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Monitoring Rzek Polski

Data:
Pamiętaj, żeby zrobić co najmniej 2 zdjęcia rzeki!

Imię:
Rzeka:

Identyfikator odcinka:

Czy stwierdziłeś martwe drewno w korycie rzeki?

tak

nie

tak

nie

Czy stwierdziłeś tamę bobrową lub żeremie?

tak

nie

Czy na odcinku występuje odsypisko przy brzegu?

tak

nie

Ile martwych drzew w korycie rzeki zaobserowałeś?
Czy stwierdziłeś martwe drzewa na brzegu rzeki?
Ile martwych drzew zaobserwowałeś?

Jakiego rodzaju jest to odsypisko?

piaszczyste

ze żwirem drobnym

ze żwirem grubym
Czy na odcinku występuje skały lub głazy?

tak

Zaznacz występujące obiekty

wodospad

Czy stwierdziłeś co najmniej jedną wyspę?

kaskada
tak

Określ stopień zadrzewienia wyspy

nie
bysrze
nie

piaszczysta (roślinność trawiasta do 50% pow.)
z roślinami sielnymi pow. 50% pow.
z krzewami
zadrzewiona

Czy na odcinku występuje pionowa skarpa?

tak

nie

Czy występują norki brzegówek lub zimorodka?

tak

nie

tak

nie

Jeśli występują, podaj ich liczbę:
Czy występuje roślinność w nucie rzeki?
zanurzona

zanurzona o liśiach pływających

wynurzona

Budowle hydrotechniczne:
zapora

bród

wysokość przeszkody [m]:

jaz

jaz ruchomy

czy przecina całe koryto?

przepust

rampa

inne

czy jest użytkowana?

tak

tak

nie

nie

nie wiem

Typ Krajobrazu
Określ na skali przeważający typ krajobazu
naturalny leśny (0) - rolniczy (5) - zurbanizowany (10)

Pokrycie terenu
Jakie jest pokrycie terenu przez drzewa i krzewy tuż przy rzece?
brak (0%) - bardzo duże (100%)

Gatunki chronione
Czy obserwowałeś gatunki chronione lub ślady ich występowania? Jeśli tak, wypisz je:

Składowiska odpadów
Czy na badanym odcinku rzeki stwierdziłeś nielegalne skłądowiska odpadów?
Jeśli tak, to gdzie znajdowały się odpady:

w rzece

tak
na brzegu

Edukacja
Czy podczas prowadzenia monitoringu udało Ci się opowiedzieć komuś o problemach rzek?
tak
nie Jeżeli tak, ile to było osbó?
Dziękujemy za zebranie danych! Dzięki temu będziemy mieli znacznie większą wiedzę
na temat rzek. Każda informacja na temat stanu rzeki, każde zdjęcie dodane do ankiety,
jest kolejnym argumentem mogącym uchronić rzekę przed pracami utrzymaniowymi
i regulacyjnymi. Możesz uzupełnić ankietę w wersji cyfrowej lub przesłać pocztą tradycyjną
na adres Fundacji WWF Polska
Pamiętaj o zrobieniu zdjęć rzeki! Mapę badanego odcinka możesz wygenerować na stronie strażnicy.wwf.pl
Partnerzy:

nie

