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Główne zało żenia projektu
• poznanie charakteru przemieszczeń i wędrówek dzwońców na terenie Europy 

w stosunkowo krótkim czasie, kilku-kilkunastu lat.

• zebranie danych, dotyczących biometrii oraz pierzenia, których opracowanie 
może dać również bardzo ciekawe wyniki. 

Obrączkowanie ptaków kolorowymi obr ączkami z 
indywidualnymi kodami umożliwiającymi 
identyfikacje poszczególnych osobników jest 
uznaną i stosowaną już od lat metodą badawczą. 
Do tej pory było jednak stosowane przeważnie dla 
gatunków większych, jak: mewy, kormorany, gęsi 
czy łabędzie.

Projekt rozpoczęliśmy latem 2009 roku i planujemy 
każdego roku zaobrączkować kolorowo 
10-15 tysi ęcy dzwońców w Polsce.  

Do 27 listopada 2009 w Polsce zostało 
zaobrączkowanych już co najmniej 1700
dzwońców.



miejsca regularnego 
obr ączkowania dzwo ńców 
w Polsce w ramach projektu



Jak odczytywa ć kolorowe obr ączki ?

• Lornetka,
• Luneta,
• Fotografie cyfrowe



Przykład odczytu metalowej obr ączki z serii fotografii cyfrowych.
Fotografie wykonane z odległo ści 4 – 8m obiektywem o ogniskowej 400mm

Foto. Marcin Filipek



Przykład odczytu kolorowej obr ączki z fotografii cyfrowej.

Fotografia wykonana z odległo ści 35m obiektywem o ogniskowej 500mm



Kolejny przykład odczytu kolorowej obr ączki z fotografii cyfrowej.

Fotografia wykonana z odległo ści ok. 17m obiektywem o ogniskowej 500mm





Jeśli zauwa żysz kolorow ą obrączkę na nodze dzwo ńca, prosimy o odnotowanie 
następuj ących danych:

• kolor obrączki,

• kod literowo/cyfrowy umieszczony na obrączce (kod czytany jest z dołu do góry, 
może składać się z cyfr, liter lub ich kombinacji),

• miejscowość, powiat, województwo, w przypadku miast nazwę ulicy,

• dokładną datę oraz godzinę odczytu,

• płeć i wiek ptaka (jeśli oznaczono),

• okoliczności obserwacji, np.: czy żerujący przy karmniku, czy odpoczywający na 
drzewie, czy sfotografowany.

Powy ższe dane prosimy przekaza ć na nast ępuj ące adresy e-mailowe: 

info@colour-rings.eu – organizatorzy projektu
ring@miiz.waw.pl – Stacja Ornitologiczna



Więcej informacji o Projekcie Dzwoniec:

www.colour-rings.eu

Dziękujemy za uwag ę i czekamy na odczyty !


