
 

 

 

Prosimy wybrać trzy warsztaty i ich numery wpisać do formularza 
zgłoszeniowego Błękitnej Szkoły w Helu. 

Tematy nr 12 i 13 (rejs i zaciąg) – w okresie jesienno-zimowym sa 
niedostępne z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. 

1. BAŁTYCKIE FOKI - biologia, zagrożenia, ochrona i znaczenie 

żyjących w Morzu Bałtyckim trzech gatunków fok, oglądanie i analiza 

treningu medycznego fok szarych; udział w grze terenowej w muzeum 

fokarium jako podsumowanie zajęć 

2. FIZJOLOGIA NURKOWANIA SSAKÓW MORSKICH - charakterystyka wybranych 

przystosowań ssaków morskich do życia w środowisku wodnym; warsztaty 

laboratoryjne: doświadczenie dotyczące odruchu nurkowania, izolacji 

termicznej, wpływu ciśnienia na organizm podczas nurkowania 

3. BAŁTYCKIE MORŚWINY - biologia, zagrożenia, ochrona i znaczenie 

jedynych waleni na stałe zamieszkujących Bałtyk; udział w grze 

terenowej w Domu Morświna jako podsumowanie zajęć 

4.  NASZE MORZE BAŁTYCKIE - położenie, historia, cechy geograficzne 

oraz hydrologia Morza Bałtyckiego; podsumowanie w formie pracy z mapą 

i wypełniania karty pracy; warsztaty laboratoryjne obrazujące 

różnice między słonawym Bałtykiem a słonym Morzem Północnym 

5. MIESZKAŃCY BAŁTYKU I ICH SIEDLISKA - charakterystyka typów 

siedlisk występujących w Morzu Bałtyckim oraz biologia, zagrożenia i 

ochrona wybranych gatunków z grup je zasiedlających (planktonu, 

nektonu i bentosu); pokaz preparatów 

6. RYBY BAŁTYKU - biologia, zagrożenia, ochrona, przegląd i znaczenie 

ryb żyjących w Bałtyku, w tym gatunków morskich, słodkowodnych i 

diadromicznych; pokaz preparatów 

7.  PTAKI ZATOKI PUCKIEJ I PÓŁWYSPU HELSKIEGO - biologia, zagrożenia, 

ochrona, przegląd i znaczenie ptaków wodnych; zajęcia terenowe: 

ptasie obserwacje w porcie rybackim na Cyplu Helskim 

8.  PLASTIKOWY PROBLEM W MORZU - zanieczyszczenie plastikiem i 

mikroplastikiem mórz i oceanów ze szczególnym uwzględnieniem 

Bałtyku; pochodzenie plastikowych odpadów, ich losy w morzu oraz 

  

OFERTA ZAJĘĆ W BŁĘKITNEJ 

SZKOLE W HELU 



sposoby zapobiegania skutkom obecności tworzyw sztucznych w morzach i 

oceanach; zajęcia terenowe: poszukiwanie plastiku w próbkach z plaży; 

zajęcia laboratoryjne: poszukiwanie plastiku w produktach codziennego 

użytku (np. kosmetykach) 

9.  PODWODNY HAŁAS JAKO ZANIECZYSZCZENIE - źródła, rodzaje, efekty 

oddziaływania na organizmy morskie oraz sposoby przeciwdziałania jego 

skutkom; zajęcia laboratoryjne: pokaz działania kurtyny bąbelkowej; 

quiz dźwiękowy 

10.  ZANIECZYSZCZENIA I SKUTKI EUTROFIZACJI - przyczyny nadmiernego 

dopływu biogenów, skutki przeżyźnienia zbiorników wodnych, metody 

przeciwdziałania eutrofizacji; zajęcia laboratoryjne: tworzenie 

krążka Secchiego, doświadczenie ze spiruliną obrazujące proces 

eutrofizacji 

11.  SEKCJA RYBY - przystosowania ryb do życia w wodzie w budowie 

morfologicznej i anatomicznej (zajęcia laboratoryjne) 

12.  CO ŻYJE W ZATOCE GDAŃSKIEJ - grupy organizmów zamieszkujące 

Bałtyk, metody poboru prób w terenie; terenowy warsztat w postaci 

zaciągu włokiem wzdłuż-brzeżnym i analizy zebranego materiału in 

situ na helskiej plaży 

13.  JAKA JEST WODA W ZATOCE GDAŃSKIEJ - terenowy warsztat w postaci 

rejsu badawczego z poborem prób wody i badaniem jej podstawowych 

parametrów (zasolenia, temperatury, pH, przezroczystości pozornej) 

14.  ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE DLA BAŁTYKU I JEGO MIESZKAŃCÓW - 

rodzaje zagrożeń, jakie niesie ze sobą działalność człowieka 

(zanieczyszczenia, niszczenie siedlisk, nadeksploatacja, przyłów, 

hałas itp.) oraz sposoby minimalizowania ich skutków (zastosowanie 

pingerów, kurtyny bąbelkowej, zasada 6R, alternatywne narzędzia 

połowowe itp.); warsztaty praktyczne: proste urządzenia ograniczające 

negatywne skutki w/w 

15.  WIZYTY GIGANTÓW – warsztaty dotyczące waleni fiszbinowych i 

uzębionych, które odwiedziły Bałtyk, biologia poszczególnych 

gatunków, ich losy w Morzu Bałtyckim. Warsztat połączony ze 

zwiedzaniem Domu Morświna i pokazem szkieletów waleni, będących w 

posiadaniu Stacji Morskiej (morświn, delfin, wal butelkonosy). 

 


