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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników organizowanych  szkoleń z zakresu ochrony środowiska pn. „Z nurtem Warty bliżej 

natury”. 

Warta, dn. 11.03.2019r. 
 

Harmonogram szkoleń projektu  

pn. „Z nurtem Warty bliżej natury” 

 

 

13.04.2019 - Zajęcia warsztatowe 

Miejsce - sala wykładowa w Porcie Ostrów Warcki 

Czas trwania - 5 godzin 

Tematyka szkolenia: 

 Przed I zajęciami przeprowadzenie Testu początkowego (anonimowego) z wiedzy o Zbiorniku Jeziorsko - formach ochrony przyrody, 

wartościach przyrodniczych. Przeprowadzanie testu i porównanie jego wyniku z testem końcowym pozwoli ocenić skuteczność 

przeprowadzonych działań edukacyjnych. 

 Obszary chronione w Polsce, obszary chronione na Zbiorniku Jeziorsko. 

 Zakazy obowiązujące w obszarach chronionych, omówienie przykładów, sporządzanie wniosku do RDOŚ w Łodzi, zezwalającego na wstęp 

do rezerwatu przyrody. 

 Zbiornik Jeziorsko - historia, podstawowe wiadomości, wartości przyrodnicze. 
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14.04.2019 - Zajęcia terenowe 

Miejsce - cofka zbiornika, łąki w międzywalu na wysokości Warty - Małkowa 

Czas trwania - 5 godzin 

Tematyka szkolenia: 

 Umiejętności: rozpoznawanie pospolitych gatunków związanych z siedliskami wodno-błotnymi, informacja o gatunkach ptaków rzadkich, 

zmniejszających liczebność, związanych z siedliskami łąkowymi. 

 Przejście trasą ścieżki edukacyjnej. 

19.05.2019 - Zajęcia z WOPR - Zajęcia warsztatowe i terenowe 

Miejsce - Port w Ostrowie Warckim 

Czas trwania - 5 godzin 

Tematyka szkolenia: 

 Szkolenie teoretyczne (2 godziny): 

- pierwsza pomoc; 

- organizacja i prowadzenie spływu; 

- prowadzenie spływu z uwzględnieniem szyków płynięcia; 

- specyfika zagrożeń z uwzględnieniem charakteru szlaku; 

 Szkolenie praktyczne (3 godziny): 

- techniki poruszania się kajakiem (manewrowanie, pływanie w szyku), 

- zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu kajakowego + wyposażenie 
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25.05.2019 - Spływ kajakowy - Zajęcia warsztatowe i terenowe 

Miejsce - Przystań kajakowa w Warcie, Port w Ostrowie Warckim 

Czas trwania - 5 godzin 

Tematyka szkolenia: 

Wykład - 2 godziny: 

 Wartości przyrodnicze obszaru Zbiornik Jeziorsko. Ptaki zbiornika Jeziorsko. 

 Jak prowadzić obserwacje przyrodnicze, „ptasie”? Obserwacje ptaków w różnych porach roku, wybór pory dnia i miejsca obserwacji.  

 Zbiornik Jeziersko - atrakcyjne miejsca do obserwacji ptaków w trakcie roku, obserwacje ptaków w trakcie spływu kajakowego. 

Szkolenie terenowe/spływ  - 3 godziny: 

 Spływ przez rezerwat przyrodniczy Jeziorsko: trasa od mostu na Warcie do przystani w Ostrowie Warckim. 

 Stosownie się do nakazów wynikających z decyzji zezwalającej na spływ przez rezerwat przyrody. 

 Obserwacje ptaków wodno-błotnych. 

 Obserwacje siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatu przyrody. 

08-09.06.2019 – Szkolenie wyjazdowe – Milicz – Zajęcia warsztatowe i terenowe 

Miejsce - Stawy Milickie 

Czas trwania: 

Wyjazd z Warty ok 7.00 dnia 8 czerwca 2019 r. 

Powrót do Warty ok. 17.00 dnia 9 czerwca 2019r. 

Tematyka szkolenia: 

Wykład - 4 godziny:  
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 Miejsce szkolenia kompleks stawów rybnych Milicz: obszary Natura 2000 Dolina Baryczy PLB0220001, Ostoja nad Baryczą PLH020041, 

rezerwat przyrody Stawy Milickie.  

 

 Analiza podobieństw miejsc atrakcyjnych przyrodniczo Stawów Milickich i zbiornika Jeziorsko. Wykorzystanie wartości przyrodniczych 

do rozwoju turystyki lokalnej, prowadzenie edukacji ekologicznej w obszarach chronionych. 

Szkolenie terenowe - 6 godzin: 

 Część praktyczna - przejście ścieżką edukacyjną, obserwacje ptaków. Zapoznanie się z infrastrukturą edukacyjną: tablicami, 

oznakowaniem, budowlami (wieże, pomosty) na terenie obszaru Stawy Milickie. 

05.10.2019 - Zajęcia terenowe 

Miejsce - Cofka zbiornika Jeziorsko, okolice Brzegu, Tomisławic 

Czas trwania - 5 godzin 

Tematyka szkolenia: 

 Obserwacje, rozpoznawanie ptaków migrujących na terenie zbiornika Jeziorsko, rezerwatu przyrody. 

 Zbiornik Jeziorsko jako miejsce odpoczynku ptaków w trakcie wędrówki na zimowiska. 

05.10.2019 – Podsumowanie 

Miejsce - Port w Ostrowie Warckim 

Czas trwania - 2 godziny, w tym test sprawdzający (1 godz.) oraz wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia. 
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Graficzny harmonogram szkoleń: 

 

Data/Typ 

zajęć 
13.04.2019 14.04.2019 19.05.2019 25.05.2019 08-09.06.2019 05.10.2019 
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