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AKCJA BAŁTYCKA 

 

Warunki pracy i uczestnictwa 
 

 

Akcja Bałtycka jest trwającym już 50 lat programem badania wędrówek ptaków, 

szczególnie wróblowatych. Chociaż rodowód Akcji wywodzi się z obozów studenckiego 

Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Warszawskiego, a obozy studenckie kojarzą się 

zwykle z miłym pobytem w terenie urozmaiconym schwytaniem paru ptaków, Akcja 

Bałtycka koncentruje się przede wszystkim na pracy naukowej. Skutkuje to bezwzględnie 

wymaganym podporządkowaniem się zasadom metodyki naukowej, bardzo ściśle 

przestrzeganym rygorem zajęć (codzienne, cogodzinne kontrole sieci od świtu do zmroku – w 

okresie przelotu sów również w nocy!) oraz zależnymi od liczebności ptaków i załogi 

ograniczeniami wolnego czasu. Prace odbywają się bez względu na pogodę i w okresach 

intensywnego przelotu wymagają znacznego wysiłku. 

Zajęcia uczestników obozu polegają na kontrolach sieci do chwytania ptaków, 

zapisywaniu danych w zeszytach, przeprowadzaniu testów orientacyjnych oraz różnych 

pracach obozowych (przygotowanie posiłków, zaopatrzenie w wodę, zakupy itp.). 

Pomimo dość licznych zajęć, przy dobrej organizacji pracy pozostaje sporo wolnego 

czasu, co umożliwia poznawanie oprócz wróblowatych również innych ptaków, licznych na 

przelocie nad morzem (np. drapieżniki, mewy, siewkowate). Na Akcji Bałtyckiej prawdziwy 

amator ornitologii może poznać bardzo wiele ptaków w ręku (ogólna liczna 

zaobrączkowanych gatunków sięga 200, w tym szereg prawdziwych rzadkości), nauczyć się 

oznaczania gatunku, płci i wieku, opanować technikę mierzenia i prowadzenia badań 

dodatkowych, a przez to przygotować się do egzaminu uprawniającego do obrączkowania 

ptaków. Osoby już obrączkujące mogą podnieść swoje kwalifikacje i nabrać praktyki, która 

da uprawnienia umożliwiające samodzielne prowadzenie stacji pracujących w ramach 

międzynarodowej sieci badawczej SEEN („SE European Bird Migration Network”) 

obejmującej stacje i zespoły badawcze z 22 krajów, od Finlandii po Egipt i Izrael. Stacja 

Badania Wędrówek Ptaków jest koordynatorem tej sieci. 

Prace terenowe AB prowadzone są w kilkuosobowych (zwykle 3-5 osób) zespołach, w 

warunkach obozowych. Noclegi w namiotach, posiłki przygotowywane są w obozie przez 

uczestników. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w znacznej części pokrywa AB (patrz 

niżej). Obozy wyposażone są w podstawowy sprzęt: namioty, materace, koce, garnki, sztućce, 

płaszcze przeciwdeszczowe i gumiaki. Należy wziąć ze sobą: śpiwór, latarkę lub czołówkę, 

kubek, a ze względu na często trudne warunki pogodowe nad morzem, szczególnie w marcu i 

listopadzie, konieczne jest zabranie odpowiedniego ubrania, chroniącego przed zimnem i 

wilgocią (czapka i rękawiczki mogą się przydać nawet w maju!). 

Uczestnikami prac terenowych AB mogą zostać tylko osoby pełnoletnie - studenci 

i osoby pracujące. Tylko w wyjątkowych przypadkach przyjmujemy osoby niepełnoletnie, np. 

uczniów starszych klas szkół średnich, zainteresowanych badaniami przyrodniczymi w 

terenie. Wiedza fachowa z dziedziny ornitologii nie jest konieczna – zdobywa się ją w 

czasie pracy. 
Dane personalne uczestników AB są umieszczone w bazie AB. Przed każdym 

sezonem osoby te otrzymują formularz zgłoszeniowy, który należy dokładnie wypełnić i 

wysłać mailem do Zespołu Organizacyjnego w terminie podanym na zaproszeniu. Mile 

widziane są również osoby spoza kręgu dotychczasowych uczestników Akcji. 

