
PTAKOLICZENIE
czyli edukacyjne i monitoringowe akcje Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Znajdź na naszej stronie listę grup lokalnych OTOP – grup człon-
ków OTOP działających w najbliższej okolicy swojego miejsca za-
mieszkania. Przyłącz się do nich i zaangażuj w projekty na rzecz 
ochrony ptaków i edukacji przyrodniczej. Jeśli w Twojej okolicy taka 
grupa jeszcze nie działa, może sam zainicjujesz jej powstanie?

Na stronie OTOP znajdziesz również informacje o tym, jak zaanga-
żować się w programy monitoringowe – Monitoring Pospolitych 
Ptaków Lęgowych i Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych. 
Bardziej szczegółowych informacji udzielą Ci koordynatorzy re-
gionalni.

Chcesz zarejestrować swoje obserwacje ptaków? Wejdź na stronę 
www.ornitho.pl lub skorzystaj z aplikacji NaturaList.

Osoby zainteresowane wolontariatem zachęcamy również do 
kontaktu z naszymi biurami lokalnymi.

Aby wziąć udział w ptakoliczeniu, nie musisz być wolontariuszem 
OTOP. Do udziału w cyklicznych akcjach edukacyjnych zachęca-
my wszystkich – dorosłych, młodzież i dzieci.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w wycieczkach orni-
tologicznych i wydarzeniach plenerowych poświęconych ochro-
nie przyrody, śledź stronę www.otop.org.pl oraz nasz profil na  
Facebooku – www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska. Informu-
jemy tam na bieżąco o wszystkich naszych działaniach.

Włącz się do naszych akcji 
i chodź z nami na ptaki!

www.otop.org.pl www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki

tel. +48 22 761 82 05, biuro@otop.org.pl
www.otop.org.pl

Odwiedź naszą stronę i dowiedz się 
więcej o tym, jak działamy

Rozwiń skrzydła i zostań
wolontariuszem OTOP!

Wolontariuszami OTOP zostają zarówno profesjonalni ornitolo-
dzy, jak i amatorzy-pasjonaci. Ci pierwsi współpracują z naszą or-
ganizacją przede wszystkim w zakresie terenowych badań ptaków 
i ich siedlisk oraz wspierają nas wiedzą i doświadczeniem. Drudzy 
natomiast uczestniczą w naszej działalności edukacyjnej, publicy-
stycznej i operacyjnej, a także w działaniach ochronnych w rezer-
watach przyrody. Razem z OTOP organizują w swoich miejsco- 

wościach wycieczki ornitologiczne. Pomagają również w pracach 
biur regionalnych OTOP. Działają na terenie Polski i nie ma zna-
czenia, gdzie mieszkają, gdyż pracują również zdalnie. 

Aby zostać wolontariuszem, wystarczy zarejestrować się w ba-
zie wolontariuszy OTOP poprzez formularz dostępny na stronie 
www.otop.org.pl.

W latach 2018–2019 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Ptaków realizuje projekt „Wolontariat wysokich lotów”, 
którego celem jest motywacja i integracja środowiska wo-

lontariuszy działających na rzecz ochrony ptaków i ich sie-
dlisk. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.
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Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych

Nadrzędnym celem programu Monitoring Pospolitych Ptaków Lę-
gowych (MPPL) jest długofalowe monitorowanie stanu populacji 
możliwie dużej liczby pospolitych gatunków ptaków na terenie 
całego kraju. Jest to starannie zaplanowany projekt badawczy, 
który nie byłby możliwy do wykonania, gdyby nie wolontariusze 
– ornitolodzy, zbierający dane w oparciu o wypracowaną meto-
dykę. Obserwacje prowadzone są na powierzchniach próbnych 
o wielkości 1 km2, które zostały losowo wybrane z terenu całego 
kraju. MPPL realizowany jest od 2000 r. (od 2007 r. jako część 
Państwowego Monitoringu Środowiska).

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych

Podobnie jak MPPL, Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych 
(MZPW) nie mógłby się odbyć, gdyby nie wolontariusze, którzy 
każdego roku w styczniu na terenie całej Polski liczą zimujące ga-
tunki ptaków wodnych. Monitorowane są najważniejsze miejsca 

zimowania, takie jak rzeki, jeziora, zalewy, a także strefa przy-
brzeżna Morza Bałtyckiego. Dzięki tym badaniom uzyskujemy 
dane dotyczące wieloletnich zmian liczebności ptaków wodnych 
zimujących w naszym kraju. Program realizowany jest od 2011  r.

Baza Ornitho.pl

Wartościowe informacje uzupełniające o liczebności i rozmiesz-
czeniu ptaków można uzyskiwać, gromadząc i analizując obser-
wacje prowadzone nieplanowo i przygodnie przez pasjonatów. 
Przy dużej liczbie obserwacji dane gromadzone przez amatorów 
są równie istotne, jak te pozyskiwane w wieloletnich planowa-
nych badaniach. Dlatego OTOP zbiera tego typu dane w inter-
netowej bazie Ornitho.pl, która jest częścią ogólnoeuropejskiej 
inicjatywy Euro Bird Portal. System ten udostępnia użytkowni-
kom wiele ciekawych wizualizacji zgromadzonych danych, w tym 
mapy stwierdzeń poszczególnych gatunków w określonych prze-
działach czasu. Każdy może rejestrować swoje ptasie obserwacje 
za pomocą strony internetowej, a także aplikacji NaturaList.

