




Na pracach plastycznych należy przedstawić ptaki zimujące w Polsce. Może 

to być portret jednego ptaka, kilka ptaków w zimowej aurze lub scenę z 

Zimowego Ptakoliczenia z ptakami w tle. 

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest 

coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". Odbywa się, podobnie jak 

jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia. Jej celem jest sprawdzenie 

jak ptaki radzą sobie w zimie na terenach, na których są zależne od człowieka – w ogródkach, 

na podwórkach, skwerach czy parkach. Główną ideą inicjatywy jest zbieranie informacji na 

temat najliczniej spotykanych ptaków, głównie w parkach i ogrodach. Wyniki nie powiedzą 

dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym można śledzić 

potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z badaniami naukowymi 

wykonywanymi przez profesjonalnych ornitologów. Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących 

uczestniczyć w liczeniu - każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza 

jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić 

można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki 

ornitologicznej z przewodnikiem. W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu 

swojej wiedzy na temat ptaków. Wolontariusze z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków planują wiele otwartych zimowych spacerów na terenie całego kraju. Dodatkowo 

nauczą nie tylko jak rozpoznać poszczególne gatunki ptaków, ale również wyjaśnią jak 

mądrze dokarmiać i pomagać im zimą.  

W ramach Ptakoliczenia pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać 

jak najbliżej człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji 

wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i 

ogrodach ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w 

ptasim świecie. Np. w 2007 roku kwiczoł znalazł się na pierwszym miejscu w kraju, jeśli 

chodzi o liczebność, a rok wcześniej zajmował pozycję 15.  

Jak wziąć udział w akcji? 

 W sobotę lub niedzielę należy poświęcić na liczenie przynajmniej godzinę. 

 W przypadku notowania ptaków odwiedzających karmnik, zapisujemy ptaki do 

specjalnie przygotowanej karty obserwacji, należy nanieść maksymalną liczbę 

osobników widzianych w jednym momencie, co pozwoli uniknąć kilkakrotnego 

rejestrowania tej samej bogatki czy tego samego dzwońca.  

 Podczas spaceru, np. po parku, należy wybrać taką trasę, która nie będzie prowadziła 

dwa razy przez to samo miejsce, co także zmniejszy ryzyko powtórnego policzenia 

tych samych ptaków (choć zawsze będzie ono istniało). W sytuacji spotkania dużego 

stada, należy starać się je oszacować - trzeba zawsze unikać takich określeń jak "duże 

stado", "małe stado", "kilka ptaków", itp., ponieważ takich danych nie będziemy 

mogli wprowadzić do bazy i nie zostaną one uwzględnione przy podawaniu 

ostatecznych wyników dla całego kraju. Wyniki przesyłamy e-mailem do OTOP. 

Najczęściej obserwowane gatunki 

Przedstawiamy najczęściej obserwowane podczas Zimowego Ptakoliczenia gatunki ptaków: 

bogatka, czyż, dzwoniec, gawron, gil, jemiołuszka, kawka, kos, krzyżówka, kwiczoł, 

mazurek, modraszka, sierpówka, sroka, szpak, śmieszka, trznadel, wróbel. 



 

 

Załącznik nr 1 (przykleić na odwrocie pracy) 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

„ZIMOWE PTAKOLICZENIE” 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ................................................................... 

KLASA (WIEK): ......................................................................................... 

ADRES SZKOŁY: ....................................................................................... 

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

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

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

EMAIL SZKOŁY: ...................................................................................... 

TELEFON SZKOŁY: ................................................................................. 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO  

ZOSTAŁA WYKONANA PRACA: .......................................................... 

 

PIECZĄTKA SZKOŁY: .............................................................................. 

 

 

Prosimy opisać prace drukowanymi literami lub komputerowo. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 (przykleić na odwrocie pracy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w ogólnopolskim 

konkursie plastycznym pt. „Zimowe Ptakoliczenie” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………… 

                                                                                          (imię i nazwisko dziecka)    

    w  konkursie plastycznym „Zimowe Ptakoliczenie”.  

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, 

nazwiska, wieku) w celach wynikających z organizacji Konkursu. 

 

……………………..                        ………………………………………………………. 

         Data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

                        

 

 

 

 

 


