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Instrukcja metodyczna monitoringu przydatności hal jako siedlisk żerowiskowych 

ptaków 

Opracowanie: Rafał Bobrek i Tomasz Wilk (wersja 1, luty 2018) 

Cel liczeń 

Zbadanie wpływu wypasu owiec na zachowania żerowiskowe awifauny górskich pastwisk. 

Gatunki liczone na powierzchni: 

 wszystkie gatunki ptaków 

Metoda liczeń 

Liczenia punktowe o ustalonym zasięgu i czasie trwania. Rejestracja zachowań ptaków. 

Liczba kontroli 

4 

Terminy  kontroli i warunki pogodowe 

Kolejne kontrole należy przeprowadzić w następujących terminach: 

1. 10–25 maja   

2. 25 maja – 10 czerwca  

3. 10–25  czerwca 

4. 25 czerwca – 10 lipca 

Minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi kontrolami wynosi 10 dni. Kontrole należy przeprowadzać w 

dni kiedy warunki pogodowe nie obniżają istotnie wykrywalności ptaków, a więc unikać należy opadów 

i silnego wiatru. 

Pora prowadzenia kontroli 

Kontrole wykonuje się rano i przed południem – od wschodu słońca do godziny 11:00.   

Przygotowania przed kontrolą 

Z powierzchnią należy zapoznać się przy pomocy map oraz portali GIS-owych (Geoportal, 

GoogleEarth). Do odbiornika GPS należy wprowadzić granice badanej powierzchni (dostarczone przez 

organizatora prac) i ewentualnie punkty orientacyjne, co ułatwi przemieszczanie się po powierzchni. 

Przebieg kontroli – wyznaczenie punktów 

Kontrola terenowa polega na wykonaniu liczeń ptaków w punktach położonych na polanie objętej 

wypasem owiec. Punkty będą przypisane do dwóch grup – [A] położonych w pobliżu stada owiec (100 

m od niego) i [B] położonych w znacznej odległości od niego (co najmniej 300 m od niego, a jeśli w 

takiej odległości nie da się ich wyznaczyć, to przyjąć próg co najmniej 200 m). Z uwagi na 

przemieszczanie się owiec, lokalizacje punktów będą zmieniać się na każdej kontroli, a ustalenie ich 

będzie należało do obowiązków obserwatora. Po dotarciu do powierzchni należy zlokalizować stado 
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owiec a następnie ustalić położenie punktów. Liczba punktów w których wykonuje się liczenie ptaków 

nie jest stała i zależy od wielkości i położenia stada owiec oraz jego relacji w stosunku do granic 

powierzchni. Należy dążyć do umiejscowienia jak największej liczby punktów w pobliżu owiec [A], 

kierując się następującymi zasadami: 

1. punkt z którego wykonywane jest liczenie znajduje się ok. 100 m od granicy stada owiec (ale owce 

nie przebywają na obszarze objętym liczeniem ptaków – dopuszcza się obecność jedynie pojedynczych 

sztuk w obrębie promienia 100 m) Jeśli stado jest akurat przepędzane i szybko się przemieszcza, należy 

poczekać aż się zatrzyma i wtedy wybrać lokalizację punktu; 

2. kolejne punkty leżą o odległości nie mniejszej niż 200 m od siebie (obszary objęte liczeniem z dwóch 

sąsiednich punktów nie nakładają się). 

Przypuszczalnie na powierzchni uda się umiejscowić co najmniej dwa punkty z grupy [A], a optymalnie 

należy wskazać 3–4 takie punkty. Punktów z grupy [B] należy utworzyć przynajmniej tyle, ile punktów z 

grupy [A], przy czym należy kierować się analogicznymi zasadami ich rozmieszczania, za wyjątkiem 

zasady 1., gdyż punkty z tej grupy muszą być umieszczone w odległości co najmniej 300 m (wyjątkowo 

200 m) od granicy stada owiec. Przy wyborze punktów z grupy [B], należy starać się dobierać je w ten 

sposób, aby  obszar wokół punktu o promieniu 100 m obejmował w miarę możliwości tylko tereny 

otwarte (a więc należy się starać sytuować punkty w odległości cn. 100 m od granicy polan z lasem). 

