




Celem projektu było pokazanie dzieciom jak przebiega monitoring zasobów przyrody w obszarze Natura 2000 
oraz wykonanie następujących zadań projektowych:
• Sesje badawcze w terenie z udziałem specjalistów ochrony przyrody
• Przygotowanie i realizacja społecznego raportu w środowisku lokalnym, z udziałem społeczności lokalnej. 
• Opracowanie broszury edukacyjnej z rezultatami projektu

Projekt łączy badanie terenu (inwentaryzację) z działaniem edukacyjnym.



W ramach projektu realizujemy pięć sesji szkoleniowych dla 15 osobowej grupy młodzieży z 3 szkół podstawowych 
na terenie gminy Uście Gorlickie, powiat gorlicki. 

W sesjach badawczych biorą udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śnietnicy, w Hańczowej i Wysowej Zdrój

Podczas warsztatów terenowych uzyskaliśmy dane, które można zgłosić do systemów gromadzenia danych terenowych 
dla specjalistów. 



Przedmiotem badań dzieci pod kierunkiem zaproszonych specjalistów,
było stwierdzenie obecności wybranych gatunków fauny i flory na obszarze badawczym jakim jest Dolina rzeki Ropki, 
m.in:

• Płazów w tym kumaka górskiego i traszki karpackiej (obserwacje przekażemy do Atlasu Płazów i Gadów 
prowadzonego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN) 

• Drugą grupą obserwowanej fauny były ptaki: szukaliśmy orlika krzykliwego, derkacza, puszczyka uralskiego, 
dzierzby gąsiorek, dzięcioła czarnego…Znaleźliśmy i oznaczyliśmy wiele innych

• Trzecią badaną grupą  ciekawe rośliny i owady na zaprojektowanej przez nas ścieżce dydaktycznej 
wokół siedziby Fundacji.

Dane z badań terenowych zostały zapisane w bazie składającej się z kart jednorazowej obserwacji, ale poznaliśmy
Inne, bardziej nowoczesne i dostępne sposoby ich zapisywania.



Podczas sesji stacjonarnej opowiedzieliśmy i odkryliśmy środowisko lokalnej przyrody dzięki pogadance 
nt: występujących tu gatunków i sposobów w jaki będziemy ich szukać w terenie. 
Poznaliśmy nasz obszar badawczy należący do sieci obszarów chronionych Natura 2000, oznaczony jest numerem 
PLB 80002 i znajdujący się w dolinie potoku Ropka (dopływ rzeki Ropy) na terenie gminy Uście Gorlickie.

Sesja stacjonarna



Poznaliśmy trzy metody gromadzenia danych z badań terenowych:

1. Notatnik z akronimami gatunków używanymi przez specjalistów
2. Karta obserwacji jednorazowych



3. Portale internetowe dla specjalistów, z których może korzystać KAŻDY OBSERWATOR PRZYRODY:
m.in. portal ornitho.pl wraz z aplikacją mobilną NATURAlist



3. Portale internetowe dla specjalistów, z których może korzystać każdy obserwator przyrody:
Portal ornitho.pl wraz z aplikacją mobilną NATURAlist



3. Portale internetowe dla specjalistów, z których może korzystać każdy obserwator przyrody:
Portal ornitho.pl wraz z aplikacją mobilną NATURAlist



Dzięki tej aplikacji, dane możemy wprowadzać
bezpośrednio w terenie, mamy mapę obszaru 
on-line gdzie podajemy dokładną lokalizację 
i wiele innych informacji szczegółowych, które
mogą być przydatne do badań naukowych.



Podczas kolejnych trzech sesji terenowych zbieraliśmy obserwacje na siedmiu wyznaczonych stanowiskach badawczych: 
Tzw. przystankach.

Przystanek 1. Stare siedlisko
Szukaliśmy następujących gatunków fauny: jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, ropucha szara
Flora: dziewięćsił bezłodygowy

Ropuchę szarą(Bufo bufo), dorosłą samicę zaobserwowaliśmy 
na ganku chaty, która pełniła funkcję naszej bazy podczas 
realizacji projektu i w której znajduje się siedziba 
Fundacji Chlorofil. Był to zarazem pierwszy przystanek ścieżki.



