Formularz obserwacji przygodnych – Ptaki Karpat

Niniejszy formularz służy do gromadzenia stwierdzeń ptaków z obszaru polskich Karpat.
Wprowadzone przez Ciebie stwierdzenia zostaną wykorzystane do analizy rozmieszczenia ptaków
i ich ochrony w Karpatach. W szczególności zebrane tu dane zostaną ujęte (z podaniem nazwisk
autorów obserwacji) w publikacji podsumowującej stan wiedzy o ptakach polskich Karpat (druk –
styczeń 2015), a także na bieżąco wykorzystywane będą do działań związanych z planowaniem
przestrzennym i opracowywaniem działań ochronnych dla ptaków polskich Karpat.
Poprzez formularz zbieramy stwierdzenia ptaków z okresu od 1 stycznia 1991, do chwili obecnej z
obszaru całych polskich Karpat, łącznie z pasem pogórzy (mapa terenu badań widoczna po
zalogowaniu się). Najbardziej jednak zależy nam na obserwacjach poczynionych od początku XXI
wieku. W bazie gromadzimy dane dotyczące wszystkich gatunków ptaków.
Bardzo prosimy o przemyślane wprowadzanie stwierdzeń. Ponieważ dane tego typu mają charakter
naukowy i wykorzystane będą w ochronie przyrody, jesteśmy zainteresowani wyłącznie
obserwacjami potwierdzonymi, których obserwator jest pewien i co do których jest przekonany, że
nie wprowadza błędnych danych. Obserwacje wymagające akceptacji Komisji Faunistycznej, mogą
zostać wprowadzone do naszej bazy po uzyskaniu jej akceptacji (nr sprawy KF należy podać w
komórce „uwagi”).
Przed zatwierdzeniem i zamieszczeniem na mapie, wprowadzona obserwacja podlega weryfikacji
merytorycznej i formalnej (trwa to niekiedy do kilku dni). Sprawia to, że wprowadzona obserwacja
pojawia się na mapie gatunkowej z pewnym opóźnieniem. Obserwacje wprowadzone nieprawidłowo
lub budzące wątpliwości co do ich poprawności nie zostaną włączone do bazy ani opublikowane.
Dla gatunków wrażliwych (np. wymagających ochrony strefowej: bocian czarny, orzeł przedni, orlik
krzykliwy, gadożer, orzełek, kania czarna i ruda, sokół wędrowny, cietrzew, głuszec, puchacz,
sóweczka, włochatka, kraska, oraz innych: błotniak łąkowy, żuraw) wprowadzane dane nie będą
prezentowane na mapach bądź będą prezentowane jedynie lokalizacje zgeneralizowane.
Dziękujemy za wysiłek włożony we wprowadzenie danych do bazy. Z pewnością zostaną one
efektywnie wykorzystane.

Często zadawane pytania:
Dlaczego wprowadzone przez mnie rekordy nie pojawiają się od razu na mapach?
Przed opublikowaniem wprowadzona obserwacja podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. W
związku z tym wprowadzone obserwacje pojawiają się na mapach z pewnym opóźnieniem,
trwającym niekiedy do kilku dni.
Czy mogę zarejestrować się pod „nickiem”, a nie pod imieniem i nazwiskiem?
Rejestracja na portalu www.ptakikarpat.pl jest możliwa pod Nickiem, jednak obserwacje
wprowadzane przez taką osobę nie będą akceptowane. Tylko stwierdzenia podpisane imieniem i

