
     
 

 

Program „Młodzież w działaniu – 2012 rok 
 

ŚWK OHP złożyła w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy 

młodzieżowe 

 wniosek na projekt pod nazwą „Patrol ekologiczny”. 

 Wniosek przeszedł formalną i merytoryczną ocenę. 
 Agencja Programu Młodzież przyznała na realizacje „Patrolu ekologicznego” 

kwotę w wysokości 5 450 euro. 

 

,,Patrol ekologiczny” to projekt, który realizowany będzie przez 8 uczestników grupy 

nieformalnej ,,Eko drużyna” przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Końskich przez okres sześciu 

miesięcy od 01.08.2012 do 31.01.2013 roku.  

Podstawowym celem projektu jest pomoc w poprawieniu warunków lęgowych ptaków 

zamieszkujących dolinę rzeki Czarnej Koneckiej i obrzeża ostoi Natura 2000. Program będzie 

realizowany w ramach Akcji 1.2 Inicjatywy młodzieżowe – Inicjatywy krajowe i zakłada: 

1. Wykonanie i montaż pływających platform lęgowych dla rybitw (2 dużych i 20 małych) 

2. Wykonanie i montaż 1 sztuki gniazda bocianiego 

3. Wykonanie i montaż 4 budek lęgowych dla nurogęsi i gągołów 

4. Wykonanie i montaż 10 budek lęgowych dla nietoperzy 

5. Stworzenie patrolu ekologicznego (zakup lornetek i aparatu fotograficznego)  

6. Stworzenie biblioteczki tematycznej 

7. Wycieczki, zajęcia terenowe 

 

Inicjatywa narodziła się po spotkaniu z Panem Zbigniewem Fijewskim, Wiceprezesem 

Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego z siedzibą przy 

Kozienickim Parku Krajobrazowym, który przedstawił trudną sytuację lęgową bocianów 

białych i czarnych, rybitw rzecznych, nurogęsi i nietoperzy. Zanik rolnictwa w Dolinie 

Czarnej spowodował, że większość łąk ulega intensywnemu zarastaniu. Zanikają w ten 

sposób cenne siedliska flory i fauny. 

Cel projektu - ochrona przyrody, fauny i flory na obszarze i obrzeżach ostoi Natura 2000 

„Dolina Czarnej”. 

Cele edukacyjne Edukacja ekologiczna prowadzona podczas wypraw terenowych i prac. 

Tematyka: rozpoznawanie fauny i flory, cele programu Natura 2000, zagrożenia obszarów 

„naturowych” i sposoby ich ochrony, polityka UE w zakresie ochrony przyrody, mity i fakty, 

czyli zagrożenia i korzyści wynikające dla społeczności zamieszkujących w sąsiedztwie ostoi 

naturowych, bierna i czynna ochrona przyrody, nowoczesne metody ochrony przyrody.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
http://www.frse.org.pl/