Natomiast kijanki ropuchy szarej łowiliśmy czerpakiem herpetologicznym w małym stawie obok siedliska. 



Złapaliśmy węża. Był nim zaskroniec pospolity
(Natrix natrix)

Na wylinkę zaskrońca natknęliśmy się kilka
kroków dalej



Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) obserwowaliśmy ją w kilku różnych miejscach doliny:



Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

Przyrodnicy wprowadzają do baz danych różne informacje. 
W terenie, zapisujemy nie tylko dokładne współrzędne 
geograficzne dokonanej obserwacji, ale liczbę i płeć 
osobników, warunki atmosferyczne, a w przypadku
martwych zwierząt, przyczynę ich śmierci.



Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L.) stanowisko
tej rośliny objętej częściową ochroną gatunkową znaleźliśmy
na łące powyżej starego siedliska. Rozpoznaliśmy ją po 
koszyczkach zeszłorocznych kwiatów, bo roślina ta jeszcze 
nie kwitnie w tym roku.



Przystanek 2. Podmokła łąka ostrożeniowa
Gatunki flory: kukułka plamista z rodziny storczykowatych
Fauna: Motyl Paź Królowej 

Podkolan biały (Platanthera bifolia) 

Kukułka plamista, storczyk plamisty, stoplamek plamisty (Dactylorhiza maculata (L.) Soó)
Na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski kukułka plamista jest umieszczona 
w grupie gatunków narażonych na wyginięcie 

Storczyki żyją w symbiozie zwanej 
mikoryzą z grzybami glebowymi
Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)
zakwita dopiero po 8 latach 
pod ziemią.



Przystanek 2. Podmokła łąka ostrożeniowa
Gatunki flory: kukułka plamista z rodziny storczykowatych
Fauna: Motyl Paź Królowej 

Pazia Królowej (Papilio machaon) rzadkiego motyla, który w niektórych miejscach niemal wyginął
Udało nam się złapać w profesjonalną siatkę na motyle. Oczywiście po zrobieniu zdjęcia został wypuszczony.

Obserwacje z naszych badań motyli można 
będzie znaleźć w bazie danych lepidoptera.eu
profesjonalnej bazy, która korzysta z wielu
źródeł obserwacji weryfikowanych 
przez specjalistów m.in. grup czy forum 
tematycznych w mediach społecznościowych.



Przystanek 3. Strumień górski
Gatunki fauny: salamandra plamista, traszka karpacka

Traszka karpacka jest endemitem.
chronionym gatunkiem płazów występującym
wyłącznie w Karpatach. Ma wysokie
wymagania środowiskowe, dlatego bardzo
trudno ją spotkać.

Mieliśmy szczęście. Jednak nasze odkrycie
Trzeba będzie jeszcze potwierdzić.



Przystanek 4. Na skraju Puszczy Karpackiej
Flora: las jodłowy, buczyna karpacka

Obszar doliny rzeki Ropki znajduje się w granicach karpackiej krainy 
przyrodniczo-leśnej mezoregionu górnej Ropy. Jest to teren o lesistości ok. 60% 
gdzie na poziomie regla dolnego dominuje buczyna karpacka i jedliny m.in. 
z runem jeżynowym, a piętro pogórza stanowi otwarta dolina porośnięta 
antropogenicznymi zbiorowiskami łąkowymi i pastwiskami. Spotykamy tu też 
zbiorowiska wilgotnych łąk i ziołorośli. 

W piętrze pogórza odnajdujemy
elementy krajobrazowe wynikające
z działalności ludzkiej: stare 
drzewka owocowe, które należały 
do nieistniejących już gospodarstw.

W buczynie karpackiej
często można zaobserwować,
że jedno drzewo wyrasta
z kilku siewek.



Przystanek 5. Śródleśna polana
Gatunki fauny: kumak górski

Kumak górski (Bombina variegata) 
Gatunek wymieniony w konwencji berneńskiej 
i załączniku IV dyrektywy siedliskowej, 
objęty jest ochroną ścisłą.



