Jaki mamy plan?

• Chcemy zaangażować nauczycieli, rodziców, wychowawców świetlic i inne 

osoby w przeprowadzenie dla swoich podopiecznych zajęć edukacyjnych 

w oparciu o przygotowane przez nas materiały.

• Warsztaty przybliżą polskim dzieciom zagadnienia związane z migracjami 

ptaków. Omówione zostaną różne zagrożenia i nasze możliwości poprawienia 

sytuacji ptaków.

• Dzieci zostaną poproszone o napisanie listów do swoich rówieśników we 

Francji, z prośbą o opiekę nad ptakami. Listy mogą napisać samodzielnie lub 

podpisać się pod naszą propozycją.

• Dzieci przygotują również prace plastyczne (w czasie zajęć lub w domu) przed-

stawiające ptaki, o których była mowa na zajęciach.

• Zbierzemy wszystkie listy i prace i dostarczymy je do dzieci we francuskich 

szkołach, w regionach gdzie ginie najwięcej ptaków. Jak pokazuje doświadcze-

nie I edycji (na Malcie), część szkół we Francji może przeprowadzić podobne 

zajęcia i poprzez nas przekazać prace i listy kierowane do polskich dzieci.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji. Prosimy o kontakt pod 

adresem kontakt@psubraty.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: 

https://laczanasptaki.pl/o-nas/kontakt/ 

Wspólnie ustalimy wszystkie szczegóły!
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Niniejsza broszura (wraz z wkładką ze zdjęciami i mapą 

migracji) zawiera podstawowe informacje, którą są 

wystarczające do przeprowadzenia zajęć w wariancie 

„minimum”. Bardzo mocno zachęcamy do zapoznania się z drugim 

przygotowanym przez nas dokumentem, który zawiera zestaw ciekawych 

ćwiczeń dla dzieci, jak również rozbudowany opis merytoryczny problemu pta-

sich migracji i ich ochrony. Jego lektura pozwoli lepiej przygotować się np. na 

pytania dzieci, szczególnie ze starszych klas. Dokument został tak przygotowany, 

aby każdy z prowadzących mógł wybrać interesujące go elementy, dostosowując 

program do wieku, liczebności grupy i dostępnego czasu. Dokument dostępny 

jest na stronie internetowej: https://laczanasptaki.pl/dla-nauczycieli/

Scenariusz lekcji

Najważniejsze z punktu widzenia powodzenia akcji „Łączą nas ptaki” jest zrozumienie przez 

uczniów sytuacji zagrożonych ptaków wodno-błotnych, jak również przygotowanie listów 

i prac plastycznych. Prosimy tak dobrać ćwiczenia, aby wskazane cele zostały zrealizowane.

Zapraszamy Was w krainę zielonych, wiosennych, wilgotnych łąk. Niedostępnych 

mokradeł i torfowisk. To prawdziwy raj dla bohaterów naszej historii: ptaków 

siewkowych. Przylatują tu po męczącej, długiej migracji wiosennej jak do suto 

zastawionego stołu. Chcą tu przylecieć, bo gnane hormonami i marzeniami 

o wiosennej miłości, będą tu zakładać gniazda i wysiadywać jajka. Czajki, rycyki, 

bataliony, słonki, kuliki wielkie, kszyki – wiele z tych nazw zapewne brzmi dla Was 

nieznajomo i tajemniczo. Tym bardziej warto poznać bliżej 

życie tych ptaków, które niestety w wyniku osuszania 

mokradeł mają coraz mniej miejsca do życia. 

Niewielkie zbiorniki śródlądowe zanikają również 

z powodu zmieniającego się klimatu.

Spójrzmy na zdjęcia, łatwo dostrzec cechy łączące wszystkie te 

gatunki. Ptaki związane ze środowiskiem wodno-błotnym 

wyposażone są przez ewolucję w długie nogi (do brodzenia 

w wodzie) i długie, smukłe dzioby (do skutecznego 

wyciągania z błotka bezkręgowców i innych stworzeń).
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Życie ptaków jest niezwykle intensywne – nie mogą pozwolić 

sobie na chwilę wakacji! Tuż po przylocie wiosną trzeba szybko 

zająć jak najlepsze miejsca i przystąpić do lęgów. Odchowanie 

młodych to ogromny nakład pracy, a już pod koniec wakacji rozpoczyna się powrót na 

zimowiska – wymuszony przez brak pożywienia i zbliżający się chłód. Wszystkie ptaki 

siewkowe lecą aktywnie, mogą migrować szerokim frontem, co oznacza, że bardziej 

się męczą niż szybujące gęsi lub łabędzie. Po drodze zużywają własne zapasy tłuszczu, 

licząc na to, że dolecą do miejsca, gdzie będą mogły odpocząć i zregenerować siły.

Duża część naszych ptaków siewkowych nie leci do Afryki, lecz na zimowiska na wy-

brzeżach Atlantyku, we Francji. Mieszkańcy tego kraju nie okazują niestety należytej 

gościnności przybyszom z Polski i innych krajów. Myśliwi polują na zmęczone podróżą 

ptaki. Nie robią tego z głodu, ptaki nie wyrządzają im też żadnych szkód. Część ptaków 

ginie na miejscu, część cierpi później w wyniku odniesionych ran i zakażeń. Polowania 

to ogromny stres dla wszystkich zwierząt. Ich szansa na powrót na nasze łąki wiosną 

spada kilkukrotnie!

Czemu tak się dzieje? Czemu pozwalamy na krzywdzenie naszych ptasich przyjaciół? 

W Polsce gniazduje zaledwie ok. 250 par kulików wielkich. Unia Europejska wspiera 

finansowo polskich ornitologów i nasze plany ochrony. Odchowane z takim trudem 

kuliki odlatują na zimę i tam giną od kul myśliwych.. One nie znają granic, nie dosto-

sują się do żadnych zapisów prawnych w wybranym kraju. To ptaki rzadkie, niezwykle 

wrażliwe na najdrobniejsze zmiany w ich naturalnym środowisku. Jedyną szansą dla 

nich jest wspólna ochrona naszych ptaków, w całej Europie!  Muszą być bezpieczne w 

każdym kraju, aby mieć szansę na odbudowanie swoich licznych kiedyś populacji.

Na szczęście nie wszyscy mieszkańcy Francji postępują w ten sposób i wielu sprzeciwia 

się takiemu działaniu. Chcieliby wprowadzenia prawa, które podobnie jak w innych 

krajach Europy, będzie chroniło siewkowe ptaki.

Czy Wy chcielibyście pomóc? Każdy z nas może to zrobić, pisząc listy do dzieci we 

Francji z prośbą o ochronę nad naszymi ptakami, aby powróciły do nas bezpiecznie 

na wiosnę. Spójrzmy na mapę przelotów, obejrzyjmy zdjęcia ptaków siewkowych 

i spróbujmy stworzyć prace plastyczne, przedstawiające te, które nam się 

najbardziej spodobają. Listy i prace przekażemy dzieciom we Francji, aby usłyszały 

Nasz głos. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają dyplomy Ptasich Przyjaciół!
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