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I. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Zamówienie polega na; 
a) przygotowaniu "Paszportu dla rybołowa" w ścisłej współpracy, pod nadzorem i na podstawie danych 
uzyskanych od koordynatorów projektu (KOO), 
b) przeprowadzeniu 2 całodniowych obserwacji terenowych ptaków z punktów w celu wskazania łowisk, 
c) przygotowaniu „Raportu z obserwacji” zawierającego: lokalizację punktów obserwacyjnych, czas obserwacji, 
opis miejsca żerowania ptaków i kierunków ich przylotów, informacje dotyczące gospodarstwa jeziorowego lub 
stawowego. 
 
Ad. 1a. Paszport zgodnie z zał. nr 2 zamówienia zawierać powinien następujące elementy: 
– numer ułatwiający identyfikację miejsca (koordynatorzy), 
– informacje dotyczące nadleśnictwa (koordynatorzy), 
– pomiar drzewa gniazdowego i drzew sąsiadujących (Wykonawca), 
– opis struktury lasu i siedliska (koordynatorzy), 
– wskazanie lokalizacji potencjalnych drzew gniazdowych i kęp starodrzewi (koordynatorzy), 
– opis miejsca żerowania (Wykonawca), 
– informacje dotyczące gospodarstwa jeziorowego lub stawowego (Wykonawca), 
– opis potencjalnych zagrożeń występujących na danym obszarze dla rybołowa (koordynatorzy), 
– opis działań podjętych na danym terenie przed projektem oraz w trakcie jego realizacji (koordynatorzy). 
 
Ad. 1b.  
3 punkty obserwacyjne na 1 stanowisko należy założyć na powierzchni ca 100 km2, w ścisłym porozumieniu z 
koordynatorem regionalnym KOO. Punkty winny być położone blisko rybnych zbiorników wodnych lub innych 
miejsc, gdzie potencjalnie mogą żerować ptaki. Obserwacje prowadzone w czasie minimum 3 godziny / 1 punkt. 
Punkty należy wytypować jako rogi trójkąta i oddalone od siebie, co około 3-5 km (gniazdo mniej więcej w 
środku trójkąta). Punkty powinny być dobrze wyeksponowane, gdyż ptaki mogą lecieć z pokarmem wiele 
kilometrów. Zaleca się prowadzenie obserwacji w godzinach przedpołudniowych (6:00-12:00) i 
popołudniowych (17:00-19:00). Należy notować łączny czas polowania/przebywania ptaków nad zbiornikiem i 
kierunek przylotu i odlotu ptaków. 
 
Ad. 1c. Raport z obserwacji należy przygotować w formie zestawienia tabelarycznego oddzielnie dla każdego 
stanowiska. 
 


