Porzuć nudę, spotkaj się z ptakami!

Grupa Projektowa „Skrzydlate Potulice” zaprasza wszystkich do wzięcia udziału
w Zimowym Ptakoliczeniu, w sobotę 29.01.2011 r., koordynowanym przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków1. Na chętnych do zabawy czekamy przed Zespołem Szkół
im. „Dzieci Potulic” w Potulicach o godz. 11. W programie: liczenie i rozpoznawanie
zimujących ptaków, oraz gry i quizy! Jeśli posiadasz lornetkę- zabierz ją ze sobą, oraz nie
zapomnij się ciepło ubrać. Czas trwania imprezy: 2-2,5 h.
„Skrzydlate Potulice” to nazwa grupy, którą tworzy dziesiątka chętnych do
działania gimnazjalistów z Potulic wraz z ornitologiem- Dawidem Kilonem, członkiem
Bydgoskiej Grupy Bewik OTOP. Grupa została stworzona na potrzeby projektu „Bliżej
Natury”, organizowanym przez OTOP. Ma on na celu podnieść wiedzę lokalnej
społeczności o bogactwie przyrodniczym- terenów N2000, oraz zaangażować do działań
na rzecz ochrony przyrody. „Zimowe Ptakoliczenie” jest pierwszą otwartą wycieczką
skierowaną dla lokalnej społeczności, na wiosnę i latem planowane są kolejne wycieczki
prowadzone przez Grupę Projektową, we współpracy ze Stowarzyszeniem
Ekologicznym Ziemi Nakielskiej OIKOS2.
Podczas najbliższej imprezy, za pomocą lunety i lornetek będziemy rozpoznawać
zimujące ptaki w parku w Potulicach. Następnie każdy weźmie udział w zabawie„ornitologiczne podchody”. Dla najaktywniejszych uczestników przygotowano drobne
upominki. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić miło czas na świeżym powietrzu.

Kontakt:
 Prowadzący grupę „Skrzydlate Potulice”: Dawid Kilon,
dawid_kilon@wp.pl (preferowany kontakt), 7822774
 Koordynator ogólnopolskiego projektu „Bliżej Natury”: Elżbieta Stepnowska
elzbieta.stepnowska@otop.org.pl
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1991 r.
organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dzikich
ptaków i miejsc, w których żyją. Jej celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego
dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilku tysięcy
członków i wolontariuszy. Jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw
ochrony ptaków - BirdLife International.
http://www.otop.org.pl/
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Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym 22 marca 2007 roku. Jego celem jest m.in. : działanie na
rzecz ochrony środowiska i przyrody, w tym dążenie do poprawy stanu środowiska
wodnego rzeki Noteć i Kanału Bydgoskiego, oraz prowadzenie edukacji ekologicznej
wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.
http://www.oikos.cna.org.pl/
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