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Fakt, ˝e je go li czeb noÊç w cià gu za le d -
wie 5 lat spa d∏a o bli sko po ∏o w´, jest

za ska ku jà cy dla wszyst kich mi ∏o Êni ków pta -
ków i bar dzo nie po ko jà cy. Je Êli tem po wy -
mie ra nia po zo sta nie bez zmian, za kil ka na -
Êcie lat b´ dzie rów nie rzad ki, jak dziÊ np. bo -
cian czar ny. Co cie ka we, naj wi´k szy spa dek
li czeb no Êci za ob ser wo wa no w re gio nach
Pol ski uwa ̋ a nych za naj bar dziej eko lo gicz ne.
W re gio nach tych li czeb noÊç szczy g∏a w
2004 ro ku sta no wi ∏a za le d wie 32% sta nu
po czàt ko we go z ro ku 2000. W tym sa mym
cza sie, na te re nach za chod niej i pó∏ noc nej
Pol ski, cha rak te ry zu jà cych si´ in ten syw niej -
szym roz wo jem rol nic twa, spa dek li czeb no -
Êci szczy g∏a nie by∏ tak sil ny. Nie ste ty nie sà
ja sne przy czy ny tak szyb kie go zmniej sza nia
si´ po pu la cji te go ga tun ku. Nie wie my te˝,
dla cze go w Pol sce wschod niej, po ∏u dnio wej
i cen tral nej uby wa go wi´ cej. Po cie sza jà cy
jest fakt, ˝e po mi mo du ̋ e go spad ku li czeb -

no Êci, na dal jest stwier dza ny na nie mal co
dru giej po wierzch ni ba daw czej Mo ni to rin gu
Po spo li tych Pta ków L´ go wych. 

Po ni˝ sze wy ni ki po ka zu jà, jak bar dzo po -
trzeb ny i od kryw czy mo ̋ e byç mo ni to ring
przy ro dy zwy kle po strze ga ny ja ko naj mniej
in te re su jà ca cz´Êç ba daƒ przy rod ni czych.
W Pol sce mo ni to ring po spo li tych pta ków l´ -
go wych (MPPL) pro wa dzo ny jest przez
Ogól no pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Pta -
ków od 2000 ro ku. Co ro ku, od kwiet nia do
koƒ ca czerw ca, kil ku set wo lon ta riu szy li czy
wszyst kie wi dzia ne i s∏y sza ne pta ki na po nad
330 lo so wo wska za nych po wierzch niach
1 km x 1 km. Naj ak tyw niej si wo lon ta riu sze
od wie dza jà na wet 11 po wierzch ni w se zo -
nie. W efek cie, dzi´ ki spe cjal ne mu sche ma -
to wi zbie ra nia da nych, re la tyw nie doÊç ∏a two
uzy sku je my war to Êcio we in for ma cje o kil ku -
dzie si´ ciu naj bar dziej roz po wszech nio nych
ga tun kach. 

Przy k∏ad szczy g∏a to tyl ko nie wiel ki od se -
tek in for ma cji uzy ski wa nej w ra mach pro jek -
tu. Ty sià ce ob ser wa cji pta ków, prze pro wa -
dzo nych co rocz nie w ra mach MPPL, sta no wi
êró d∏o cen nej wie dzy, nie tyl ko o dy na mi ce
po pu la cji, ale rów nie˝ o struk tu rze zgru po -
waƒ pta ków, wy biór czo Êci sie dli sko wej i roz -
miesz cze niu po szcze gól nych ga tun ków.
Wy ni ki ci´˝ kiej pra cy se tek wo lon ta riu szy –
wy so ko wy kwa li fi ko wa nych ama to rów or ni -
to lo gii – z ka˝ dym ro kiem cie szà si´ co raz
wi´k szym za in te re so wa niem i wy ko rzy sty -
wa ne sà za rów no przez in sty tu cje eu ro pej -
skie, jak i kra jo we. Sk∏a da my ser decz ne po -
dzi´ ko wa nia wszyst kim tym, któ rzy z na mi
wspó∏ pra cu jà. A wszyst kich za in te re so wa -
nych udzia ∏em w pro jek cie lub je go wy ni ka -
mi za pra sza my na na szà stro n´ in ter ne to wà
www.mppl.pl. 

Pro jekt spon so ro wa ny jest przez Kró lew -
skie To wa rzy stwo Ochro ny Pta ków (RSPB)
oraz Uni´ Eu ro pej skà w ra mach pro jek tu pt.
„Ak ty wi za cja wo lon ta riu szy na po trze by
roz bu do wy sie ci mo ni to rin gu sta nu Êro do wi -
ska przy rod ni cze go w Pol sce”.
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Szczy gie∏ od za wsze by∏ uwa ̋ a ny za doÊç po spo li -
te go pta ka kra jo we go. Jed nak wy ni ki ostat nich ba -
daƒ wy ka zu jà, ˝e jest to ju˝ prze sz∏oÊç

Zmia ny wskaê ni ka li czeb no Êci szczy g∏a w Pol sce w la tach 2000-2004,  przed sta wio ne w roz bi ciu na wo je wódz -
twa o eks ten syw nej i in ten syw nej go spo dar ce rol nej. War toÊç 1,00 to war toÊç po czàt ko wa (da ne z 2000 ro -
ku), wzgl´ dem któ rej sà mie rzo ne zmia ny

Dag ma ra Mrosz czak -Ja wiƒ ska
Ko or dy na tor MPPL
Ogól no pol skie To wa rzy stwo
Ochro ny Pta ków

ul. Pu ∏aw ska 46/12
02-599 War sza wa
tel. 22 845 14 12 

e -ma il: mppl@otop.org.pl
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