Na podstawie przesłanych zgłoszeń ZO ustala listy załóg na obozach. Skład i 

liczebność załogi wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej efektywności pracy stacji 

(łączenie osób początkujących z doświadczonymi) oraz nadesłanych ofert terminowych. 

Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dłuższe okresy. Bardzo mile widziane są oferty 

terminów alternatywnych (np. „12-24 IX lub 26 IX-13X”) lub ruchomych (np. „2 tygodnie w 

październiku”). Jesienią szczególnie cenne są zgłoszenia na październik i listopad! 
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Zakwalifikowany uczestnik AB wnosi opłatę za każdy dzień pobytu, która stanowi 

dodatek pokrywający część kosztów wyżywienia. Opłaty wynoszą odpowiednio:  

 pobyt do 14 dni - 5 zł za dzień,  

 pobyt ponad 14 dni - 3 zł za dzień,  

 od 1.października do końca sezonu jesiennego – odpowiednio połowa stawki (2,5 i 1,5 zł). 

 

Osoba, która przyjechała na stację niezapowiedziana uiszcza opłatę 10 zł dziennie, 

chyba, że ze względu na niepełną załogę zostanie na miejscu zakwalifikowana, jako normalny 

uczestnik (5 zł na dzień). Odpowiednią kwotę w (liczba dni x opłata dzienna) należy 

przekazać kierownikowi stacji terenowej pierwszego dnia przyjazdu na punkt. Osoby z 

rezerwy, zakwalifikowane w trybie awaryjnym są od opłat zwolnione. 

ZO powiadamia zgłaszającego się czy zaproponowany przez niego termin udziału w 

AB został zaakceptowany. Osoba zakwalifikowana do udziału w pracach ma obowiązek 

przesłania na adres ZO podpisanego (dla osób niepełnoletnich – przez rodziców) 

potwierdzenia zaproponowanego terminu i przyjęcia warunków uczestnictwa w pracach 

terenowych Akcji Bałtyckiej. Brak potwierdzenia na 10 dni przed proponowanym terminem 

rozpoczęcia pobytu powoduje automatycznie unieważnienie przydziału, a przydział na ten 

okres otrzyma osoba z rezerwy. Uczestnik, który spełnił te warunki, lecz później z 

istotnych powodów (przypadki losowe) nie może przyjechać na obóz, musi niezwłocznie 

powiadomić o tym Stację (numery telefonów podane niżej), by można było znaleźć 

zastępcę. Nieobecność na obozie bez uprzedniego powiadomienia lub nieusprawiedliwione 

skrócenie pobytu powoduje skreślenie uczestnika z kartoteki AB. 

Na zakończenie pobytu prosimy o wypełnienie ankiety (dostępnej na każdej stacji 

terenowej) na temat pracy na obozie, w której załoganci mogą uwzględnić swoje 

spostrzeżenia i uwagi. Wypełnioną ankietę można pozostawić na punkcie lub przesłać na 

podany niżej adres Stacji w Gdyni.  

Zaproszenia do udziału w AB są przesyłane uczestnikowi w ciągu dwóch lat od 

ostatniego kontaktu z ZO. Brak odpowiedzi (pozytywnej lub negatywnej) na zaproszenia w 

ciągu tego okresu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pracach Akcji Bałtyckiej. 

 

Adres Akcji Bałtyckiej: 

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46 

81-378 Gdynia 

fax 58 523 66 76 

e-mail: akbalt@univ.gda.pl 

 

Telefony kontaktowe w czasie Akcji Bałtyckiej: 

dr Agnieszka Ożarowska – 603 290 804 

dr Jarosław Nowakowski – 662 162 497 

Telefon stacjonarny SBWP 58 523 66 79 (W czasie trwania akcji w siedzibie 

stacji może nie być nikogo) 

 

Adresy pocztowe stacji terenowych w czasie ich pracy: 

HEL (wiosna) 

Wyprawa Ornitologiczna, 84-130 Kuźnica n/Helu  

 

MIERZEJA WIŚLANA (jesień) 
Wyprawa Ornitologiczna 

                  P. Jolanta Karwasz,  

                  Siekierki, ul. Wiejska 17 

                  82-120 Krynica Morska 

mailto:akbalt@univ.gda.pl

