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Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

zaprasza na:  

OOBBÓÓZZ  OORRNNIITTOOLLOOGGIICCZZNNYY! 
18-27 maj 2012 r. 

Beskid Sądecki 

 
 

 

Część I: 18-23 maj; schronisko PTTK na Przehybie (Pasmo Radziejowej, wjazd pod schronisko tylko na podstawie 

zezwolenia z LP, uczestników poinformujemy o miejscach parkingowych „na dole”). 

 

18maja:  

 Przyjazd i zakwaterowanie; 

 Nocne wyjście na sowy. 

19 maja:  

 Zasady obserwacji stacjonarnych ptaków szponiastych; 

 Charakterystyka i identyfikacja ptaków szponiastych objętych projektem; 

 Ognisko. 

20 maja:  

 Szkolenie metodyczne dot. inwentaryzacji sów 

o Charakterystyka sów gniazdujących w Karpatach; 

o Metody wyszukiwania stanowisk lęgowych i gniazd. 

 

21 maja: 

 Szkolenie dotyczące metodyki liczenia ptaków (transekty, mppl, metoda kartograficzna, punktowa itd.); 

 Charakterystyka i identyfikacja dzięciołów objętych projektem. 

 

22 maja: 

 Szkolenie – obrączkowanie ptaków: 

o  Podstawy dotyczące obrączkowania ptaków; 

o Sposoby chwytania ptaków; 

 

23 maja: 

 Obserwacje terenowe, poszukiwanie gniazd; 

 Przenosiny do Wierchomli. 

 



 

Część II:  Wierchomla Wielka 81, Gospodarstwo Turystyczne Popielówka  (http://www.popiela.za.pl/) - (Pasmo 

Jaworzyny Krynickiej) 

24 maja:  

 Zasady wykorzystania stymulacji głosowej ptaków; 

 Charakterystyka i identyfikacja pozostałych gatunków ptaków objętych projektem; 

 Dzienne obserwacje ptaków. 

25 maja: 

 Szkolenie: ochrona ptaków 

o Zasady czynnej ochrony ptaków (budki i platformy); 

o Ochrona strefowa. 

 

 

26 maja: 

 Identyfikacja gniazd;  

 Techniki kontroli gniazd (bezpieczeństwo lęgów i człowieka) 

 Poszukiwanie gniazd i obrączkowanie piskląt; 

 Ognisko. 

 

27 maja: 

 Podsumowanie i zakończenie obozu 

 

 

Oferujemy: 

 bezpłatny nocleg; 

 bezpłatne wyżywienie; 

 materiały warsztatowe; 

 nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w prace terenowe; 

 spływy kajakowe Dunajcem i Popradem celem obserwacji ptaków związanych z wodami. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 Wyposażenie obowiązkowe: lornetka, latarka (opcjonalnie: GPS i luneta obserwacyjna); 

 Preferowane osoby z doświadczeniem w obserwacjach ptaków; 

 Możliwość przyjechania tylko na jeden z dwóch punktów obozowych. Preferowane osoby deklarujące udział w 

obu turach, od 18 do 27 maja; 

 Osoby przyjeżdżające pociągiem lub autobusem mogą być odebrane z Nowego Sącza. 

 

Każdego dnia, oprócz zajęć teoretycznych, planowane są: 

 poranne wyjścia w teren; 

 nocne wyjścia w teren; 

 obserwacje stacjonarne ptaków; 

 chwytanie ptaków w sieci; 

 poszukiwania gniazd; 

 pokazy slajdów i diaporam; 

 wieszanie budek oraz konstruowanie i instalowanie platform lęgowych. 

 

UUwwaaggaa  iilloośśćć  mmiieejjsscc  ooggrraanniicczzoonnaa!!  DDeeccyydduujjee  kkoolleejjnnoośśćć  zzggłłoosszzeenniiaa  
 

W zgłoszeniu prosimy podać: 

Imię i nazwisko: …….. 

Miejsce zamieszkania lub nauki:  …….. 

Rok urodzenia:  ……….. 

Mail: ……….. 

Nr telefonu: ………. 

Okres pobytu na obozie: od ………..  do ………. 
⃰ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym przy realizacji zadań związanych z organizacją obozu 

 
Kontakt: Romuald Mikusek; mikromek@gmail.com; 603 047 064 

Więcej o projekcie na stronie: WWW.PTAKIKARPAT.ECO.PL 

 

http://www.popiela.za.pl/
mailto:mikromek@gmail.com
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