Dla każdego punktu, zarówno [A] jak i [B] podczas każdej kontroli należy określić powierzchnię 

terenów otwartych (nieleśnych) objętych liczeniem. Wartość tę należy podać jako udział procentowy 

terenów otwartych w powierzchni koła o promieniu 100 m, przyjmując że obserwator stoi w centrum 

tego koła. 

Może się zdarzyć, że podczas wykonywania kontroli na polanie nie będzie owiec. W takiej sytuacji, 

obserwator wykonuje liczenie ptaków na co najmniej 4 wybranych przez siebie punktach z grupy [B].  

 

Przebieg kontroli – liczenie ptaków 

Po przybyciu do punktu (zarówno [A] jak i [B]) i odczekaniu 5 minut, należy wykonać 10-minutowe 

liczenie ptaków obecnych w promieniu 100 m od obserwatora. Notować należy wszystkie ptaki wykryte 

wzrokowo lub słuchowo, oddzielnie zapisując liczbę osobników każdego gatunku. Nie należy notować 

jednak ptaków przelatujących, nie związanych z obszarem liczeń. Każdego osobnika należy wliczyć 

tylko raz. Stwierdzenia należy notować na formularzach udostępnionych przez organizatora. By 

zniwelować wpływ pory dnia na wyniki, w kolejnych kontrolach należy naprzemiennie rozpoczynać 

liczenie od punktów [A] i [B]. Podczas kontroli należy zanotować przybliżoną liczbę owiec i psów 

pasterskich obecnych na badanej powierzchni.  

Przebieg kontroli – notowanie zachowania ptaków 

Po zakończeniu 10-minutowego liczenia ptaków, w punktach [A] (i tylko w nich!) należy dodatkowo 

przeprowadzić 20-minutową obserwację zachowań ptaków w relacji do owiec obecnych na pastwisku. 

Obserwator może na początku tego 20-min. liczenia nieco zmodyfikować lokalizację punktu 

obserwacji, aby zapewnić sobie dobry widok na stado owiec, w szczególności jeśli podczas 10-min. 

liczenia punktowego owce oddaliły się. Obserwator notuje wszelkie zachowania ptaków 

przebywających w promieniu 100 m od niego, które mają związek z obecnością owiec, a także psów 
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pasterskich i bacy/juhasów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowania żerowiskowe ptaków, 

notując co 5 minut minimalną odległość poszczególnych ptaków od najbliższej owcy, a także takie 

informacje jak fakt żerowania na owadach wypłaszanych przez przemieszczające się owce, 

przepłaszanie ptaków przez owce lub psy pasterskie, dystans ucieczki ptaków przed owcami, 

żerowanie ptaków na roślinności świeżo spasanej przez owce, czatowanie ptaków szponiastych w 

pobliżu stada owiec itp. Do zapisu tych obserwacji przewidziano oddzielny formularz terenowy. 

Analiza i podsumowanie wyników 

Po wykonaniu kontroli obserwator wpisuje wyniki do formularza obserwacji, udostępnionego online 

przez organizatora na wskazanej stronie internetowej.  

Informacje dodatkowe 

Konieczne wyposażenie obserwatora:  

 lornetka, 

 naładowany telefon komórkowy, 

 odbiornik GPS z wprowadzonymi granicami badanej powierzchni 

 zapas baterii (do wszystkich urządzeń!), 

 instrukcja metodyczna i formularze terenowe, 

 zapas przyborów do pisania, 

 odpowiednie obuwie i odzież,  

 prowiant. 

Bezpieczeństwo 

Prosimy zachować szczególną ostrożność i zadbać o własne bezpieczeństwo, wykonując prace 

terenowe w górach. Pracując w wysoko położonych, odsłoniętych partiach gór należy zwrócić 

szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa pracy! 

Produkt liczeń i formularze do odesłania 

„Produktem” liczeń na pojedynczej powierzchni są: 

 formularz terenowy do liczenia ptaków 

 formularz terenowych do rejestrowania zachowań ptaków w punktach [A] 

 elektroniczny formularz obserwacji na stronie internetowej 

 raport z wyników przeprowadzonych liczeń 

Proszę wykonać czytelne kserokopie (lub np. skany) formularzy terenowych, a ich oryginały odesłać po 

zakończeniu liczeń wraz z raportem w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca na adres Małopolskiego 

Biura OTOP, ul. Zyblikiewicza 10/1a, 31-029 Kraków. 
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