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Ekologia po Twojej stronie

Pomorskieznajdujesięnabardzo
ważnej,międzynarodowej,pta-
siej, powietrznej autostradzie.

Toumożliwianamobserwowanietych
skrzydlatych istot, a nawet nakazuje
mieszkańcom Pomorskiego zwracać
baczniejszą uwagę na życie ptaków.
Dlaczegowartosięimprzyglądać,wpa-
trując się w obłoki, w niebo, zamiast
twardo stąpać po ziemi i nie patrzeć,
„gdziegapylecą”?Jużwstarożytności
interesowanosięlotamiptaków,azich
poruszaniasięprzepowiadanoprzysz-
łość. Gdy w latach 90. ubiegłego stu-
lecia źle zaczęło się dziać z Michaiłem
Gorbaczowem, prezydentem Rosji,
ptaki to zasygnalizowały - żartowali
wówczas ornitolodzy. Na trasie Sybe-
ria-EuropaZachodnialeciałynad Po-
morzem w trochę innym terminie
niżzwykle.Anapoważnie:ptakisąbar-
dzo ważnym elementem środowiska
życia ludzi.

Odawifauny[ogóługatunkówpta-
ków zamieszkujących określony ob-
szar geograficzny - przyp. red.] zależy
wznacznymstopniu,czyprzetrwamy.
Dlatego musimy ptaki obserwować,
aby w razie czego je chronić. Jest to
ważne dla całego świata. Dlatego nie-
zmiernie duże znaczenie może mieć
wynalazek o nazwie: multirejestrator
ptaków, wymyślony przez pracowni-
ków firmy Bioseco, mającej siedzibę
w Pomorskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym w Gdyni.

Zespół Bioseco to grupa inżynie-
rów IT, ornitologów, chiropterologów
(czylinaukowców zajmującychsięba-
daniem nietoperzy) oraz innych osób
zainteresowanych badaniem awifau-
ny.WspółpracujezBiosecorównieżIn-
stytut Morski w Gdańsku, Pomorski
ParkNaukowo-TechnologicznywGdy-
ni, Technopark Gliwice oraz organiza-
cje ornitologiczne.

CelemBiosecojesttworzenieurzą-
dzeńinarzędzidomiarodajnegobada-
nia przyrody, takich, które mogą mieć
szerokie praktyczne zastosowanie.
Opróczflagowegoproduktu,jakimjest

multirejestrator - naukowcy pracują
nad innymi innowacyjnymi urządze-
niami, które pozwolą monitorować
i zrozumieć zachowanie ptaków i ssa-
ków.

Potrafi zapisywać dane
przez całą dobę

Do czego służy multirejestrator?
Najprościej rzecz ujmując, do liczenia
ptaków. Wyliczenie jednak, co wcho-
dziwjegoskład,jużtakieprosteniejest.
- To bardzo wydajne i stabilne, wolno
stojące, autonomiczne urządzenie
zróżnorodnymiczujnikami,takimijak
kamerahemisferyczna,kamerykierun-
kowe,radardopomiaruwysokościlo-
tu, mikrofony kierunkowe, reflektory
podczerwieni, lokalizatorGPS,modu-
łytransmisyjne,czujnikimeteorologicz-
nemierzącetemperaturę,wilgotność,
wiatr,ciśnienieatmosferyczneorazin-
nemierniki(np.sondypHwody,anali-
zatory gazu) - informuje Michał
Danielowski, jeden z współtwórców
tego aparatu, prezes firmy Bioseco. -
Został wyposażony w oprogramowa-
nie będące w stanie przetwarzać
ogromne ilości danych. Dzięki temu
użytkownik otrzymuje najważniejsze
dane w postaci statystyk, które mogą
być przekazywane on-line poprzez
przyjazny dla użytkownika interfejs.

Multirejestratorpotrafizapisaćsyg-
nał wideo i audio w jakości HD, przez
całądobę.Możedziałaćwkażdychwa-
runkach atmosferycznych i oświetle-
niowych.Analizujeiwykrywawszyst-
kie rodzaje ptaków, od małych wrób-
lowatych, do dużych drapieżników
(rozpoznaje kierunek, prędkość i wy-
sokośćprzelotu).

Zapisuje wszelkie dane środowi-
skowe,fizykochemiczneorazmeteo-
rologicznewodniesieniudodatyigo-
dziny.Wykrywalnośćwynosiokoło90
procentwszystkichptakówprzelatu-
jącychnawysokoścido350m,wpro-
mieniu300m,360stopniwokółmiej-
scamonitorowania.-Jesttokompak-
towe urządzenie zdolne do pracy

w każdym terenie: lasy, góry lub mo-
rze - zapewnia Michał Danielowski. -
Ornitolodzy z jednej strony, inwesto-
rzy z drugiej - otrzymują narzędzie,
które pozwala uzyskiwać dane, bar-
dzo precyzyjne, w pełni wiarygodne
i uznawane przez ekspertów oraz
urzędników.Dziękimultirejestratorowi
można nieprzerwanie rejestrować
wszystkiedanedotycząceprzelatują-
cych ptaków.

