Działania terenowe, dzięki możliwości
bezpośredniego kontaktu z przyrodą,
mogą stanowić atrakcyjne i cenne
urozmaicenie spotkań grup lokalnych.
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Jak urozmaicić spotkania członków lokalnych grup OTOP, a zarazem poszerzać wiedzę i czynnie chronić przyrodę? Dobrym
pomysłem na aktywizację grup jest inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków.

G

rupy lokalne OTOP umożliwiają
członkom Towarzystwa podejmowanie wspólnych działań w ich otoczeniu.
Jedną z form aktywizacji aktualnych
członków (a także pozyskiwania nowych) są inwentaryzacje wybranych
gatunków ptaków. Działania terenowe, dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą, mogą stanowić
atrakcyjne i cenne urozmaicenie spotkań, polegających
najczęściej na prezentacjach multimedialnych czy pokazach zdjęć. Dodatkowo poszerzają wiedzę o lokalnym środowisku przyrodniczym, pozwalają uczestnikom nabywać
doświadczenie w rozpoznawaniu ptaków, a w przyszłości
z ich wyników mogą skorzystać naukowcy lub instytucje
odpowiedzialne za ochronę przyrody.

34

Z lornetką wśród ptaków www.otop.org.pl

Garść wskazówek
Wydaje się, że największą wartość mają inwentaryzacje
(bądź monitoring), które są prowadzone na odpowiednio dużych obszarach w oparciu o reprezentatywne powierzchnie próbne. Wybierając te ostatnie, należy mieć
na uwadze liczbę uczestników projektu i ich możliwości,
m.in. czasowe. Dla dokładności rezultatów lepsze jest
częstsze kontrolowanie mniejszej powierzchni niż rzadsze
wizyty na zbyt dużej. Lokalne inwentaryzacje wybranych
gatunków mogą mieć charakter cenzusów, czyli liczeń
dostarczających wyników bezwzględnych. Właściwie zaplanowana inwentaryzacja stanowi podstawę do przygotowania wieloletniego monitoringu. Zalecana jest również
kalibracja wyników corocznych monitoringów w oparciu
o wyniki prowadzonej raz na pewien czas (co 5 lub 10
lat) inwentaryzacji. Porównanie wyników takich inwentaryzacji przeprowadzonych na powierzchniach próbnych
z wynikami monitoringu pozwala wykryć ewentualne
błędy w przyjętej metodyce monitoringu, na przykład
niewłaściwy dobór powierzchni reprezentatywnych dla
danego gatunku.
Planując akcję, należy pamiętać, że jej uczestnicy mogą
dopiero rozpoczynać swoją przygodę z ptakami. Dlatego też przed rozpoczęciem projektu warto zorganizować
spotkanie, podczas którego wszyscy zostaną zaznajomieni
z biologią danego gatunku i zasadami prowadzenia kontroli terenowych. Dobrym pomysłem jest też wspólna wizyta na wybranym terenie osób bardziej i mniej doświadczonych.

Przykład z rejonu Trójmiasta
Trójmiejska Grupa Lokalna OTOP, która już od roku
ściśle współpracuje z Trójmiejskim Parkiem Krajobra-

Obecnie w ramach OTOP
funkcjonuje 18 grup lokalnych
w 12 województwach. W zależności
od swojej specyfiki organizują one
wycieczki terenowe, połączone
z prelekcjami spotkania, projekty
badawcze i ochroniarskie.
Osoby zainteresowane
dołączeniem zachęcamy
do kontaktu z liderem danej
grupy – dane kontaktowe
dostępne są na stronie
www.otop.org.pl
w zakładce „Członkostwo”
w dziale „Grupy lokalne”.
Tam też potrzebne
informacje znajdzie każdy,
kto chciałby powołać
nową grupę lokalną.