Przystanek 6. Przełęcz górska
Gatunki fauny: dzierzba gąsiorek, skowronek polny, orlik krzykliwy, puszczyk uralski

Podczas naszych sesji badawczych w ciągu dwóch dni zaobserwowaliśmy i wprowadziliśmy do bazy ornitho.pl
150 obserwacji ptaków, a w tym:

bogatka 12 razy
czarnogłówka 2 x
derkacz 2x
dymówka 1x
dzięcioł czarny 1 x
dzięcioł duży 1 x
grzywacz 2 x
kapturka 2 x
kopciuszek 1 x
kos 15 x
kowalik 1 x
kwiczoł 1 x
muchołówka żałobna 1 x
mysikrólik 1 x

myszołów 2 x
orlik krzykliwy 1 x
paszkot 1 x
piecuszek 6 x
piegża 4 x
pierwiosnek 6x
pleszka 2 x
pliszka górska 1 x
pliszka siwa 3 x
pustułka 1 x
puszczyk 1 x
rudzik 5 x

sikora uboga 1 x
słonka 3 x
sosnówka 5 x
sójka 1 x
szpak 1 x
śpiewak 11 x
świergotek drzewny 4 x
świergotek łąkowy 4 x
trznadel 5 x
wilga 1 x
zięba 24 x



Przystanek 6. Przełęcz górska
Gatunki sfotografowane podczas sesji badawczych: myszołów, trznadel, pliszka siwa, świergotek łąkowy



Przystanek 6. Przełęcz górska
Gatunki sfotografowane podczas sesji badawczych: orlik krzykliwy

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina). W Polsce gniazduje ok. 2000 par. 
Gniazda są pod ochroną strefową to znaczy, 

że 100 m od gniazda i 300 m w okresie godów 
w tej strefie nie wolno przebywać. 

Polują przede wszystkim z zasadzki, a żywią się 
głównie płazami. 

Często spacerują po łąkach szukając żab.
Są ptakami wędrownymi.



Przystanek 6. Przełęcz górska
Gatunki usłyszane podczas sesji badawczych: derkacz

Derkacz ( crex crex) jest ptakiem „Naturowym”
to znaczy, że stwierdzenie jego obecności
wystarczy, aby powołać obszar ochronny.
Ostoja Ptasia Beskidu Niskiego oznaczona jako
obszar Natura 2000 PLB 18002,

do której należy dolina Ropek jest jednym 
z miejsc czynnej ochrony tego gatunku.






Przystanek 7. Łąka
Gatunki fauny: motyle, koniki polne i pasikoniki, pszczoły i trzmiele

W badaniu owadów, 
internet wyprzedza książki. 
W internecie możemy spotkać 
specjalistów, którzy pomogą nam
Oznaczyć zauważony
I sfotografowany gatunek.

Najważniejsze wyposażenie warsztatu entomologa to siatka na owady
oraz aparat fotograficzny. Owady są tak zróżnicowaną grupą zwierząt, 
że nie ma jednej metody badawczej. W monitoringu orzystamy więc 
z różnych metod: np.: jeśli chcemy zbadać ćmę, która występuje w nocy, 
a znamy jej siedlisko, bo występuje tam roślina żywicielska, wtedy użyjemy światła. 
Jeśli wiemy na jakich roślinach i w jakim czasie żerują gąsienice motyla, 
możemy to sprawdzić przyglądając się im w konkretnym momencie. 
Nie wszystkie owady mają polskie nazwy, w gromadzeniu danych korzysta się 
z języka naukowego czyli łacińskiego.



Przystanek 7. Łąka
Obserwowane przez nas gatunki owadów w czerwcu. W lipcu na tej samej łące będzie inny skład gatunkowy owadów

Dyblik Liniaczek Przeplatka Atalia Przestrojnik Jurtina

Dołczan Wysmukły Pasikonik Śpiewający Ładczyn BrodawnikCzerwończyk Płomieniec



Przystanek 7. Łąka
Obserwacje i bazy danych o owadach



Przystanek 7. Łąka
Obserwowane przez nas rośliny łąk półnaturalnych

…No i te przez nas próbowane: szczawik zajęczy i poziomki…

m.in. Firletka poszarpana, ostrożeń łąkowy, wełnianka, dzwonki, ostrożeń lancetowaty i wiele innych, 
które można zobaczyć w naszym zielniku
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