To może ułatwić
pracę w terenie

W wyniku automatycznej analizy
wykrytychprzezmultirejestrator zda-
rzeń,otrzymujesięzrozumiałeinieusu-
walnedane.OprogramowanieBioseco
pozwalanaanalizęwczasierzeczywi-
stym,stałydostępdozapisanychinfor-
macji za pośrednictwem strony
internetowejlubdowolnegourządze-

nia mobilnego. - Zapraszamy chęt-
nychdowspółpracynadinnowacyjny-
mi rozwiązaniami - dodaje Michał
Danielowski. - Dzięki wspólnym dzia-
łaniom możemy osiągnąć świetny
efekt dla polskichbadań,naszegośro-
dowiska, jak i racjonalnego realizowa-
nia inwestycji. Współpracując zBiose-
co,możnauzyskaćdostępdonajśwież-
szychdanychornitologicznych,zoolo-
gicznych iśrodowiskowych.

Co otakimobserwowaniuptaków
myślą inni ornitolodzy?- Słyszałem
o multirejestratorze - mówi Jakub
Typiak,ornitologpracującynacodzień
w Stacji Ornitologicznej Muzeum i In-
stytutuZoologiiPANwGdańsku.-Bar-
dzomnietociekawi.Napewnoułatwi
nam pracę w terenie. Ale nie zastąpi
całkowicie człowieka w prowadzeniu
tych obserwacji.
KAZIMIERZ NETKA

Uniwersalny obserwator ptaków

Multirejestrator analizuje i wykrywa wszystkie rodzaje ptaków, od małych wróblowatych do dużych drapieżników
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J aka jest różnica między par-
kiem narodowym i krajobrazo-
wym? Ile mamy tych pierw-

szych w Polsce? Kto zna odpowie-
dzi na takie pytania, może mieć
szanse w konkursie pod tytu-
łem „Poznajemy Parki Krajobrazo-
we Polski”, realizowanym już od kil-
kunastu lat. Za przeprowadzenie te-
gorocznego Finału XIII Ogólnopol-
skiego Konkursu „Poznajemy Parki
KrajobrazowePolski”,odpowiedzial-
nybyłPomorskiZespółParkówKraj-
obrazowych, mający swą siedzibę
w Słupsku.

Ogólnokrajowy finał wspomnia-
nej rywalizacji odbył się w Gdańsku.
-Konkursskładałsięzpięciuetapów:
czterech wojewódzkich oraz krajo-
wego - informuje Barbara Utracka-
Minko, zastępca dyrektora Pomor-
skiego Zespołu Parków Krajobrazo-
wych. - W finale w Gdańsku spotka-
ły się zwycięskie czteroosobowe
drużyny gimnazjalistów, które oka-
zały się najlepszymi w swych woje-
wództwach. Razem więc konkuro-
wało w stolicy województwa po-
morskiego16zespołówzcałegokra-
ju. Finaliści ci zostali wyłonieni w kil-

kustopniowych eliminacjach: szkol-
nych, gminnych, wojewódzkich.
Uczniowie musieli wykazać się sze-
rokąwiedzązzakresuochronyprzy-
rody, ekologii i znajomości parków
krajobrazowych.

Końcowarywalizacjaskładałasię
z trzech etapów: testu wiedzy, roz-
poznawaniachronionych gatunków
roślin izwierzątoraz pospolitychga-
tunków roślin, rozwiązywania zada-
nia z mapą. Oto wyniki: mistrzem
Polski została reprezentacja woje-
wództwa łódzkiego. Na drugim
miejscu znalazła się drużyna z woje-

wództwamałopolskiego,natrzecim
- lubuskiego, na czwartym -
warmińsko-mazurskiego, a na pią-
tym - świętokrzyskiego.

Oprócz nagród dla zwycięskich
drużyn największą atrakcją dla
wszystkich finalistów był czterod-
niowy pobyt w województwie po-
morskim. XIII Finał Ogólnopolskie-
go Konkursu „Poznajemy Parki Kra-
jobrazowe Polski” został dofinanso-
wany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
(K.N.)

Ogólnokrajowy konkurs wiedzy o polskich parkach krajobrazowych

Podczas finału w Gdańsku spotkały się zwycięskie drużyny gimnazja-
listów, które okazały się najlepszymi w swych województwach
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W skład urządzenia wchodzi wiele czujników
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