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Początek. Jako zwykli turyści wybieramy się na Maltę



Podróż na Maltę
Polowania i łapanie ptaków na Malcie
• W tym małym kraju, o powierzchni zbliżonej do Krakowa, poluje ponad 20 000 obywateli
• Powyżej  4500 osób jest łapaczami ptaków….
• 3-4 mln. ptaków ginie co roku nad Maltą

• Zaskoczeni skalą i natężeniem polowań postanowiliśmy działać

North coast of Malta. Fig. B. Grzebulska



Ptasie piekło…

Dzwoniec w klatce na Malcie! (nielegalnie łapany gatunek) B. Grzebulska



Rozpoczęcie zgłębiania problemów ptaków 
w Europie i opisywania ich w mediach

• Co rok w wielu krajach basenu Morza Śródziemnego 
(Cypr, Syria, czy Egipt) ginie ponad 2 miliony ptaków. 
Nielegalnie zabijane, łapane w różnego rodzaju pułapki.

• Liczebność populacji 40 różnych gatunków ptaków 
śpiewających, niegdyś powszechnych w Europie, 
obecnie wykazuje trend spadkowy.

• Wiele z nich zmniejszyło zasięgi występowania.

www.birdlife.org/illegal-killingLiczebność krakwyLiczebność czajki Liczebność ortolana



Początki działań
https://www.facebook.com/BirdsUniteUs

• Razem z Agnieszką Kosicką i fundacją Noga w Łapę obmyślamy zarysy akcji. 
• Pozytywna wymiany myśli dzieci między krajami Europy

• materiały dla nauczycieli (scenariusz 
lekcji, propozycje ćwiczeń do wyboru, 
mapy z wybranymi kierunkami migracji 
oraz zdjęcia ptaków), 

• list od uczniów polskich do uczniów 
maltańskich oraz galerię prac 
plastycznych dzieci.

https://www.facebook.com/BirdsUniteUs


Drodzy mieszkańcy Malty,

Piszemy do Was z Polski. Słyszeliśmy wiele o Waszym pięknym, wyspiarskim kraju. Wiemy, że jest u Was

ciepło, prawie codziennie świeci słońce, morze wokół jest błękitne, a nurkując w nim można zobaczyć kolorowe ryby i 
rozgwiazdy.

U nas jest teraz dość zimno, bywa nawet mroźnie, a od czasu do czasu pada śnieg. Lubimy naszą zimę, ale czekamy też na 

nadejście wiosny, kiedy drzewa się zazielenią, kwiaty zakwitną, a z dalekich krajów wrócą do nas ptaki – będą śpiewać, wić 

gniazda, wysiadywać jajka i opiekować się pisklętami. To właśnie ptaki są dla nas najważniejszym znakiem nadchodzącej 

zmiany pór roku i nie możemy się doczekać, aż już do nas wrócą!

Wiemy, że niektóre z tych ptaków będą leciały z Afryki nad Waszymi wyspami, a zmęczone podróżą przysiądą tam, aby 
skorzystać z Waszej gościnności i chwilkę odpocząć. Przed nimi jeszcze daleka droga do krajów położonych w naszej części 
Europy, na przykład Polski, Francji, czy Niemiec. Niektóre będą leciały jeszcze dalej na północ, do Skandynawii i Rosji. 
Wyobrażamy sobie, że ich podróż łączy ludzi mieszkających w tych odległych krajach.

Trochę się jednak martwimy o naszych skrzydlatych przyjaciół, bo ich droga jest przecież bardzo długa, męcząca i 
niebezpieczna. Słyszeliśmy, że niektórzy ludzie organizują polowania i zabijają bardzo wiele ptaków, wykorzystując ich 
zmęczenie i krótkie chwile odpoczynku. Inni łapią je w pułapki, aby trzymać potem w niewoli w klatkach. Trudno nam w to 
uwierzyć, bo przecież ptaki kochają wolność, należą do nieba i trochę do nas wszystkich. Dlatego bardzo Was prosimy o ich 
ochronę i zapewnienie im bezpieczeństwa. Wierzymy, że dzięki Waszej pomocy uda im się szczęśliwie do nas dolecieć.

Przesyłamy Wam swoje prace, które przedstawiają nasze ulubione ptaki, abyście mogli cieszyć się ich widokiem przez cały 
rok. Łączą nas ptaki! 🙂

Pozdrawiamy, Wasi przyjaciele z Polski



Łączą nas ptaki – zaczynamy!



Zachęcaliśmy do wzięcia udziału w akcji

Od lewej: G. Peda z fundacji "Noga w Łapę" 
B. Grzebulska i P. Gumułka (z fundacji Psubraty) and red. A. Lipka

• Media społecznościowe, listy do szkół
• Artykuły w „Dzikim Życiu”, kwartalniku „Ptaki”
• Prasa lokalna: "Goniec Bartoszycki”, „Głos Pragi”, „Teleskop”
• Promocja w radiu
• Inne organizacje wspierają naszą kampanię



Osoby fizyczne to jednak za mało…
Rejestracja Fundacji Psubraty

Dane rejestrowe:
Fundacja Psubraty
Ul. Nowoursynowska 147B/21
02-776 Warszawa

kontakt@psubraty.pl
tel. 664 443 189

https://psubraty.pl
https://laczanasptaki.pl
https://www.facebook.com/FundacjaPsubraty
https://twitter.com/psubraty

mailto:Kontakt@psubraty.pl
https://psubraty.pl/
https://laczanasptaki.pl/
https://www.facebook.com/FundacjaPsubraty
https://twitter.com/psubraty


Zaczęliśmy współpracę z OTOP:



Wróbliczenie – problemy z aktywizacją społeczeństwa
• O akcji wielokrotnie informował 

OTOP i Psubraty, na FB, w grupie 
dyskusyjnej członków OTOP, w radio i 
prasie. Na wydarzenie FB zostało 
zaproszone 35 tys. osób. Ok. 100 
osób zadeklarowało udział, 400 
kolejnych to rozważało. Zebrane 
dane wskazują, że w akcji wzięło 
udział 120 osób. 

