
REGULAMIN PRACY 

ZESPOŁU OBRĄCZKARSKIEGO TURAWA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Zespół Obrączkarski TURAWA (zwany dalej Zespołem) jest ukierunkowany na obrączkowanie ptaków siewkowych 

(Charadriiformes). 

§ 2 

Odłowy ptaków odbywają się nad Jeziorem Turawskim (woj. opolskie). 

§ 3 

Zespół bezwzględnie stosuje się do wytycznych zawartych w „Instrukcji Obrączkowania Dzikich Ptaków w Polsce” 

opracowanej przez Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. 

§ 4 

Podstawową i nienaruszalną zasadą działania Zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo ptaków. 

 

II. CHWYTANIE I OBRĄCZKOWANIE PTAKÓW 

§ 5 

Ptaki chwytane są za pomocą pułapek tunelowych tzw. wacków (w liczbie 20-30) oraz sieci ornitologicznych 

(do 10 sztuk). 

§ 6 

1. W celu zapewnienia skutecznej pracy obozu na punkcie obrączkowania ptaków powinny przebywać cztery osoby 

(obrączkarz i 3 załogantów). 

2. W sytuacji pozostania na punkcie mniejszej liczby załogantów, część urządzeń łowczych jest zamykana zgodnie 

z zasadą: na 10 urządzeń łowczych musi przypadać minimum jeden załogant. 

3. W pierwszej kolejności są zwijane sieci ornitologiczne oraz urządzenia łowcze położone najdalej od punktu 

obrączkarskiego. 

§ 7 

1. Kontrola pułapek tunelowych odbywa się co dwie godziny od wschodu do zachodu słońca. W okresie VII-VIII 

pierwszy obchód przypada na godzinę 05:00, ostatni na 22:00. We wrześniu czas obchodów ulega przesunięciu 

o jedną godzinę (06:00-21:00). 

2. Kontrola sieci ornitologicznych odbywa się co godzinę od świtu do zmierzchu (VII-VIII: 05:00-22:00, IX: 06:00-

21:00). 

3. W czasie trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, mżawka, prażące słońce itp.) kontrole 

pułapek tunelowych oraz sieci należy przeprowadzać tak często, aby ptaki nie czekały na wyjęcie dłużej niż 30 minut. 

4. W przypadku, gdy czas trwania niekorzystnych warunków pogodowych przedłuża się, urządzenia łowcze są 

zamykane. 

§ 8 

Osoby kontrolujące pułapki muszą informować kierownika o stanie poziomu wody przy pułapkach i ewentualnych 

potrzebach ich przestawienia czy naprawy uszkodzeń. 

§ 9 

1. Osobę do przeprowadzenia obchodu wyznacza kierownik. 

2. Jeśli wśród załogantów są osoby, które nie mają doświadczenia w wyjmowaniu ptaków z pułapek bądź sieci 

i dopiero się uczą, przeprowadzają obchód wraz z osobą doświadczoną. 

3. Obchody po zmierzchu w miarę możliwości należy przeprowadzać w dwie osoby. Należy zabrać ze sobą sprawną 

latarkę. 



§ 10 

W trakcie obchodu należy liczyć pułapki sprawdzając, czy wszystkie zostały skontrolowane. Ma to szczególne 

znaczenie po zmierzchu lub w warunkach utrudnionej widoczności (mgła). 

§ 11 

Osoby mające problemy z wyciągnięciem ptaka z sieci powiadamiają o tym telefonicznie kierownika. Nie wolno 

próbować wyjąć ptaka za wszelką cenę. 

§ 12 

1. Ptaki przechowywane są w workach z drewnianym dnem lub w bawełnianych woreczkach. 

2. Do worków z ptakami siewkowymi nie można wkładać kaczek ani chruścieli. Chruściele muszą być przenoszone 

pojedynczo, każdy w osobnym woreczku. 

3. 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 powiesić np. na 

pobliskim krzaku. 

4. Podczas przenoszenia ptaków z miejsca odłowów do obozu nie wolno wymachiwać workiem. W razie potrzeby 

należy worek osłonić: pod kurtką w przypadku intensywnego deszczu lub niosąc go w cieniu w upalne dni. 

§ 13 

1. Po przyjściu z obchodu należy powiadomić kierownika o powrocie i przyniesionych ptakach. 

2. Worek na ptaki należy powiesić w wyznaczonym miejscu obok stołu obrączkarskiego. 

 
III. SYTUACJE AWARYJNE 

 

§ 14 

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. 

§ 15 

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. 

§ 16 

Gdy przypadki śmierci ptaków dotyczą sieci, należy je zwinąć na okres 1-2 dni. 

§ 17 

Należy informować kierownika o wszelkich przypadkach znalezienia martwych ptaków w pułapkach lub sieciach. 
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