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Wolontariusze OTOP
w Karpatach
Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat
oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony

Jeżeli lubisz:
poznawać i obserwować przyrodę, a w szczególności
ptaki,
aktywnie spędzać wolny czas,
odkrywać i odwiedzać niezwykłe miejsca,
mieć wpływ na to, co się dzieje z przyrodą w twoim
otoczeniu.

Jeżeli chcesz:
zdobyć nowe umiejętności,
spotkać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach,
chronić dziką przyrodę dla przyszłych pokoleń.

Zacznij działać jako wolontariusz Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków!
zbieraj i przekazuj do OTOP informacje o stwierdzeniach
ptaków w Twoim regionie,
zorganizuj wycieczkę dla miłośników przyrody z Twojej
miejscowości,
zaopiekuj się ostoją ptaków w Twoim regionie,
pomóż przy realizacji projektów OTOP związanych
z czynną ochroną siedlisk,
działaj razem z nami na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk w Polsce.

Aby skutecznie chronić przyrodę Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków potrzebuje pomocy ludzi o różnych zainteresowaniach i kompetencjach.
Obecnie współpracuje z nami około 800 wolontariuszy,
którzy uczestniczą w:
Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych,
projekcie ochrony wodniczki – „Wodniczka i biomasa”,
programie ochrony ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA) w Polsce,
Zimowym Ptakoliczeniu,
kampanii Spring Alive,
Europejskich Dniach Ptaków.
Wolontariusze pomagają nam także w pracach administracyjnych w centrali OTOP w Markach oraz w biurach
regionalnych w Rumi, Świnoujściu, Trzciannem, Krakowie
i Świdniku.

Czy chcesz wziąć udział w projektach realizowanych przez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, których celem jest
ochrona przyrody, a przede wszystkim ptaków i ich siedlisk?
Jeśli tak, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie
www.otop.org.pl lub zadzwoń do nas: 22 761 82 05.
Pamiętaj, wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie
od wieku i profesji!

Ptaki Karpat

Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat
oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony

Ostoje ptaków IBA (Important Bird Areas) to miejsca
występowania szczególnie cennych gatunków ptaków lub
obszary wyjątkowo licznie zasiedlane przez ptaki.

Na współpracę z OTOP na zasadach wolontariatu decyduje się wielu profesjonalistów na codzień zajmujących się ornitologią. Fot.Tomasz Wilk

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) to długofalowy program, którego celem jest uzyskanie corocznych
wskaźników liczebności około 100 najpowszechniej
występujących w Polsce gatunków ptaków.

W ramach wolontariatu z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Ptaków może współpracować każda osoba, która:

Ostoje ptaków IBA wyznaczane są na podstawie zestawu
ścisłych kryteriów stworzonych przez BirdLife International.
Kryteria te oparte są na naukowych podstawach i stosowane w ten sam, zestandaryzowany sposób we wszystkich
krajach świata. Skuteczna ochrona przyrody na terenie
ostoi wymaga współpracy z wolontariuszami − opiekunami
ostoi. Są to osoby lub grupy osób (także organizacje)
działające na terenie ostoi ptaków na rzecz ochrony ich
zasobów naturalnych. Kontrolują stan ostoi i regularnie
raportują o zagrożeniach oraz populacjach kluczowych
gatunków ptaków i stanie ich siedlisk.
Więcej informacji na temat funkcjonowania sieci
opiekunów ostoi IBA w Polsce można odnaleźć na stronie
www.ostojeptakow.pl.

czerpie przyjemność z kontaktu z przyrodą,
lubi pracę w terenie,
pragnie poznawać przyrodę i działać na rzecz jej ochrony.

Co daje wolontariat?
Dzięki zaangażowaniu się w wolontariat:
bierzesz udział w ważnych projektach służących ochronie
przyrody i gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem,
dbasz o swój rozwój osobisty,
poznajesz niezwykłych ludzi i nowe miejsca,
zdobywasz wiedzę o przyrodzie i ptakach od specjalistów –
ornitologów,
podnosisz kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków
ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (lub krócej „Ptaki Karpat”) powstała baza
danych o rozmieszczeniu ptaków polskich Karpat.
Każda osoba obserwująca ptaki w regionie polskich Karpat
za pośrednictwem aplikacji internetowej znajdującej się na
stronie www.ptakikarpat.pl może przekazywać OTOP dane
na temat stwierdzeń ptaków z tego obszaru. Obserwacje
można także rejestrować na prowadzonym przez OTOP
portalu www.awibaza.pl, który rejestruje dane z całej Polski.
Zgromadzone w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do analizy rozmieszczenia ptaków i ich ochrony
w Karpatach. W szczególności dane o stwierdzeniach
zostaną ujęte (z podaniem nazwisk autorów obserwacji)
w publikacji podsumowującej stan wiedzy o ptakach
polskich Karpat, będą także na bieżąco wykorzystywane do
działań związanych z planowaniem przestrzennym i projektowaniem działań ochronnych.