• 20 osób wprowadziło więcej niż 10 
obserwacji. Zdecydowana większość, 
70 osób, 1-2 obserwacje.



Wróbliczenie – problemy z aktywizacją społeczeństwa

• Zaledwie 20 osób 
zarezerwowało sobie 
wybrane obszary 
(zaawansowani 
obserwatorzy). 
Większość wybrała 1-2 
obszary, 5 osób ponad 
3 obszary.



X Rajd Ptasiarzy



Łączą nas ptaki - Polska - Malta



Dostaliśmy wiele wspaniałych prac! 
• Ponad 1000 rysunków i podpisanych listów!

• Zorganizowaliśmy wystawę



Przygotowujemy paczki na Maltę!

• Problemy z kontaktem ze szkołami 
na Malcie

• Pomoc ze strony BirdLife Malta

• Wysyłamy paczki!

• Artykuły podsumowujące akcję

• Edukacja przyrodnicza poprzez 
sztukę, Grzegorz i Mariola Ptak



Finał akcji: Dostaliśmy kilkaset rysunków i 
kilkadziesiąt listów od uczniów z Malty





Pozostałe prace i listy wysłaliśmy do 20 
polityków z Malty

• Niestety nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, ale wkrótce przyszła dość 
pozytywna wiadomość:



A co z „legalnym” zabijaniem w Polsce? 
Dołączenie i praca na rzecz koalicji Niech Żyją!

http://niechzyja.pl



W wyniku legalnych polowań na ptaki, giną 
również ptaki chronione…

Krakwa
(Mareca strepera)

Cyraneczka
(Anas crecca)

Cyranka
(Spatula querquedula)

Krzyżówka
(Anas platyrhynchos)



Pomysły na dalszą aktywność, Liban? 
Po analizie sytuacji w Europie wybór pada na Francję, 
gdzie rocznie ginie „legalnie” prawie 20 mln ptaków.

www.birdlife.org/illegal-killing



Stopniowa „profesjonalizacja”
https://LaczaNasPtaki.pl
https://www.facebook.com/BirdsUniteUs/

https://laczanasptaki.pl/


Inspiracją był kulik wielki
• We Francji wiele ptaków siewkowych ginie w polowaniach na 

zachodnim wybrzeżu Atlantyku. Do naszego konspektu wybraliśmy 7 
wspaniałych: kulika wielkiego, czajkę, krwawodzioba, bataliona, 
kszyka, słonkę i rycyka. Na wszystkie te ptaki poluje się we Francji. 

• Rokrocznie ginie we Francji od 7 d 20 tys. kulików, podczas gdy w 
Polsce mamy już tylko 200 – 300 par tych ptaków. 

Czajka fot. Michał KucharskiKulik wielki fot. Bishnu Sarangi



• Wszystkie te ptaki są bardzo rzadkie i mają status krytycznie 
zagrożone lub bliskie zagrożenia według IUCN

• UE z jednej strony wspiera finansowo projekty ochrony, z drugiej 
zezwala na zabijanie ptaków w innych krajach członkowskich

Batalion fot. Santiago Avis The ruff fot. Michal Kucharski





Łączą nas ptaki II: Polska - Francja 

• Odbyły się już pierwsze zajęcia!!!

• Czekają nas duże wyzwania, Francja jest ogromnym krajem, jest też 
bariera językowa. Zasięg akcji musi być o wiele większy, co wymaga też 
środków finansowych.



Łączą nas ptaki II: Polska - Francja 



Wnioski:
• I edycja na Malcie udała się dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu 

nauczycieli i animatorów, dzięki którym dotarliśmy do ponad 1000 
uczniów.

• Nie potrzebujesz środków, aby zacząć działać, przynajmniej na 
początku. 

• Nie musisz być przyrodnikiem, organizacje potrzebują osób o 
przeróżnych zdolnościach! Graficy, prawnicy, księgowi, informatycy, 
wszyscy mogą być niewiarygodnym „nabytkiem”. Nie musisz być 
widoczny w sieci i mieć 10 tys. osób śledzących to, co piszesz. 
Możesz wykonywać cichą pracę przy swoim komputerze. Każdy ma 
swój sposób na aktywizm, dla jednych to teren, protesty, rozmowy. 
Dla innych pisanie artykułów i praca naukowa. 

• I najtrudniejsze: nauczyć radzić sobie z pesymizmem i depresją. 
Duża część naszej pracy to śledzenie działalności myśliwych, 
przeglądanie ich forów, zagranicznych stron. Analiza danych 
zabijanych ptaków, przeglądanie drastycznych zdjęć i filmów. Z 
podobnymi sytuacjami można się zapewne spotkać w każdym 
obszarze ochrony przyrody.

Krwawodziób. Fot. Michał Kucharski



Dziękujemy za uwagę!

• „Łączą nas ptaki”

https://laczanasptaki.pl

https://www.facebook.com/BirdsUniteUs/

https://twitter.com/Psubraty/
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