
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ANKIETA OBSERWACJI GŁUSZCÓW 
„W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” 

LIFE13 NAT/PL/000032 
 

Rejon: ……………………………………………………….. Nr…………. 
 

I. Imię i nazwisko obserwatora: ………………………………………... 
 
II. Miejsce obserwacji: 

Leśnictwo, oddział, wydzielenie Czas obserwacji (data i godzina) 
  

 
III. Warunki pogodowe: 

Zachmurzenie Opady Temperatura Wiatr Pokrywa śnieżna 
     

 
Uwagi np.: ewentualne przypadki / ślady kłusownictwa na populacji 
głuszca, inne zagrożenia 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 

IV. Szczegóły dotyczące obiektu obserwacji: 
Rodzaj obserwacji 
(gniazdo, tokujący, 
spłoszony, żerujący, 

siedzący na, trop, 
odchody, pióra) 

Liczba osobników i płeć 
(♂, ♀, juv) 

Inne uwagi np.: zachowanie 
ptaków, opis miejsca 

usytuowania gniazda, na czym 
żerowały, itp. 

   

 
V. Szczegóły dotyczące miejsca obserwacji: 
Środowisko (las, zrąb, 
polana śródleśna, łąka, 

torfowisko, itp.), 
siedlisko 

Drzewostan (skład, 
zwarcie, wiek) 

Runo (gat. dominujący, inne 
gatunki) 

   



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wskazówki dotyczące sposobu wypełniania 
ANKIETY OBSERWACJI GŁUSZCÓW 

„W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” 
LIFE13 NAT/PL/000032 

 
W miejscu Rejon wpisać nazwę jednostki, na terenie której dokonana została 
obserwacja, np. Nadleśnictwo Janów Lubelski. W miejscu Nr wpisać numer 
ankiety. 
 
Punkt I. 
Wpisać imię i nazwisko osoby ankietowanej (opcjonalnie). 
 
Punkt II. Miejsce obserwacji 
Jeśli dokonano obserwacji głuszca lub zaobserwowano jakiekolwiek ślady 
bytowania tych ptaków należy wpisać z możliwie największą dokładnością: 
kolumna 1 – leśnictwo / obręb / oddział / wydzielenie, gdzie ptak był obserwowany 
lub znaleziono ślady jego obecności; 
kolumna 2 – datę i godzinę obserwacji; 
 
Punkt III. Warunki pogodowe 

Należy wypełnić stosując proste oznaczenia liczbowe: 
kolumna 1 – zachmurzenie   0 – 33% – 1 

34 – 66% – 2 
67 – 100% – 3 

kolumna 2 – opady   śnieg – Ś brak – 1 
deszcz – D słaby – 2 

silny – 3 
kolumna 3 – temperatura  należy wpisać wartość w °C 
kolumna 4 – wiatr   bezwietrznie lub słaby – 1 

umiarkowany – 2 
silny – 3 

kolumna 5 – pokrywa śnieżna podać grubość pokrywy śnieżnej w cm. 

Punkt IV. Szczegóły dotyczące obiektu obserwacji 
kolumna 1 – rodzaj obserwacji (gniazdo / ptak tokujący / ptak spłoszony / ptak 
żerujący/ ptak siedzący na / tropy / odchody / pióra / ślady żerowania, itp.); 
kolumna 2 – należy wpisać liczbę osobników i ich płeć (kogut, kura, młody); 
kolumna 3 – należy wpisać inne uwagi dotyczące obserwacji, np. zachowanie 
ptaków, opis miejsca usytuowania gniazda, na czym żerowały, itp. 
 
Punkt V. Szczegóły dotyczące miejsca obserwacji 
kolumna 1 – środowisko (las / zrąb / polana śródleśna / wiatrował / łąka / pola / 
torfowisko / zadrzewienia śródpolne, itp.) oraz siedlisko (np. bór świeży, mieszany 
świeży, wilgotny, bagienny); 
kolumna 2 – opis drzewostanu (skład gatunkowy, zwarcie, wiek wg instrukcji 
urządzania lasu) 

− zwarcie pełne (korony drzew stykają się brzegami lub częściowo zachodzą 
na siebie), 

− zwarcie umiarkowane (między koronami występują wąskie przerwy,  
w tym przerwy, w które mieści się jedno drzewo), 

− zwarcie przerywane (między koronami występują szerokie przerwy,  
w których łatwo mieści się jedno, a nawet dwa drzewa), 

− zwarcie luźne (w drzewostanie brak konkurencji między drzewami); 
kolumna 3 – należy wpisać gatunki występujące w runie (gatunek lub gatunki, 
które dominują oraz ewentualne inne gatunki). 
 
W miejscu Uwagi należy wpisać ewentualne przypadki / ślady kłusownictwa na 
populacji głuszca oraz (opcjonalnie) inne zagrożenia, na które podczas obserwacji 
zwróciła uwagę osoba ankietowana. 


