Z życia i wiary

Cheścijanin i środowisko naturalne
Elektronina pyjemność
obserwowania

Wybrać dobre miejsce do obserwacji

Jeﬆem krótko po konferencji poświęconej innowacjom w ornitologii terenowej, yli mówiąc
prościej, jaki nowoesny ęt udało się zaﬆosować do obserwacji i badań nad ptakami. Chciałem
się moimi świeżymi wrażeniami podzielić, gdyż
podobne pemiany zachodzą także w innych dziedzinach i opró yﬆo techninego ich charakteru, bardzo wpływają one na nasze życie. Oﬆatni
pełom wieków to okres bardzo szybkiego rozwoju pede wszyﬆkim elektroniki i jej miniaturyzacja. Z górą dwadzieścia lat temu nosiłem radziecką
lornetkę, której – opró patenia – równie dobe
można było użyć do wbijania gwoździ. Spęt terenowca uzupełniał odpowiednio mały notatnik
z ołówkiem. Notabene każda moja kuka musiała
mieć kieszenie dopasowane wielkością do notatnika. Ołówek był kluowym elementem tej konﬆrukcji, gdyż zimą nie zamaał, latem działał na
opalcowanym papiee i można było nim rysować
schematy gniazd y wizerunek nieznanego ptaka,
który już w domu py pomocy książek pracowicie
piórko po piórku był analizowany i z mozołem
rozpoznawany py pomocy pewodników, które
– jak to obecnie widać – zawierały więcej błędów
niż podpowiedzi.
Jak to wygląda obecnie – już zgoła odmiennie.
Żeby zabrać potebny do obserwacji i notowania
ęt, niezbędny jeﬆ już duży plecak z odpowiednimi pegrodami, najlepiej kiedy pegródek jeﬆ
oro. W nim musi się znaleźć miejsce na rawną
lunetę i lornetkę, których cechy optyne – tak jak
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i cena – robią odpowiednie wrażenie. Koniene
jeﬆ posiadanie cyfrowego aparatu fotografinego ze orym zoomem, który konienie uwieni ptaka w każdej pozycji, bez problemu w locie
(skydło od góry i dołu – bo ważne) i zapomina
się o ołówku. aratem, a nawet komórką, można
również wykonywać zdjęcia y filmy pez okular
lunety y lornetki, więc prawie niewidzialny dla
nieuzbrojonego oka ptak ﬆaje się rozpoznawalny,
a osiągalne są nawet drobne szegóły upieenia.
Częﬆo rozpoznaje się bliźniao podobne gatunki
już z odległości setek metrów; z podobnej odległości można odytać numery na obrąkach. Są
od paru lat doﬆępne lunety i lornetki z wmontowanymi aparatami i py takim luksusie już tylko
wyﬆary namieyć ptaka i nacisnąć odpowiedni
guziek. Dodatkowo mamy w nich zamontowany
GPS i asem łąe internetowe, więc do centrali
idzie informacja kompletna: kto, co, gdzie, kiedy
i z załąonym zdjęciem – ptaka oywiście. Częﬆo
informacja o adkim gatunku jeﬆ udoﬆępniana
na Facebooku i po pół godzinie na miejscu pojawia
się cała banda tzw. tłierów konienie chcących
dopisać nowy gatunek do swojej liﬆy – najlepsi
mają w Polsce już ponad 350 zaobserwowanych
gatunków.