nazwiskiem mogą być traktowane jako pełnowartościowy fakt naukowy i zamieszczone w naszej
bazie.
Czy dla obserwowanego w listopadzie myszołowa powinienem podawać kryterium lęgowości (ptak w
środowisku lęgowym)?
Nie – w przypadku stwierdzeń lęgowych, istotna jest także data obserwacji. Stwierdzeniom spoza
okresu lęgowego należy przypisywać kryterium ST – stwierdzenie gatunku.
Czy kryterium O – „pojedyncze ptaki obserwowane w siedlisku lęgowym” mogę przydzielać ptakom
osiadłym stwierdzanym w sezonie jesienno-zimowym?
Nie. W przypadku tego kryterium, podobnie jak i wszystkich pozostałych (za wyjątkiem ST –
stwierdzenie gatunku) za stwierdzenia lęgowe uznajemy wyłącznie obserwacje z okresu lęgowego.
Dla takich obserwacji używamy kryterium ST – stwierdzenie gatunku.
Czy warto wprowadzać wiele obserwacji tego samego osobnika z jednej lokalizacji i z jednego okresu
lęgowego / zimowego (np. puszczyk widywany przez wiele dni w jednym lesie)?
Nie warto, gdyż takie wielokrotne stwierdzenia nie wnoszą dodatkowej informacji. Najlepiej
wprowadzić wtedy dwie obserwacje o skrajnych datach – najwcześniejszą i najpóźniejszą. Jeśli
natomiast dany osobnik stwierdzony został w tej samej lokalizacji, ale w różnych latach, to warto
takie obserwacje zamieścić w naszej bazie.
Mam obserwacje wprowadzone do własnej bazy w excelu. Czy muszę je wprowadzać jeszcze raz do
bazy Ptaki Karpat?
Jest to pożądane – wtedy takie dane na pewno się w niej znajdą, zawierając jednocześnie wymagany
przez naszą bazę poziom szczegółowości (dotyczący m.in. dokładnej lokalizacji stwierdzenia). Jeśli
jednak chcesz nam przesłać taki własny plik Excela, to możesz to zrobić (pod warunkiem, że zawiera
informacje równoważne do tych wymaganych w naszym formularzu). Zostaną one wprowadzone do
naszej bazy danych w miarę naszych sił i możliwości czasowych.
Co z danymi które w przeszłości przekazałem do kartoteki regionalnej MTO?
Dane zgromadzone w kartotece MTO zostaną wykorzystane w naszym projekcie, dzięki współpracy
Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i OTOP. Nie ma więc potrzeby wprowadzania takich
danych przez formularz.
Jak mam wprowadzić obserwację pary ptaków?
Parę ptaków wprowadza się wpisując 2 w komórce Liczba, zostawiając opcje domyślną „osobniki”
oraz zaznaczając kryterium lęgowości P – para ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym.
Jak mam wpisać stado gdzie były zarówno samce jak i samice?
W komórce Liczba należy wpisać liczbę osobników tworzących stado, a bardziej szczegółowe
informacje dotyczące proporcji płci w stadzie w komórce Uwagi.

Co z danymi zbieranymi w ramach liczeń w innych projektach inwentaryzacyjnych / monitoringowych
prowadzonych przez OTOP, np. Ptaki Karpat, MPPL, Monitoringu Dzięcioła Trójpalczastego? Czy takie
obserwacje też wprowadzać?
Nie, takich obserwacji nie należy wprowadzać do naszego formularza. Dane z liczeń w ramach
projektu Ptaki Karpat zbierane są w zupełnie innym, oddzielnym systemie, dane zbierane w ramach
MPPL i MDT zostaną „podłączone” całościowo i znajdą się w naszej bazie danych.
Czy wprowadzać stwierdzenia gatunków podlegających weryfikacji Komisji Faunistycznej PTZool.?
Tak, jak najbardziej, ale dopiero po uzyskaniu przez daną obserwację akceptacji KF. Oznaczenie
numeru sprawy KF prosimy umieścić w komórce Uwagi.
Popełniłem błąd przy wprowadzaniu obserwacji, gdzie to zgłosić?
Proszę o tym fakcie napisać na adres rafal.bobrek@otop.org.pl, podając w tytule wiadomości numer
identyfikacyjny danej obserwacji (numer z kolumny ObserwacjaPrzypadkowaSzczegolyID z arkusza
Excela).

