
Co zrobić, by moje
okno było bezpieczne

dla ptaków?

Spring Alive jeSt międzynArodowym projektem, zAchę-
cAjącym dzieci  do obSerwowAniA ptAków i zwrAcAją-
cym uwAgę nA  potrzebę ich ochrony. orgAnizowAny 
przez birdlife internAtionAl, międzynArodową orgA-
nizAcję pArtnerSką, zAjmującą Się ochroną ptAków, 
Spring Alive pomAgA dzieciom z europy, Azji centrAlnej 
i Afryki orAz ich rodzinom, przyjAciołom i nAuczycielom 
zrozumieć przyrodę, zAAngAżowAć Się w jej ochronę, 
A tAkże dAje możliwość wzięciA udziAłu w dziAłAniAch 
nA rzecz ptAków i nAtury orAz pomAgA zrozu-
mieć potrzebę międzynArodowej ochrony gAtunków 
migrujących. ogólnopolSkie towArzyStwo ochrony 
ptAków jeSt międzynArodowym koordynAtorem kAmpA-
nii Spring Alive. jeśli chceSz dołączyć do Akcji Spring 
Alive – wejdź nA Stronę SpringAlive.net i SprAwdź, 
jAkie propozycje dlA ciebie przygotowAliśmy.

www.facebook.com/springaliveforbirds
www.springalive.net
www.birdlife.org
www.otop.org.pl

Abu uzySkAć więcej informAcji odnośnie ptASich kolizji 
ze SzklAnymi elementAmi infrAStruktury i metod zA-
bezpieczAniA przezroczyStych powierzchni, SkontAktuj 
Się z ogólnopolSkiem towArzyStwem ochrony ptAków.

Wyobraź sobie, że to jest tWoje okno
terAz jeSt niewidoczne dlA ptAków i bArdzo dlA nich 
niebezpieczne. zAprojektuj kolorową dekorAcję Szyby 
okiennej i SprAw, by twoje okno StAło Się widoczne 
dlA ptAków.

Śledź nas i doWiedz się Więcej:



co mogę zrobić, by moje okno
było bezpieczne dla ptakóW?

czy kiedykolwiek SłySzAłeś uderzenie w twoje okno 
i znAlAzłeś ptAkA, który Się zderzył z Szybą?
SzklAne powierzchnie Są niebezpieczne dlA ptAków, 
poniewAż Są dlA nich niewidoczne lub odbijA Się 
w nich otoczenie i ptAkom wydAje Się, że mogą 
bezpiecznie lecieć dAlej. 
Ale nie mArtw Się! to, co możeSz zrobić, to zAbez-
pieczyć okno tAk, by ptAki widziAły, że nA ich drodze 
jeSt przeSzkodA. świetnym rozwiązAniem Są nAklejki 
nA okno. możeSz je wymyślić i nAkleić SAm!

jakie naklejki są najlepsze, aby okno 
było Widoczne dla ptakóW?

użyj nAklejek w jASnych,  kontrAStowych  kolorAch.  
będą Się one nAjlepiej wyróżniAły nA tle oknA. czer-
wony i pomArAńczowy to kolory, które Są nAjbAr-
dziej widoczne dlA ptAków. umieść nAklejki bliSko 
obok Siebie: ptAki potrAfią przelecieć między bArdzo 
mAłymi przeStrzeniAmi, jAk nA przykłAd lukA między 
gAłęziAmi. Sugerujemy, by nAklejki były umieSzczone 
w odległości 10-15 cm od Siebie. jeśli jeSt to możliwe, 
umieść nAklejki po zewnętrznej Stronie Szyby. dzięki 
temu lepiej niwelują reflekSy świAtłA.
bądź kreAtywny! jeSt mnóStwo wzorów,  których 
możeSz użyć. Szkoły w europie orgAnizowAły nAwet 
konkurSy nA nAjlepiej udekorowAny i zAbezpieczony 
przeciw ptASim kolizjom przyStAnek AutobuSowy. 
może twojA SzkołA też to zrobi?

inne działania, które możesz podjąć
powieś firAnki, rolety lub żAluzje – wpuSzczAją one 
świAtło, Ale tAkże SprAwiAją, że twoje okno jeSt 
widoczne dlA ptAków. pAmiętAj o opuSzczeniu rolet 
lub zAciągnięciu zASłon, gdy wychodziSz z domu. wy-
łącz świAtłA, gdy ich nie potrzebujeSz – ptAki, które 
migrują w nocy, mogą pomylić drogę przez Sztuczne 
oświetlenie lub uderzyć w oświetlone okno.
gdy ptAk uderzy w twoje okno i leży bez ruchu, 
nie zAwSze oznAczA to, że jeSt mArtwy, może być 
tylko oSzołomiony. włóż go nA godzinę do ciemnego 
pudełkA, zApewnij mu Spokój, A być może przywróci 
mu to Siły i będzieSz mógł wypuścić go w świAt!

Więcej porad znajdziesz na stronie 
springalive.net


