
                        Regulamin Ligi Odczytywaczy Obrączek Ptasich (LOOP)                        

Celem Ligi jest zachęcenie miłośników przyrody do zbierania informacji o zaobrączkowanych ptakach w ramach 

popularnego zjawiska tzw. nauki obywatelskiej (ang. citizen science). Dzięki zaangażowaniu licznego grona 

amatorów oraz specjalistów, dane takie mają ogromną wartość naukową. W Lidze brane są pod uwagę wyłącznie 

odczyty wpisane do systemu POLRING, gdzie jako jeden z obserwatorów wpisany jest KULING. Wpis KULING 

oznacza, że obserwator udostępnia swoją obserwację do celów naukowych realizowanych przez Grupę Badawczą 

Ptaków Wodnych KULING. 

Do Ligi wchodzą wyłącznie odczyty dokonane na terytorium Polski i w polskiej, wyłącznej strefie ekonomicznej 

Bałtyku. 

1. Edycja Ligi obejmuje odczyty dokonane w dwunastu miesiącach, od początku kwietnia do końca marca 

następnego roku. 

2. Do Ligi wchodzą wyłącznie odczyty obrączek na dzikich ptakach pozostających na wolności (nie liczą się 

odczyty dokonane na ptakach martwych lub schwytanych). 

3. Brane są pod uwagę wyłącznie obrączki na ptakach związanych ze środowiskami wodnymi z następujących 

grup systematycznych: siewkowych (siewkowce, mewy, rybitwy, alki), blaszkodziobych (kaczki, łabędzie, 

gęsi), pełnopłetwych (kormorany), żurawiowych (żurawie, chruściele), czaplowatych, oraz dodatkowo na 

ptakach krukowatych.  

4. Punktacja odczytów: 

a. Odczyt znacznika plastikowego numerowanego, oraz kombinacji kolorowych obrączek, która 

identyfikuje osobnika – 1 pkt (obrączki, flagi, znaczki dziobowe, znaczki naskrzydłowe). 

b. Odczyt obrączki metalowej na łabędziach – 1 pkt. 

c. Odczyt metalowej obrączki owalnej (cały numer widoczny z jednej strony) – 2 pkt.  

d. Odczyt metalowej obrączki okrągłej (numer dookoła obrączki) – 3 pkt. 

5. W przypadku odczytu dokonanego przez więcej niż 1 osobę, liczba punktów jest dzielona proporcjonalnie 

między te osoby, z tym, gdy równy podział nie jest możliwy, osoba wymieniona jako pierwsza otrzymuje 

punktację zwiększoną tak, by uzyskać pełen podział punktów (np. 3 osoby i odczyt z 1 pkt.: osoba nr 1 – 

0,34 pkt., osoba nr 2 – 0,33 pkt, osoba nr 3  – 0,33 pkt, co razem daje 1 pkt.). 

6. Za jednoczesne odczytanie i wpis obrączki metalowej i plastikowej otrzymuje się 1 pkt., tak jak za odczyt 

obrączki plastikowej. 

7. Pod uwagę brane są jedynie osoby, które przy odczycie wpisanym do Polringu mają podane pełne imię i 

nazwisko.  

8. Przy wpisywaniu odczyty należy wpisać, czy odczyt został dokonany ze zdjęcia wykonanego podczas 

obserwacji (wpis: ODCZYT ZE ZDJĘCIA), a najlepiej załączyć do odczytu zdjęcie obrączki (preferowane, gdyż 

zdjęcie jest niepodważalnym dowodem odczytanego kodu, a w odczytach ze zdjęć też zdarzają się błędy). 

9. Przy wpisywaniu odczytów bardzo ważne jest, by podawać godzinę odczytu – takie dane mają ogromną 

wartość w późniejszych opracowaniach naukowych, szczególnie u mew). 

10. Wyniki Ligi podawane są na stronie GBPW KULING raz w miesiącu, z zachowaniem zapisów RODO. Osoby, 

które chcą by w tabeli ligowej widniało ich nazwisko muszą o tym powiadomić organizatorów <meissner.w 

(at) gmail.com>.  

11. Punkty gromadzone są w trzech kategoriach: znaczniki plastikowe (PLASTIK), znaczniki na łabędziach 

(CYGNUS) i obrączki metalowe (METAL). 

12. Zwycięzcą Ligi jest osoba, która zgromadziła najwięcej punktów. Oddzielnie wyróżnia się też zwycięzców 

poszczególnych kategorii.  

13. Punkty oblicza się na podstawie bazy dostarczanej przez Centralę Obrączkowania, dodając do tabeli 

końcowej odczyty oczekujące w Polringu na dane obrączkowania. Weryfikacja wyników końcowych odbywa 

się na podstawie indywidualnej bazy odczytów stworzonej z konta indywidualnego i dostarczonej 

organizatorom. 


