Instrukcja dotycząca odłowów ptaków dla Zespołu Obrączkarskiego Jeziorsko.
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Sprawy związane z chwytaniem i obrączkowaniem ptaków są najważniejsze. Działanie obozu jest
podporządkowane czynnościom związanym ze znakowaniem ptaków.
W celu zapewnienia skutecznej pracy obozu na punkcie obrączkowania ptaków powinny przebywać trzy
osoby. W sytuacji pozostania na punkcie 1-2 osób rezygnujemy z odłowów ptaków wróblowych oraz
odłowów ptaków siewkowych w sieci ornitologiczne.
Ptaki siewkowe chwytane są za pomocą pułapek tunelowych tzw. wacków (w liczbie 15-20) oraz sieci
ornitologicznych (do 5 sztuk).
Kontrola pułapek odbywa się co dwie godziny od wschodu do zachodu słońca. Pierwszy obchód w okresie
VII-VIII przypada na godzinę 5.00, ostatni na 22.00. We wrześniu czas obchodów ulega przesunięciu o
jedną godzinę (6.00, 21.00).
Sieci na ptaki wodno-błotne rozstawiane są godzinę przed zachodem słońca a obchody odbywa się o godz.
22.00 oraz 24.00. Następnie sieci są zwijane.
Nie odławiamy ptaków siewkowych w sieci podczas opadów deszczu.
Odłowy ptaków wróblowych odbywają się przy pomocy sieci ornitologicznych (do 8 sztuk). Obchody do
sieci wykonywane są co godzinę od świtu do zmierzchu (VII-VIII: 5.00-22.00, IX: 6.00-21.00). W sytuacji
wystąpienia intensywnych opadów deszczu czy silnych upałów kontrole sieci należy przeprowadzać co 30
minut. Podczas długotrwałych okresów złej pogody: silne ulewy, długotrwałe opady trwające kilka godzinsieci należy zwinąć.
Osobę do przeprowadzenia obchodu wyznacza kierownik.
Ptaki przechowywane są w workach z drewnianym dnem lub w bawełnianych woreczkach.
Na obchód do miejsc odłowu ptaków wodno-błotnych zabieramy worki z usztywnionym spodem (ptaki
siewkowe) oraz małe woreczki na pliszki i chruściele.
Podczas obchodu porannego ze względu na duże prawdopodobieństwo schwytania kaczek, zabieramy dwa
worki aby oddzielić kaczki od schwytanych ptaków siewkowych.
Chruścieli nie wkładamy do worków z innymi ptakami. Każdy osobnik powinien być przenoszony
pojedynczo w osobnym woreczku.
Do pułapek należy podchodzić powoli, nie biegać.
W trakcie obchodu należy liczyć pułapki sprawdzając czy wszystkie zostały skontrolowane. Ma to
szczególne znaczenie po zmierzchu lub w warunkach utrudnionej widoczności (mgła).
Podczas przenoszenia ptaków z miejsca odłowów do obozu nie wymachujemy workiem i w razie potrzeby
osłaniamy je: w przypadku intensywnego deszczu - pod kurtką, w dni upalne niosąc go w cieniu.
Podczas wyjmowania ptaków z pułapek regularnie kontrolujemy ptaki przebywające w worku. Zwracamy
uwagę aby żaden z nich nie dostał się pod podłogę.
Nie wolno kłaść worka z ptakami na ziemi – worek nasiąka wodą a ptaki ulegają podduszeniu. Gdy
konieczność wymaga odłożenia worka na bok (przestawianie pułapek, naprawa uszkodzeń itp.) należy go
zawiesić na pobliskim krzaku wierzby.
Osoby kontrolujące pułapki muszą informować kierownika o stanie poziomu wody przy pułapkach i
ewentualnych potrzebach ich przestawienia czy naprawy uszkodzeń.
Po przyjściu z obchodu należy powiadomić kierownika o powrocie i przyniesionych ptakach. Worek na
ptaki wieszamy w wyznaczonym miejscu obok stołu obrączkarskiego.
Na obchody do sieci zabieramy woreczki bawełniane na ptaki. Podczas obchodów po zmierzchu zabieramy
sprawną latarkę. W miarę możliwości na nocne obchody chodzimy we dwie osoby.
Osoby mające problemy z wyciągnięciem ptaka z sieci powiadamiają o tym telefonicznie kierownika. Nie
wolno próbować wyjąć ptaka za wszelką cenę!
Należy informować kierownika o wszelkich przypadkach znalezienia martwych ptaków w pułapkach lub
sieciach.
W sytuacji zabicia w pułapce ptaków przez drapieżnika (błotniaka/jastrzębia lub innego) należy zwiększyć
częstość kontroli pułapek. Gdy sytuacje takie powtarzają się kierownik jest zobowiązany do zamknięcia
pułapek na okres 1-2 dni lub wyznacza osobę pilnującą pułapki pomiędzy obchodami.
Gdy ptaki zostaną zabite w pułapce przez ssaka w czasie nocy należy wykonywać dodatkowy obchód do
pułapek o godz. 24.00. W sytuacji dalszego występowania przypadków śmierci ptaków należy zamknąć
pułapki na okres 1-2 dni.
Gdy przypadki śmierci ptaków dotyczą sieci należy je zwinąć na okres 1-2 dni.
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