Zimowe Ptakoliczenie

Akcja odbywa się, podobnie jak jej brytyjski odpowiednik Big Gar-
den Birdwatch, zawsze w ostatni weekend stycznia. Jej celem jest 
zwrócenie uwagi na ptaki przebywające w zimie w najbliższym 
otoczeniu człowieka. Uczestnicy Zimowego Ptakoliczenia notują, 
ilu przedstawicieli poszczególnych gatunków udało im się zaob-
serwować przy karmniku, w ogrodzie, na skwerze przed blokiem 
czy w miejskim parku. Liczenie prowadzić można indywidualnie, 
w gronie znajomych lub podczas bezpłatnych wycieczek ornitolo-
gicznych organizowanych na terenie całej Polski przez wolontariu-
szy OTOP. Wyniki akcji nie mówią oczywiście dokładnie, ile i jakie 
ptaki przebywają zimą w Polsce. Dzięki zbieranym co roku danym 
możemy jednak śledzić zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one 
z wynikami naukowych opracowań.

Europejskie Dni Ptaków

Każdego roku w pierwszy weekend października partnerzy świa-
towej federacji BirdLife International (w Polsce OTOP) pragną 
zwrócić uwagę ludzi na jeden z największych spektakli w świe-
cie przyrody – jesienną wędrówkę ptaków. OTOP, przy wsparciu 
wolontariuszy, organizuje wycieczki, w trakcie których wszyscy 
wspólnie obserwują i liczą ptaki. Wyniki za pośrednictwem spe-
cjalnego formularza trafiają do centrali OTOP, a stamtąd do eu-
ropejskiego koordynatora tej akcji. Zachęcamy do włączania się 
w obchody Europejskich Dni Ptaków także na inne sposoby: po-
przez organizowanie poświęconych ptakom wykładów, prelekcji, 
pokazów zdjęć, wystaw, konkursów itp. Udział w tym wydarzeniu 
szczególnie polecamy szkołom, które w świętowanie EDP mogą 
się włączyć również w poprzedzający je piątek.

Światowe Dni Ptaków Wędrownych

W każdy drugi weekend maja obserwatorzy ptaków z całego świa-
ta obchodzą Światowe Dni Ptaków Wędrownych. OTOP zachęca 

w tym czasie do wyjścia z domu i obserwacji pospolitych gatun-
ków ptaków wędrownych powracających na lęgowiska w Polsce. 
Wydarzenie jest świetnym pretekstem do organizacji w szkołach 
zajęć poświęconych tematyce migracji ptaków. Podczas spacerów 
rejestrujemy w formularzu, czy w naszej okolicy pojawiły się już 
wybrane gatunki ptasich migrantów.

Wróbliczenie

W marcu, kiedy przypada Światowy Dzień Wróbla, chcemy syste-
matycznie liczyć wróble i mazurki. Pierwsze Wróbliczenie odbyło 
się w 2018 r. w Warszawie. Można było wybrać swoją powierzch-
nię próbną i policzyć na niej wszystkie zaobserwowane wróble 
i mazurki lub też po prostu podczas spaceru rejestrować wszystkie 
napotkane po drodze osobniki. Mamy nadzieję, że w przyszłości 
akcja obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Zwrócenie uwagi na 
te pospolite gatunki ptaków jest naprawdę istotne, gdyż jest ich 
coraz mniej w naszych miastach, a przyczyny spadku liczebności 
nie zostały do końca wyjaśnione.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 
to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o sta-
tusie pożytku publicznego. Zajmuje się ochroną dzi-
kich ptaków i miejsc, w których one żyją. Prowadzi 
działania z dziedziny czynnej ochrony przyrody i mo-
nitoringu przyrodniczego, kształtuje politykę mającą 
wpływ na środowisko, organizuje wiele akcji eduka-

cyjnych. Działania OTOP wspiera rzesza kilku tysięcy 
członków, wolontariuszy i sympatyków. Ich zaanga-
żowanie sprawia, że ze swoją misją Towarzystwo do-
ciera do naprawdę wielu miejsc i ludzi w Polsce.

Celem OTOP jest zachowanie dziedzictwa przyrodni-
czego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to jed-
na z największych organizacji chroniących przyrodę 
w Polsce i jednocześnie polski partner światowej fede-
racji organizacji zajmujących się ochroną ptaków – Bir-
dLife International. Realizując swoje działania, OTOP 
współpracuje z polskimi i zagranicznymi autorytetami 
i organizacjami pozarządowymi.

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego
dla obecnych i przyszłych pokoleń

Ptakoliczenie i ptasia edukacja Monitoring i obserwacje ptaków

Każdego roku OTOP organizuje kilka ogólnopolskich 
akcji edukacyjnych polegających głównie na obser-
wowaniu i liczeniu ptaków. Są to cykliczne wyda-
rzenia, do udziału w których zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych obserwacjami przyrody. W przy-
gotowywaniu tych wydarzeń wspierają nas wolonta-
riusze organizujący i prowadzący w swoich miejsco- 

wościach wycieczki poświęcone obserwacjom pta-
ków. Każdorazowo biorą w nich udział setki miłośni-
ków przyrody. 

Na stronie Towarzystwa www.otop.org.pl na bieżąco 
informujemy o miejscach i czasie wszystkich wycie-
czek przeznaczonych na ptakoliczenie.

Ptaki są dobrym wskaźnikiem jakości siedlisk, a zmia-
ny ich liczebności dostarczają cennych informacji 
o stanie całego środowiska przyrodniczego. Ob-
serwacja tych zmian pozwala również na skuteczną 
ochronę gatunków zagrożonych, zmniejszających 
swoją liczebność. Dlatego OTOP gromadzi dane 

o rozmieszczeniu i liczebności ptaków na wiele spo-
sobów. Informacji o kondycji ptasich populacji do-
starczają nam przede wszystkim wolontariusze. Są 
nimi zarówno wyspecjalizowani ornitolodzy uczest-
niczący w planowych programach monitoringowych, 
jak i pasjonaci prowadzący przygodne obserwacje.
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