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Zrekultywowany i zrewitalizowany kamieniołom Lipówka jest doskonałym miejscem do obserwacji ptaków 

a Dzień Różnorodności nie tylko Biologicznej pozwolił przyciągnąć wiele osób i zainteresować ich tematyką 

przyrodniczą w tym ornitologią. Bardzo cenne jest to że adresatami imprezy były zarówno dzieci jak i dorośli w tym 

seniorzy. Dzięki tej imprezie jako działacz OTOPu miałem możliwość zaprezentowania wielu ciekawostek ze świata 

ptaków osobom, które w codziennym życiu nie zwracały większej uwagi na te zwierzęta. Specyfika biotopu jakim jest 

kamieniołom oraz liczne nasadzania krzewów atrakcyjnych dla ptaków powoduje że miejsce to jest przez nie chętnie 

odwiedzane. W Kamieniołomie Lipówka stwierdzono występowanie 29 gatunków ptaków z czego 26 to gatunki 

lęgowe na terenie kopalni. Przedsięwzięcie to stworzyło zatem wyjątkową okazję na bliski kontakt z przyrodą dla 

wszystkich chętnych. Bardzo profesjonalnie wyposażone stanowiska z bogatą ofertą edukacyjną oraz ciekawe 



wycieczki plenerowe po kamieniołomie pozwoliły uczestnikom imprezy na bliższe poznanie niedocenianego na co 

dzień otaczającego nas świata przyrody. 

Ze względu na towarzyszącą szeroką ofertę rekreacyjną i kulinarną Dzień Różnorodności nie tylko Biologicznej 

okazał się dla wszystkich świetnym sposobem na aktywne i owocne spędzenie wolnego czasu w atrakcyjnym 

otoczeniu. 

Lider Częstochowskiej Grupa Ogólnopolskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) 

Marcin Borowik 

 

 

Prezentacja losowych głosów ptaków w konkursie jaki to ptak właściwa odp. nagradzana była odbiciem stempla na 

odp. certyfikacie który po zebraniu wszystkich stempli w różnych dziedzinach wiedzy upoważniał do wzięcia udziału 

w losowaniu nagród . 

 

Zaliczono  



 

Na koniec dnia przeliczono odbite stemple okazało się że puszczałem głosy ptaków i zachęcałem do zapoznania się z 

działalnością OTOP 153 razy Wiele osób nie brało też udziału w konkursie chciało po prostu porozmawiać na 

„Ptasie” tematy. Na Dniu Bioróżnorodności przewinęło się kilkaset osób w różnym wieku. W większości rodziny z 

dziećmi  

 

Lider Częstochowskiej Grupy OTOP Promujący Ogólnopolskie Towarzystwo Ptaków 



 

Stempelek zaliczający sprawdzian z wiedzy „Ornitologicznej” na naszym stanowisku 

 

Stoiska na Dniu Bioróżnorodności 2018 



 

Na stoisku starałem się pomóc i odpowiedzieć na każde pytanie, a tych było wiele! 

 

Impreza jest cykliczna od 2017 roku i stanowi świetne miejsce do promocji celów i działań Ogólnopolskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków. 



 

Banner „naszej grupy lokalnej” zachęcający do wstąpienia w nasze szeregi oraz budki przeznaczone na nagrody 

wykonane przez członka naszej grupy. Każdy kto otrzymał budkę otrzymał również instrukcję jej bezpiecznego 

powieszenia. 



 

 

 

Ptasie krzyżówki 

 

Lider Częstochowskiej Grupy na posterunku ;) 



 

Ptasie Krzyżówki kto nie odgadł głosu miał szansę na rehabilitacje aby zdobyć upragniony stempelek . 

 

 

Poprzednia edycja 2017 Kamieniołom Lipówka "Dzień BioRóżnorodności" w kamieniołomie Lipówka został 

wyróżniony w plebiscycie "EkoInspiracje 2017" 



 


