BUBOBORY W LASACH PANSTWOWYCH
Numer projektu: POIS.05.04.00-00-008/08.
Tytul projektu: Edukacja pracowników Lasów Panstwowych dotyczaca metod lokalizacji, monitoringu i ochrony puchacza. Bubobory w
Lasach Panstwowych.
Beneficjent: Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Lesny Zaklad Doswiadczalny w Rogowie
Partner kluczowy: Dyrekcja Generalna Lasów Panstwowych w Warszawie
Partner kluczowy: Centrum Informacyjne Lasów Panstwowych w Warszawie
Partner techniczny: Komitet Ochrony Orlów

Cel
Potwierdzenie faktu
szkolenia
kameralnego w
siedzibie
nadlesnictwa
Potwierdzenie
nasluchów
terenowych
Potwierdzenie
znajomosci glosów
podstawowych
gatunków sów
Potwierdzenie
przeprowadzenia
warsztatów
terenowych
poszukiwania sladów
mlodych lub ptaków
doroslych
Potwierdzenie faktu
wypelnienia karty
stanowiska
Potwierdzenie
zbudowania
sztucznego gniazda
Potwierdzenie
osiagniecia efektu
rzeczowego i
edukacyjnego

Metoda
Weryfikacja listy obecnosci poprzez
porównanie zamieszczonych nazwisk z
lista zatrudnionych w nadlesnicwie.
Wykonanie potwierdzajacych rozmów
telefonicznych z 3 losowo wybranymi
uczestnikami
Bezposredni kontakt z 2 losowo
wybranymi lesniczymi kontrolowanego
nadlesnictwa. Omówienie trasy i
efektów przeprowadzonych nasluchów
na podstawie mapy
Sprawdzenie znajomosci u 2 losowo
wybranych lesniczych glosów co
najmniej 3 gatunków sów (np.. Puchacz,
puszczyk, wlochatka) odtwarzanych z
dowolnego nosnika
Bezposrednia lustracja na terenie 1
lesnictwa, w którym poszukiwano
wczesniej sladów lub ptaków, a gdzie
podczas wczesniejszych nasluchów
stwierdzono glosowo obecnosc
puchaczy terytorialnych
na terenie 1 lesnictwa(dot. Tylko tych
lesniczych, na terenie których
zidentyfikowano rewirygniazdowe
puchaczy)
Bezposrednia wizyta przy sztucznym
gniezdzie ( jesli dotyczy danego
nadlesnictwa)
Praca kameralna

Forma
Potwierdzenia
podpisy

nadlesniczy

kontroler

podpisy

lesniczy

kontroler

podpisy

lesniczy

kontroler

karta
wypluwkowa
(wzór w zal.8
Wniosku)

lesniczy

kontroler

karta stanowiska
(wzór w zal. 7
Wniosku)

lesniczy

kontroler

Potwierdzajacy zgodnosc

dokumentacja
ornitolog
budowy
sztucznego
gniazda
notatka sluzbowa nadlesniczy

kontroler

kontroler
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Notatka*
*dotyczy kontroli efektów rzeczowych (R) i ekologicznych (E) projektu „Bubobory w LP” na terenie Nadlesnictwa ………………………
Przeprowadzonej w dniu …………………………………..

W dniu …………………………. Na terenie Nadlesnictwa………………………………przeprowadzono

kontrole efektów rzeczowych (R) i ekologicznych (E) projektu Bubobory w LP. W wyniku podjetych
czynnosci ustalono, co nastepuje:
1. Potwierdzono/niepotwierdzono fakt szkolenia kameralnego w siedzibie nadlesnictwa w
terminie………………………….
2. Zweryfikowano pozytywnie/negatywnie liste uczestników szkolenia kameralnego

3. Wykonano rozmowy telefoniczne z 3 losowo wybranymi uczestnikami szkolenia:
…………………………………………………………………………………………………………………
w wyniku których potwierdzono/nie potwierdzono udzial/u w/w osób w szkoleniu kameralnym
4. Nawiazano bezposredni kontakt z 2 losowo wybranymi lesniczymi kontrolowanego
nadlesnictwa:………………………………………………………………………….. . Omówiono z nimi trasy i
efekty przeprowadzonych nasluchów na podstawie mapy sp

przez ornitologów pod koniec czesci

warsztatowej. W wyniku powyzszych czynnosci potwierdzono / nie potwierdzono zrealizowanie/nia efektu

rzeczowego w postaci nocnych nasluchów terenowych.
5. U 2 losowo wybranych lesniczych: ………………………………………………………………………
Sprawdzono znajomosc glosów co najmniej trzech gatunków sów ( puchacz, puszczyk, wlochatka). Glosy
odtworzono z telefonu komórkowego kontrolujacego. W wyniku powyzszych czynnosci potwierdzono/ nie

potwierdzono osiagniecie/cia efektu rzeczowego szkolenia w postaci znajomosci glosów podstawowych
gatunków sów.

6. Dokonano bezposredniej lustracji na terenie lesnictwa ……………………………….. w oddz. …………….,
Gdzie podczas wczesniejszych nasluchów ornitolodzy realizujacy projektora lesnicy stwierdzili obecnosc
terytorialnych puchaczy. Sprawdzono umiejetnosc wypelniania karty wypluwkowej oraz karty stanowiska
przez lesniczego. W wyniku powyzszych czynnosci potwierdzono /nie potwierdzono zrealizowanie/nia efektu
rzeczowego i ekologicznego.
7. W siedzibie nadlesnictwa potwierdzono / nie potwierdzono obecnosc/ci dokumentacji sztucznego gniazda. Na
terenie lesnictwa ……………………………………… przeprowadzono lustracje terenowa sztucznego gniazda
zbudowanego w ramach projektu. W wyniku powyzszych czy

osci potwierdzono/ nie potwierdzono fakt

budowy sztucznego gniazda na

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…(gatunek drzewa, szacowany wiek drzewostanu, typ siedliskowy lasu, obecnosc tabliczki projektu)

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej w dniu ……………………………… kontroli

lizacji projektu „Bubobory w

Lasach Panstwowych ” na terenie Nadlesnictwa ………………………………… stwierdzono
prawidlowa/nieprawidlowa realizacje poszczególnych etapów projektu oraz osiagniec
wymaganych efektów rzeczowych i ekologicznych.

Kontrolujacy:

iagniecie