Wykupiono wszyﬆkie miejscówki

W notowaniu pomagają aplikacje np. NaturaLiﬆ, dzięki której odnotowujemy wszyﬆkie pyrodnie obserwacje py pomocy smaona. Jeśli
chcemy mieć dokładniejszą orientację w terenie,
to inﬆalujemy niezrównany program Locus, który
nie tylko pydaje się pyrodnikom, ale także jeﬆ
świetny dla turyﬆyki pieszej, rowerowej, można też używać go do nawigacji samochodowej.
W pozoﬆałe pegródki plecaka wkładamy GPS,
jakiś rejeﬆrator, głośnik do wabienia, uchwyty
mocujące wszyﬆko do wszyﬆkiego i budzącą
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reekt libę baterii, bo nigdy nie jeﬆ tak, żeby
w najważniejszym momencie któraś się nie rozładowała.
Jeśli już wiemy, jak nie zabłądzić w lesie, to
możemy rozﬆawić w kilku miejscach rejeﬆratory
głosu i zaprogramować je na nagrywanie, a zapisy
z tych uądzeń w ecjalnych programach petwaane są na szybkie do peglądania na monitoe dwukanałowe ektrogramy z podsłuchem
w tle. Wyﬆary więc w długie zimowe wieory
peglądać obrazy jeden po drugim, podsłuchując
głos w kluowych momentach. Odsłuchiwanie
zapisów głosu zaﬆępuje niepeane noce i jeﬆ
kilkakrotnie bardziej efektywne i skutene. No
i żony ornitologów są zadowolone, że ci się zbytnio nie włóą o budzącej wątpliwość poe. Ten
osób działania jeﬆ w Polsce nowatorski i wao
zaznayć, że jako pierwsi wprowadzali go do ﬆosowania nasi wółwyznawcy z Jawoa i Cieszyna.
Wydawałoby się, że radary służą obronie naszego nieba ped nalotami wrogich sił (ęﬆo
womina się kierunek wschodni), ale od niedawna pomagają też w opracowaniu prognoz pogody,
a także w wykrywaniu pemieszania się dużych
grup ptaków. Py ich pomocy rawdza się, y
pez miejsce, gdzie pewiduje się budowę wysokiego obiektu, nie biegnie trasa wędrówki liebnych ﬆad ptaków. Jeﬆ to o tyle iﬆotne, że około
80% ptaków wędruje nocą na wysokości nieco powyżej ubków dew i w mgle asem rozbija się
masowo o wysokie sztune obiekty. W nocy my
nie widzimy ptaków, ptaki nie widzą obiektów,
a radar …widzi. Co prawda na razie „widzi” tyle, że
podpowiada obsłudze (koyﬆając z algorytmów
peliających dane), że to co leci, to z 60% dokładnością może być kormoranem, ale już na pewno to
musi lecieć „coś dużego”. Z dużym rozbawieniem
pyglądałem się, jak technicy obsługujący radar
dopiero po około 10 minutach zorientowali się, że
chaotynie latające nad zbiornikiem małe obiekty
to raej nie ptaki, a nietopee, ale z drugiej ﬆrony
jedynie takie uądzenie pozwala na pokazanie intensywności nocnych pelotów, o których niewiele do tej pory wiedzieliśmy.
Pod koniec XIX wieku Duńyk Moensen
zaął obrąkować ptaki i dzięki tej metodzie
mniej więcej co pięćdziesiąty ptak jeﬆ powtórnie
chwytany y asem nieﬆety ﬆelany, a obrąka
odytywana. To pozwala, py odpowiednio dużej
libie takich odytów, odkryć i wyznayć trasę
pelotu gatunku na zimowiska. Miniaturyzacja
umożliwia już na ptaki wielkości kosa nakleić,
a na większe ptaki szelkami pymocować malutkie uądzenie z modułem GPS. Nie może ono być
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cięższe niż 3% masy ciała ptaka. Odyty dokonywane z tych uądzeń wskazują lokalizację ptaków
co kilka godzin/dni i już wiemy, y obijał się, y
może leciał szybko, na którym dewie ał lub y
jako menu trafił nieﬆety na ﬆół po północnej y
południowej ﬆronie Moa Śródziemnego. Z odytów wiemy, że pewna śląska mewa białogłowa
z upodobaniem lata nocą 20 km na boisko LKS
Tomice, by tam z trawy wyciągać najlepsze jej zdaniem rosówki. Wiemy, że jeden ślepowron 3 razy
wybierał się do Afryki i zawracał z daleka, bo nie
chciał opuścić ziemi rodzinnej. Wiemy, jak ﬆarannie samce błotniaka pilnują się, żeby nie pekroyć wyznaonej precyzyjnie granicy terytorium
lęgowego, a polując, odlatują w drugą ﬆronę aż 30
km od gniazda.
Po kolejnych gadżetach zadaję sobie pytanie
– y jeﬆ jesze miejsce na odrobinę romantyzmu
i bliskiego kontaktu z naturą? Można pecież zoﬆać
pytłoonym wszechobecnymi rozwiązaniami,
które w zasadzie odwracają sytuację i powodują,
że ornitologia terenowa penosi się do domowych
pracowni. Gdy zayna powoli być rejeﬆracją,
a praca właściwa to siedzenie py komputee…

Dobra lornetka, katalog ptaków i miłej zabawy

biorę lornetkę, idę do lasu. Siadam gdzieś pod dewem i wracam do pyjemności niezobowiązanego
niym podglądania natury. Jakiś mały ptaszek bez
obrąki na nodze, nadajnika na karku i drona nad
głową, nie na podsłuchu rejeﬆratorem, dźwiga
w dziobku gąsienikę i ﬆarannie rawdza, y
ten tam – yli ja – aby nie chce podejeć, gdzie
ma gniazdo. Po paru pozorowanych lotach wpada
gdzieś w kaki i po chwili zadowolony z foelu
leci po naﬆępne porcje pokarmu
dla swoich małych, a ja już całkiem
nieelektroninie uję, że właśnie
ten malutki ptaszek to taki wielki
pejaw cudu ﬆwoenia.
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