zowym (gdański oddział Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych w Słupsku), zorganizowała i przeprowadziła inwentaryzację dwóch gatunków: pliszki górskiej
oraz pluszcza. Uwzględniając fakt, że wśród członków
i sympatyków grupy znajdują się osoby o różnym stopniu
terenowego zaawansowania, wybrano gatunki charakterystyczne i stosunkowo łatwe do identyfikacji w terenie.
Były to jednocześnie gatunki będące w kręgu zainteresowań pracowników parku.
Na spotkaniach poprzedzających rozpoczęcie prac terenowych przybliżono uczestnikom biologię pliszki górskiej
i pluszcza, kładąc nacisk na aspekty istotne w trakcie prowadzenia inwentaryzacji, m.in. różne zagadnienia z ekologii rozrodu pliszki górskiej czy okresu zimowania pluszcza.
Omówiono też dokładnie sposoby wizualnej i słuchowej
identyfikacji.
W 2010 roku członkowie TGL OTOP podjęli się inwentaryzacji populacji lęgowej pliszki górskiej w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
(w tak zwanych Lasach Oliwskich). Zanotowano 7 par
lęgowych o prawdopodobnym gniazdowaniu (kategoria
B) lub gniazdowaniu pewnym (kategoria C). W sezonie
zimowym 2011/2012 grupa przeprowadziła inwentaryzację zimujących osobników pluszcza podgatunku nominatywnego (Cinclus cinclus cinclus) na obszarze TPK i jego
otuliny. Skontrolowano wszystkie potencjalnie atrakcyjne
siedliskowo potoki, zarówno te, na których w przeszłości
były obserwowane ptaki, jak i te, które nigdy przedtem
nie były kontrolowane pod kątem ich obecności. Zarejestrowano tylko dwa osobniki: na potoku Cedron i Potoku
Oliwskim. W porównaniu z wynikami z lat poprzednich,
w ostatnich latach obserwuje się spadek liczby zimujących
pluszczy na tym obszarze. Może to mieć związek z postępującym ociepleniem klimatu, które powoduje przesuwanie się bardziej na północ obszarów zimowisk niektórych
gatunków Palearktyki i Nearktyki.

W sezonie zimowym
2011/2012 grupa
przeprowadziła
inwentaryzację
zimujących osobników
pluszcza podgatunku
nominatywnego
(Cinclus cinclus cinclus)
na obszarze Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego
i jego otuliny.

Wszystkim członkom i sympatykom Trójmiejskiej Grupy Lokalnej OTOP serdecznie dziękuję (w imieniu własnym i pracowników TPK) za trud i czas poświęcony na
prace terenowe związane z prowadzonymi inwentaryzacjami, a członków innych grup OTOP zachęcam do podjęcia trudu przygotowania i prowadzenia, moim zdaniem,
niezwykle potrzebnych i satysfakcjonujących prac inwentaryzacyjnych.
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inwentaryzacja – jednorazowa ocena danego parametru (parametrów) populacji, w przypadku ptaków najczęściej liczebności, zagęszczenia lub rozmieszczenia populacji na danym obszarze. Może mieć charakter bezwzględnego
określenia wartości parametru – mówimy wtedy o cenzusie. Może być też
prowadzona na reprezentatywnych powierzchniach próbnych – tak uzyskane
wyniki ekstrapoluje się na większy obszar.
monitoring – ciągła lub okresowa analiza i ocena parametru (parametrów)
środowiska w celu obserwowania zmian w nim zachodzących. Monitoring
ma na celu, przede wszystkim, określenie ogólnych tendencji zmian parametru (liczebności, zagęszczenia, rozmieszczenia populacji). Monitoring z reguły prowadzi się na większych obszarach niż inwentaryzację. Na podstawie
wyników monitoringu prognozuje się dalszy przebieg zmian w środowisku
(na przykład liczebności danego gatunku awifauny) oraz planuje się konkretne działania, których celem jest powstrzymanie ewentualnych, niekorzystnych zmian.
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