
   Regulamin Obozu Ornitologicznego w Kaliszanach 

 

Obrączkowanie i bezpieczeństwo ptaków 

 

1. Osobą odpowiedzialną za chwytanie i obrączkowanie ptaków jest obrączkarz. To on decyduje o 

częstotliwości obchodów, kolejności obrączkowania, wykonywaniu eksperymentów 

kierunkowych, itp. Obrączkarz jest otwarty na wszelkie sugestie załogi i oczekuje od niej 

myślenia. 

2. Uczestnicy obozu w Kaliszanach są zobowiązani do wykonywania eksperymentów kierunkowych, 

tzw. „bębenków” we wskazanym przez obrączkarza miejscu i czasie.  

3. Przed kaŜdym wyjściem na obchód naleŜy powiadomić resztę załogi, aby uniknąć dublowania 

kontroli siatek.  

4. Obchody naleŜy wykonywać co godzinę, a w razie niekorzystnych warunków, jak upał, deszcz, 

niska temperatura naleŜy bezwzględnie zwiększyć ich częstotliwość. 

5. Szczególnie starannie naleŜy wykonywać ostatni, nocny obchód, Ŝeby uniknąć pozostawienia 

ptaka w sieci na całą noc. JeŜeli stoją sieci do chwytania sów, obchody naleŜy wykonywać przez 

całą noc. 

6. W przypadku, gdy ptak zaplątany w sieci okaŜe się zbyt trudny do wyplątania nie wolno uŜywać 

noŜyczek, scyzoryków, zębów itp. do odcinania siatki. Wówczas naleŜy powiadomić 

(paszczowo) o tym obrączkarza. W trakcie obchodu równieŜ naleŜy wzywać fachowej pomocy w 

przypadku: schwytania się duŜej ilości ptaków (szczypawek), przeraŜającego widoku w siatce 

(np. 3 sójki, 10 grubodziobów) itp. problemach technicznych, emocjonalnych (pałanie Ŝądzą 

zemsty przy 30-tej modraszce) lub moralnych.  

7. W przypadku wyplątywania ptaszka z obrączką warto zwrócić uwagę na widniejący na niej napis, 

co by nie pozwolić zwiać, np. rudzikowi z Chorwacji. Warto wówczas przed wyplątywaniem 

zapamiętać treść obrączki na tzw. wszelki wypadek. PoniewaŜ obrączki z napisem POLAND 

GDAŃSK są zakładane w całym kraju ptaki takie naleŜy przynosić do obozu, chyba, Ŝe ma się 

pewność, Ŝe to ptak zaobrączkowany na miejscu tego samego dnia. 

8. Wyplątane ptaki chowamy do woreczków. Do jednego woreczka moŜna wkładać więcej niŜ 1 

ptaszka, ale tylko tego samego gatunku. Wyjątkiem od tej zasady jest grubodziób – kaŜdy 

osobnik tego gatunku winien w samotności podróŜować do obozu. Nie wolno teŜ przesadzać z 

ilością ptaszków w jednym worku. Najlepiej uŜywać wówczas swojej wyobraźni. 

9. JeŜeli w worku znajduje się więcej niŜ jeden ptak, koniecznie naleŜy o tym powiadomić 

obrączkarza. 

10. Worki z ptakami winny być zawiązane tak, Ŝeby uniemoŜliwi ć im ucieczkę. 



11. Worków z ptakami nie wolno kłaść na ziemi. Na wyspie gałęzi do powieszenia worków nie 

brakuje. 

12. Na obchodzie w czasie deszczu worki naleŜy przechowywać pod kurtką, a mokre w miarę 

moŜliwości suszyć nad ogniem. 

13. Ptaszki sprawiające wraŜenie osłabionych, np. z powodu deszczu, zimna naleŜy schować na czas 

powrotu do obozu za tzw. pazuchę lub... inne ciepłe miejsce.  

14. W czasie obchodów naleŜy tak chodzić Ŝeby nie uszkodzić siatek. KaŜda siatka warta jest min. 

150 PLN. Szczególnie niebezpieczne dla nich są sprzączki od polarów, guziki koszul, spodni itp. 

15. Siatka powinna być napięta. Na kaŜde nowe uszkodzenie siatki, odciągu lub jej nieprawidłowe 

ustawienie naleŜy zwrócić uwagę obrączkarza.  