Karpaty to rozległy, trudno dostępny i jednocześnie niezwykle cenny przyrodniczo obszar. Aby efektywnie go chronić i monitorować, potrzeba wielu wykwalifikowanych
wolontariuszy. Fot. Grzegorz Leśniewski

Dowiedz się co zrobić, by zostać wolontariuszem OTOP!
Informacje o tym, w jaki sposób zostać wolontariuszem można
znaleźć na www.otop.org.pl w zakładce „Działania”.
Szczegółowych informacji udziela także Elżbieta Okołów
elzbieta.okolow@otop.org.pl, tel. 22 761 82 05.
Aktywacja społeczności lokalnych, a przede wszystkim młodzieży to niełatwe
zadanie, przed którym stają wolontariusze OTOP m.in. organizując wycieczki
podczas akcji Spring Alive, Europejskich Dni Ptaków czy Zimowego Ptakoliczenia.
Fot. Adeart Kogut

Każdego roku OTOP organizuje wydarzenia, w których mogą
brać udział wszystkie osoby zainteresowane ptakami i przyrodą.
Zimowe Ptakoliczenie (ostatni weekend stycznia), Spring
Alive (od 1 marca do 30 maja) i Europejskie Dni Ptaków
(pierwszy weekend października) to akcje, które OTOP
koordynuje na terenie całej Polski. Może się w nie włączyć
każda chętna osoba. Wolontariuszom w tych akcjach
przypada szczególna rola: organizują otwarte dla szerokiej
publiczności wycieczki przyrodnicze wcielając się w rolę
przewodników.
Szczegółowe informacje o wszystkich działaniach OTOP
znajdują się na stronach www.otop.org.pl.

Rezerwaty zarządzane przez Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków pełnią kluczową rolę w ochronie cennych
gatunków ptaków i roślin zagrożonych wyginięciem.
Obecnie OTOP zarządza dwoma rezerwatami przyrody –
rezerwatem Beka nad zatoką Pucką oraz społecznym rezerwatem Karsiborska Kępa w Świnoujściu. Na torfowiskach
należących do OTOP w Dolinie Biebrzy, czyli w okolicach wsi
Mścichy, Laskowiec i Zajki oraz Bagna Ławki-Szorce
chronimy wodniczkę. Wszędzie tam, niezbędne są
różnorodne zabiegi związane z utrzymaniem odpowiedniej
struktury siedlisk, aby zapewnić odpowiednie warunki do
gniazdowania ptaków. Kosimy i usuwamy biomasę,
wypasamy konie i bydło, regulujemy poziom wody. Co roku
latem organizujemy także obozy dla wolontariuszy, którzy
chcą pomagać w realizacji zadań ochronnych.

Fot. Tomasz Wilk

Program stanowi część Państwowego Monitoringu
Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska. Ptaki są dobrym wskaźnikiem jakości
środowiska. Obserwacja zmian ich liczebności pozwala
wnioskować o niekorzystnych zmianach w siedliskach
ptaków i planować skuteczną ochronę zagrożonych gatunków.
W prace terenowe prowadzone na potrzeby monitoringu
zaangażowanych jest ponad 300 wysoko wykwalifikowanych wolontariuszy z całego kraju. W każdym z 15
regionów ornitologicznych Polski projekt prowadzą koordynatorzy regionalni.

Kto może zostać wolontariuszem Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków?

Ptaki Karpat
W latach 2012-2014 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje konkurs
„Wolontariusze OTOP w Krapatach” skierowany do wolontariuszy biorących udział
w działaniach związanych ze zbieraniem danych o ptakach polskich Karpat oraz ich
ochroną.

www.ptakikarpat.pl
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W konkursie mogą brać udział wolontariusze związani z OTOP, którzy w okresie
od 1 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. mieli ważną umowę o wolontariat
zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków obejmującą przynajmniej jeden rok współpracy oraz spełnili przynajmniej jedno z poniższych
kryteriów:
wprowadzali za pomocą internetowej aplikacji dostępnej na stronie
www.ptakikarpat.pl dane dotyczące obserwacji ptaków polskich Karpat lub
w inny sposób dostarczyli OTOP takie dane;
brali udział w projekcie Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych
na obszarze polskich Karpat;
brali udział w projekcie Opiekunowie ostoi na terenie polskich Karpat;
przeprowadzili przynajmniej jedną uzgodnioną z pracownikami OTOP
eko-interwencję mającą na celu ochronę zasobów przyrodniczych na terenie polskich Karpat;
pomagali w realizacji działań projektowych, poprzez udział w pracach
Małopolskiego Biura OTOP, imprezach masowych oraz w innych rodzajach
aktywności realizowanych przez OTOP na terenie polskich Karpat.
Z pełnym regulaminem konkursu można się zapoznać na stronie projektu
www.ptakikarpat.pl.
Wolontariusze, dzięki współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Przyrody, zdobywają nowe
umiejętności, poznają ciekawych ludzi i urokliwe miejsca. Niewątpliwą satysfakcję przynoszą im również
sukcesy, które odnoszą w walce o ochronę przyrody. Fot. Anna Samsonowicz-Słota

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków (OTOP) to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie
pożytku publicznego, zajmująca się
ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których
one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla
dobra obecnych i przyszłych pokoleń.
Jego działania wspiera kilkanaście tysięcy
członków, wolontariuszy i sympatyków.
OTOP jest polskim partnerem światowej
federacji towarzystw ochrony ptaków –
BirdLife International.

OTOP – siedziba główna
ul. Odrowąża 24
05-270 Marki k. Warszawy
Małopolskie biuro OTOP
ul. Zyblikiewicza 10/1A
31-029 Kraków
e-mail: malopolska@otop.org.pl
tel. 12 442 95 36

Pamiętaj o 1% – KRS 000001580

Więcej informacji na stronach:
www.otop.org.pl
www.ptakikarpat.pl

