Instrukcja wypełniania formularza
Jeden formularz jest przeznaczony dla jednego gatunku na danym stanowisku. W przypadku
mieszanych kolonii rybitw trzeba wypełnić formularze dla każdego gatunku osobno.
Formularz skonstruowano w bardzo prosty sposób, załączono przykład wypełnienia, więc ta
krótka instrukcja nie zawiera informacji dotyczących wypełnienia każdej kolumny.
 Należy wpisać koordynaty położenia wykorzystując GPS w terenie, w oparciu o
Google Maps lub Geoportal (lub w terenie o ile posiada się GPS),
 Należy dążyć do wykonania dwóch kontroli w każdej kolonii, pierwsza kontrola
koniecznie w czerwcu
 Ważne jest aby wpisywać liczbę osobników obserwowanych w kolonii, a nie
liczbę par (oszacowanych przez obserwatora). Policzenie zaniepokojonych
osobników daje najlepsze efekty kiedy obserwator podejdzie do kolonii jak najbliżej,
obserwacje z większego dystansu mogą dać zaniżone wyniki. Trzeba pamiętać, że
rybitwy mogą niepokoić się (krótko) również kiedy nie mają lęgu, trzeba być więc
pewnym statusy ich lęgowości.
 Jeżeli obserwator policzy gniazda to taką informację trzeba podać.
 Należy podać inne gatunki lęgowe w kolonii, przede wszystkim ptaki wodno-błotne
 Bardzo pomocne będą zdjęcia kolonii, więc prośba o 3 zdjęcia dokumentacyjne z
różnych stron.
Wypełnione w komputerze formularze należy przesyłać drogą mailową do Artura
Goławskiego: artgo1@uph.edu.pl oraz Andrzeja Dombrowskiego: adomb@wp.pl i Sławka
Chmielewskiego: sch6@wp.pl
Wzór wypełnionego formularza
Gatunek
Rybitwa białoskrzydła

Miejscowość
Klimonty

Szczegółowa lokalizacja
1 km na NE od Klimonty

Koordynat N
52 23 12.1
Koordynat E
22 43 42.7

Gmina
Mordy
Imię i
nazwisko
Artur Goławski
Miejsce gniazdowania
(zaznaczyć x)
Osoka

Powiat

Inne gatunki w
kolonii
rybitwa czarna

Liczba
osobników
23 zaniepok.

Skrzyp

śmieszka

12 zaniepok.

Zalane łąki

Turzyce

zausznik

Zalane turzycowisko

Kożuch z błota

3 na
gniazdach
2 zaniepok.

Inne (opisać jakie)

Inne (opisać jakie)

Biotop (zaznaczyć x)
Stawy hodowlane
Starorzecze

X

X

siedlecki
e-mail (telefon)
artgo1@uph.edu.pl

krwawodziób

Uwagi
Śmieszki lęgowe w odległości min.
50 m od rybitw białoskrzydłych,
rybitwy czarne lęgowe między r.
białoskrzydłymi

Data
06.06.2013

Szczegóły obserwacji
34 zaniepokojone osobniki CHL, widać 4 ptaki wysiadujące na gniazdach

23.06.2013

28 zaniepokojonych ptaków, 2 ptaki z pokarmem

