Monitoring ślepowrona
Karta kontroli stanowiska
Program realizowany jest na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stanowisko :

Obserwator/rzy

Region

Istniejąca forma ochrony terenu

Imię i nazwisko

Nr kwadratu

Najbliższa miejscowość

Adres pocztowy

Współrzędne geograficzne
N

Najbliższa rzeka/zbiornik

Telefon
E-mail

E

Pierwsza kontrola
Data kontroli

Godz. rozpoczęcia

Kategoria lęgowości:

Godz. zakończenia

(zakreślić właściwą na podstawie wyników kontroli)

Wyniki kontroli:
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

0

A

B

C

Szczegóły kontroli i uwagi:

widzianych dorosłych ptaków, w tym w szacie godowej –
widzianych ptaków w drugim roku życia (2cy) –
widzianych młodocianych (1cy) ptaków –
gniazd –

Inne gatunki czapli lub inne gatunki ptaków kolonijnych:

Druga kontrola
Data kontroli

Godz. rozpoczęcia

Kategoria lęgowości:

Godz. zakończenia
Wyniki kontroli:
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

0

A

B

C

(zakreślić właściwą na podstawie wyników kontroli)
Szczegóły kontroli i uwagi:

widzianych dorosłych ptaków, w tym w szacie godowej –
widzianych ptaków w drugim roku życia –
widzianych piskląt –
gniazd –
Ocena liczby par lęgowych na stanowisku:

Inne gatunki czapli lub inne gatunki ptaków kolonijnych:

Kategorie lęgowości:
0
stanowisko niezajęte
gniazdowanie
A
możliwe
B

gniazdowanie
prawdopodobne

C

gniazdowanie pewne

brak ptaków
stwierdzenie pojedynczych ptaków dorosłych lub młodocianych podczas jednej kontroli
stwierdzenie kilku (>5) ptaków dorosłych lub młodocianych podczas obu kontroli,
obserwacja ptaków dorosłych w szacie godowej (z czerwonymi, ciemnoróżowymi
nogami); zaniepokojone ptaki latające nad obserwatorem, dorosłe ptaki z patykami w
dziobie
stwierdzenie zajętego gniazda - wysiadywane, z jajami, z pisklętami; nielotne młode
wspinające się po gałęziach krzewów i drzew; młode podloty z puchem na głowie;
słyszane z daleka głosy piskląt w miejscach gdzie były obserwowane ptaki dorosłe

Opis siedliska
i % skontrolowanego siedliska na danym stanowisku

Stwierdzone zagrożenia

A

Łozowisko w dolinie rzeki (….. %)

A

Nielegalne wycinanie łozowiska, wycinanie drzew

B

Wyspa na stawie (…… %)

B

Pobieranie żwiru z koryta rzeki

C

Wyspa w żwirowni (…… %)

C

Płoszenie przez ludzi wchodzących na wyspę

E

Inne: ……

D

Inne: ……