16. W trakcie obchodów naleŜy z siatek usuwać liście. 

17. W czasie obrączkowania pracują dwie osoby: obrączkarz i pisarz. Tym dwojgu naleŜy zapewnić 

przynajmniej takie warunki, aby mogli się nawzajem słyszeć. 

18. Ławka obrączkarza i pisarza jest dwuosobowa.  

19. Pisarz ma prawo (a nawet powinien) zadawać niewygodne pytania obrączkarzowi, wytykać mu 

błędy i pomyłki oraz uŜalać się nad jego dykcją. Ma równieŜ święte prawo do okrzyku: 

„CISZA!!!” lub u Ŝywania synonimów tego słowa. 

20. Woreczki z ptakami wieszamy nad stołem obrączkarskim tak, Ŝeby w pierwszej kolejność były 

obrączkowane (lub nie) ptaki osłabione, następnie tzw. Phylloscopy, czyli pipczacze i trochibity, 

gile (wbrew pozorom bardzo wraŜliwe na chwytanie), raniuszki, rudziki, pokrzewki, sikory. Na 

końcu większe, jak drozdy, dzięcioły, sójki. Worki z mniejszym ptaszkami naleŜy wieszać z dala 

od tych z większymi.  

21. WaŜne jest, aby na jednym gwoździu wisiały ptaki z jednego gatunku, co potem bardzo ułatwia 

wstukiwanie danych do komputera.  

22. Nie wolno mieszać ptaków z dwóch obchodów. 

23. Obrączkarz i jego wierny pisarz mają prawo i są winni wyraŜać głośno swoją dezaprobatę na 

widok tłumu fotoreporterów fotografujących 10-ty raz tego samego Bogu ducha winnego 

pełzacza lub innego przedstawiciela Aves. 

24. Przy wypuszczaniu ptaków nie wolno ich podrzucać. 

25. Ptaki z nocnego obchodu po obrączkowaniu winny odczekać w ciemności kilka minut przed 

wypuszczeniem. Takich ptaków nie wolno wypuszczać przy obozie (grozi to ich utonięciem w 

Wiśle), lecz naleŜy odejść kilka metrów od obozu.  

 

 

 



Sprawy socjalne 

 

1. Posiłki w miarę moŜliwości przygotowuje cała załoga, chyba, Ŝe są wśród niej ludzie szczególnie 

utalentowani lub z innych względów predestynowani do gotowania. Jednostki takie zasługują na 

szczególną wdzięczność reszty wiecznie wygłodniałej załogi. 

2. PoŜywienie poŜeramy siedząc wspólnie przy stole. NaleŜy to traktować jak rytuał, który integruje 

załogę tak, jak przesiadywanie przy ognisku. 

3. Zgodnie z przeszło 10-cio letnią tradycją sygnał do rozpoczęcia jedzenia przy stole pada z ust 

obrączkarza.  

4. Imprezując do późna lub intensywnie, trzeba pamiętać, Ŝe nazajutrz ktoś musi wstać na pierwszy 

obchód. 

5. Przed udaniem się na spoczynek naleŜy schować pozostawiony ewentualny sprzęt, jak luneta, 

lornetki czy zeszyt obrączkarski. 

6. Przy ognisku obowiązuje zakaz uŜywania telefonów komórkowych. 

7. Integracja z miejscową ludnością przy okazji wypadów do cywilizacji jest jak najbardziej 

wskazana. Dobrze nawiązana znajomość procentuje nie tylko dobrami materialnymi, jak 

pomidory czy śliwki, ale takŜe pozostawia niezapomniane wraŜenia... 

8. Oddalając się w krzaki w samotności zabieramy ze sobą szpadel. Reguła ta nie ma miejsca, gdy 

udajemy się w krzaki nie w samotności. 

9. KaŜdy uczestnik obozu ma obowiązek segregowania śmieci powstających na punkcie, 

przynajmniej na: plastik, aluminium, szkło, papier, stal, inne, itd. i wrzucania ich do 

odpowiednich worków. 

10. Do worków ze śmieciami nie wrzucamy części organicznych. 

11. Wszelkie sugestie słuŜące poprawie funkcjonowania obozu są mile widziane. 

12. Mistrz obrączkarz nie moŜe udać się w celu spania w porze dziennej bez poinformowania o tym 

załogantów, a zwłaszcza swojego wiernego pisarza.  


