
18 kwietnia 2012 roku wszyscy 
musieliśmy wstać wraz ze świtem. Po 
długiej podróży szynobusem, około 
godziny 9 dotarliśmy do stacji 
ornitologicznej na Helu. Pierwszą
która rzuciła nam się w oczy był obóz 
wolontariuszy. Przywitały nas dwie bardzo 
miłe panie, po czym podzieliliś
dwie grupy.  

 

Gdy tylko zobaczyliśmy obrączkowanie 
ptaszków od razu wiedzieliśmy ż
byle jakie, nudne warsztaty. Każ
mógł wypuścić na wolność  jakiego
ptaszka, a każdy ptak znaleziony podczas 
obchodu wzbudzał w nas wiele emocji.
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Dzięki prezentacji wyświetlonej przez 
wolontariuszy, dowiedzieliś
ciekawych informacji na temat obr
i migracji ptaków. Dowiedzieli
jaki ogrom pracy musi być
obrączkowanie, aby odzyskać
kilku ptakach. Bardzo nas to zaskoczyło i 
dzięki temu poczuliśmy wielki szacunek do 
wolontariuszy, którzy wykonywali tak ci
ale zarazem ciekawą pracę
warunkach. 

Kolejną zaskakującą rzeczą
pani była encyklopedia ptaków oraz pióra. 
Chyba nikt z nas nie spodziewał si
tyle gatunków ptaków! Czas bardzo szybko 
leciał i niestety nadeszła godzina odjazdu. Z 
żalem opuściliśmy stację ornitologiczn
wróciliśmy do domu. Mamy nadziej
będziemy mięli wi ęcej tak ciekawych 
warsztatów. 
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