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1. Monitoring przejść zwierząt przez drogi na podstawie tropień zimowych.  

 

Na zdygitalizowanych na obszarze realizacji projektu 20 odcinkach głównych utwardzanych  dróg publicznych (Ryc.1; 202.271 km) 

prowadzono monitoring przejść zwierząt wg. procedury opisanej w poprzednim raporcie
1
. Poszczególne odcinki dróg zostały skategoryzowane 

pod względem występujących barier oraz moŜliwości przekraczania ich przez zwierzęta (Tab.1). Dane zostały scalone w środowisku GIS. 

Dotychczas (w sezonach zimowych 2011/2012 oraz 2012/2013) przeprowadzono 3 akcje inwentaryzacyjne (w terminach 2012-04-12; 

2013-01-09; 2013-01-24; Tab.2) rejestrując 482 przekroczenia zwierząt (wilk, niedźwiedź, lis, jeleń, sarna, dzik, Ŝubr, kuna, zając; Tab.3).  

śubra nie uwzględniono w wynikach, gdyŜ dotychczas zanotowano jedno przejście przez drogę relacji Czarna - Wołkowyja. 

Przyporządkowanie poszczególnych stwierdzeń przejść zwierząt do wyznaczonych we wstępnej fazie projektu korytarzy funkcjonalnych 

i potencjalnych wskazuje na zbieŜność uzyskiwanych danych terenowych w odniesieniu do zakładanych miejsc przekraczania dróg przez 

zwierzęta (Ryc.2). W momencie przygotowania raportu - prezentowane na mapie dane dotyczą jedynie 3 akcji inwentaryzacyjnych (w których 

nie skontrolowano wszystkich dróg z uwagi na zmienne warunki pogodowe w jednym terminie prowadzenia inwentaryzacji dla całego obszaru). 

Z uwagi na niewielką jeszcze ilość danych (dot. samych akcji inwentaryzacyjnych) nie analizowano miejsc przekraczania (gęstości punktów) 

pod względem poszczególnych gatunków oraz nie wyznaczano wartości indeksów zagęszczeń tropów / odcinek drogi. Dane te będą na bieŜąco 

weryfikowane oraz uzupełniane w miarę postępu prac związanych z projektem. Kolejnym elemenem będzie dodanie do bazy danych projektu 

wszystkich (licznych) stwierdzeń przekroczeń dróg przez zwierzęta drapieŜne (uzyskiwanych podczas rutynowych prac realizowanych przez 

BdPN) związanych z długodystansowymi tropieniami na śniegu, innymi akcjami inwentaryzacyjnymi, obserwacjami bezpośrednimi oraz danymi 

okazjonalnymi dla obszaru BdPN i otuliny. Tego typu dane w postaci opracowanych raportów z moŜliwością pobrania, dostępne są na stronie 

BdPN w dziale "Monitoring fauny"
2
. Dane m.in z tych raportów zostaną przeformatowane dla potrzeb analiz miejsc przekraczania barier przez 

zwierzęta.  

Przykładowo, dnia 2013-01-31 oraz 2013-02-06 tropiono rysia, który 3-krotnie przekroczył drogę relacji Stuposiany-Muczne (Ryc.3, 

Pirga 2013, dane niepublikowane ) i był obserwowany bezpośrednio a później wielokrotnie rejestrowany fotopułapką (Ryc.4, Pirga 2013, 

materiał w przygotowaniu). Pierwszego dnia ryś poszukiwał zdobyczy i po udanym polowaniu przez kilka dni ją konsumował. Po tym okresie 

kontynuowano tropienie. 
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 http://www.bdpn.pl/dokumenty/szwajcarskie/raport_korytarze.pdf 

2
 http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=74&Itemid=183 



Tab.1 Ewaluacja dróg pod względem występowania barier antropogenicznych i moŜliwości przejść przez zwierzęta. 



Tab.2 Wykaz akcji inwentaryzacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej. 



Tab.3 Wykaz gatunków, liczba zarejestrowanych przejść i procentowy udział poszczególnych gatunków. 

