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Jak należy kontrolować szklane obiekty?
1. Kontrolę szklanego obiektu wykonujemy przynajmniej raz w tygodniu w dogodnym dla nas terminie
(najdogodniejszą porą są jednak godziny poranne). Ważne jest, aby trzymać się raz wyznaczonego reżimu
czasowego (np. zawsze raz w tygodniu lub zawsze dwa razy w tygodniu itd.).
2. Sprawdzamy najbliższe otoczenie obiektu w poszukiwaniu oszołomionych lub martwych ptaków.
3. Przyglądamy się dokładnie wszystkim szybom w poszukiwaniu śladów kolizji, tj. przyklejonych piór
lub odbitej sylwetki ptaka dlatego ważne jest, aby szyby oglądać pod różnym kątem, z różnych
perspektyw. W przypadku odnalezienia śladu kolizji (piór lub odbitej sylwetki), należy go opisać,
sfotografować, a następnie usunąć z szyby (np. mokrą chusteczką) w celu uniknięcia ponownego liczenia.
4. W przypadku martwych ptaków wykonujemy dokumentację fotograficzną, aby zdjęcia ukazywały kontrolowany obiekt, martwego osobnika i najbliższe otoczenie oraz ptaka z bliskiej odległości.
5. Wszystkie obserwacje zapisujemy w notatniku.

Jakie wpisy powinny pojawić się w notesie?
1. data i godzina kontroli,
2. ulica i/lub miejscowość,
3. charakter kontrolowanego obiektu (np. przystanek autobusowy, nazwa przystanku, budynek publiczny
z podaniem jego funkcji, budynek prywatny, ulica i numer),
4. przybliżone wymiary (długość, szerokość, wysokość)
5. najbliższe otoczenie: park, inne budynki, pojedyncze drzewa, trawnik itp.
6. w przypadku obserwacji zapisujemy obecność w pobliżu kotów, srok, wron siwych, kun.
7. ślad kolizji (martwy lub oszołomiony ptak, pióro na szybie, odbita sylwetka ptaka). W przypadku stwierdzenia martwego lub oszołomionego ptaka należy podać jego gatunek, płeć i wiek (jeśli potrafimy to określić).
Pióra zbieramy i fotografujemy.
Wszystkie wykonane fotografie wraz z informacjami wysyłamy po każdej kontroli
na adres mailowy: szklanepulapki@gmail.com dodatkowo obserwacje wpisujemy do Rejestru:
www.szklanepulapki.pl.
Uwaga! Jeśli w pobliżu szklanego obiektu został stwierdzony żywy ptak po kolizji, należy
natychmiast udzielić mu pomocy, zaprzestając kontroli. Oszołomionego osobnika powinno się
jak najszybciej przetransportować do najbliższego weterynarza lub ośrodka rehabilitacji.