GATUNEK LICZBA PRZEJŚĆ PROCENTOWY UDZIAŁ  

jeleń 166 34 

sarna 105 22 

dzik 8 2 

lis 146 30 

wilk 35 7 

niedźwiedź 6 1 

pozostałe 16 4 

 



Ryc.1 Ewaluacja dróg pod względem moŜliwości przekraczania przez zwierzęta. 

 



Ryc.2 Rejestrowane przejścia zwierząt przez drogi na tle wyznaczonych - potencjalnych miejsc ich przekraczania na obszarze realizacji projektu 

           (dane: inwentaryzacja przejść zwierzyny przez drogi w dniach 2012-04-02; 2013-01-09;2013-01-24)  



Ryc.3 Przebieg tropienie rysia przekraczającego utwardzoną drogę publiczną.  



Ryc.4  B.Pirga 2013. Ryś przy świeŜo upolowanej zdobyczy (kadr z materiału multimedialnego - w przygotowaniu). 

 



2. Monitoring przejść zwierząt przez drogi na podstawie rejestracji za pomocą fotopułapek. 

 

Monitoring odbywa się na poszczególnych odcinkach dróg, wg. załoŜeń opisanych w poprzednim raporcie
3
. Dotychczas tj. od dnia 2012-

07-06 zainstalowano 9 fotopułpkolini (o długości odcinków kontrolnych w zakresie 126-182 metrów) na 8 odcinkach dróg (Ryc.5). Długość 
odcinków kontrolnych zaleŜna jest od pokrycia terenu. MontaŜ fotopułapek (mimo ich bardzo duŜej czułości i szybkości rejestracji obrazu) 

odbywa się w moŜliwie duŜym zagęszczeniu (max. co 10 metrów) - dla rejestracji wszystkich zwierząt zbliŜających się do pasa drogowego. 

KaŜda fotopułapkolinia instalowana jest na okres 14 dni. Dla 9 odcinków kontrolnych zarejestrowano dotychczas 325 stwierdzeń zwierząt (wilk, 

niedźwiedź, ryś, Ŝbik, lis, jeleń, sarna, dzik). Analiza rejestracji tych samych zwierząt na róŜnych fotopułapkach w tym samym czasie - pozwoliła 

na określenie całkowitej liczby zwierząt przekraczających drogi dla danego odcinka (Tab.4). Roboczo wyznaczone wartości indeksów 

przekroczeń są propozycją unifikacji zarejestrowanych przejść dla danego (zmiennego) odcinka. Jest kwestią dyskusyjną jak naleŜy liczyć 
całkowitą liczbę zwierząt przekraczających dany odcinek. Czy moŜe być to tutaj zaproponowany wskaźnik całkowitej liczby niezaleŜnych (po 

wykluczeniu rejestracji w tym samym czasie osobników przez róŜne fotopułapki) przekroczeń dla monitorowanego odcinka o zmiennej długości, 

czy np. liczbę stwierdzonych przekroczeń (pojedynczych zwierząt/grup) dla odcinka drogi o załoŜonej długości - np.liczba przekroczeń /100 

metrów odcinka drogowego).  

DłuŜsza przerwa w realizacji zadania wynikła z kradzieŜy dwóch fotopułapek oraz 6 kart SD w dniu 2012-12-07. Jedna z fotopułapek 

zarejestrowała złodzieja (Ryc.6); sporządzono notatkę słuŜbową i sprawę skierowano na policję (wraz ze zdjęciami osób zarejestrowanych przez 

fotopułapki). Policja do dnia dzisiejszego nie wykryła sprawcy kradzieŜy. 
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 http://www.bdpn.pl/dokumenty/szwajcarskie/raport_korytarze.pdf 



Tab.4 Wykaz gatunków, liczba zwierząt przekraczających drogi na poszczególnych odcinkach kontrolnych. 

 



Ryc.5 Lokalizacja odcinków kontrolnych monitoringu fotopułapkowego. 



Ryc.6 Złodziej fotopułapek. 

   


