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Obszar objęty projektem – L.P., Bd.P.N., M.P.N.

Obszar objęty projektem obejmował grunty o
powierzchni 534 818 ha, z czego powierzchnia lasów
stanowiła 316 285 ha (59,14%) a powierzchnia zabudowy
19 292 ha (3,61%). Pozostała powierzchnia to przede
wszystkim grunty rolne, a także nieużytki i wody
powierzchniowe. Długość wszystkich dróg publicznych na
tym terenie to 5 057 km (w tym drogi publiczne w
miastach i wsiach). Natomiast długość dróg publicznych,
na których prowadzono prace terenowe (poza miastami i
terenami zabudowanymi we wsiach) to około 1400 km.
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Założenia metodyczne, cz. I
• I- szy etap prac (prace kameralne): sformułowanie kryteriów niezbędnych do
wyznaczenia korytarzy ekologicznych, oraz wyznaczenie wszystkich istniejących
korytarzy na obszarze realizacji projektu, poprzez naniesienie na mapę numeryczną
informacji o:
•
•

•

•
•
•
•
•

kompleksach leśnych ( dane zostaną pozyskane z istniejących map numerycznych będących w posiadaniu Lasów
Państwowych, BdPN, MPN, Głównego Urzędu Kartograficznego,
istniejącej i planowanej zabudowie ciągłej i rozproszonej; dane zostaną pozyskane z ortofotmap, map topograficznych,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego oraz prac
terenowych w niektórych obszarach objętych projektem.
istniejącej i planowanej infrastrukturze turystycznej i przemysłowej; dane zostaną pozyskane z ortofotmap, map
topograficznych, dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych wymienionych powyżej oraz prac terenowych
w niektórych obszarach objętych projektem
istniejącej i planowanej sieci dróg publicznych; dane zostaną zaczerpnięte z ortofotmap, map topograficznych lub map
numerycznych sieci dróg publicznych, znajdujących się w zasobach LP, BdPN i MPN oraz zarządców dróg,
sieci cieków wodnych; dane zostaną uzyskane z ortofotmap, map topograficznych i / lub od zarządców cieków wodnych,
informacji o miejscach przejść wilków, niedźwiedzi, rysi, żubrów, jeleni, dzików i łosi, przez drogi publiczne o nawierzchni
utwardzonej; informacje te będą uzyskane w wyniku prac terenowych, opisanych w pkt B1,
informacji o miejscach kolizji drogowych z udziałem zwierząt; dane będą pochodzić od pracowników LP, Parków
Narodowych, lokalnej ludności, Policji,
informacji o szlakach migracji zwierząt; dane zostaną uzyskane od, pracowników LP, Parków Narodowych, myśliwych oraz
lokalnej ludności i uzupełnione pracami terenowymi w BdPN i jego otulinie oraz MPN i części jego otuliny położonej w trenie
objętym projektem w odniesieniu do drapieżników i żubrów,
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Prace kameralne
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Prace kameralne
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Założenia metodyczne, cz. II
• II – etap (prace terenowe): wyznaczanie miejsc przekraczania dróg publicznych
(istniejących barier) o nawierzchni utwardzonej przez drapieżniki (wilki, rysie,
niedźwiedzie); zwierzęta kopytne (jelenie, dziki, żubry, łosie) realizowane poprzez:
•

•

•

•

Inwentaryzację wykonaną dwukrotnie w ciągu zimy, dobę po opadzie śniegu. W celu sprawnej kontroli na długich odcinkach
dróg wykorzystywane będą samochody, tzw. obserwacje wzdłuż dróg. Inwentaryzowane będą następujące dane:
współrzędne geograficzne miejsc przechodzenia zwierząt przez drogę (odbiorniki GPS) z podaniem gatunku, liczby
osobników oraz kierunku przemieszczania się, oraz wszelkich dodatkowych informacji okazjonalnych (np. obserwacji żywych
zwierząt).
uzupełniane (opisanych wyżej danych) bieżącymi informacjami o miejscach przekraczania przez zwierzynę dróg publicznych o
utwardzonej nawierzchni w okresie zimy, zbieranymi podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników
Lasów Państwowych, BdPN, MPN. .
W oparciu o powyższe informacje, uzupełnione bieżącymi obserwacjami oraz danymi o kolizjach drogowych z udziałem
zwierzyny, zostaną wyznaczone miejsca, w których będzie prowadzona obserwacja miejsc przekraczania przez zwierzęta dróg
publicznych w okresie wegetacyjnym przy pomocy fotopułapek.
W miejscach przejść zwierzyny przez drogi publiczne, które będą zbyt szerokie aby objąć je monitoringiem przez fotopułapki,
zostaną przeprowadzone obserwacje bezpośrednie przez pracowników LP, BdPN oraz MPN. Tzw. obserwacje nocne.
Obserwatorzy będą rozstawieni co kilkadziesiąt metrów a do obserwacji wykorzystane będą wysokiej klasy lornetki oraz
noktowizory.
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Założenia metodyczne, cz. II – cd.
•

•
•
•

•

W BdPN i jego otulinie oraz MPN i części jego otuliny położonej na terenach objętych projektem prowadzone będą
długodystansowe tropienia na śniegu w odniesieniu do wilków, rysi oraz niedźwiedzi.
Wyznaczenie szlaków migracyjnych żubrów na terenie BdPN będzie prowadzone w oparciu o badania telemetryczne.
Wyznaczenie przebiegu lokalnych tras przelotów (korytarzy) i niezbędnej przestrzeni życiowej orlików krzykliwych będą
obejmowały:
Badania z wykorzystywaniem telemetrii (GPS/GSM). W ramach tego modułu planuje się schwytanie i oznakowanie
nadajnikami kilku dorosłych i młodocianych orlików krzykliwych. Miejsca żerowania i trasy przelotów ptaków, będą śledzone
przez okres funkcjonowania baterii w urządzeniach tj ok. 2 lat . Rewiry orlików krzykliwych będą wybierane w sposób
zapewniający reprezentatywność w obszarze Beskidu Niskiego.
Badania z wykorzystaniem obserwacji w rewirach żerowania ptaków. W ramach tego modułu planuje się weryfikację zajęcia
rewiru przez ptaki w danym roku. Badania w rewirach prowadzone będą przez kilku wykwalifikowanych obserwatorów
posługujących się profesjonalnym sprzętem optycznym (luneta, lornetka) oraz narzędziami do zbierania danych w terenie
(GIS w terenie).
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Gatunki wskaźnikowe

• Wilk. Obecnie wilki zasiedlają
całą Polskę, a w Karpatach bytuje
bardzo liczna i stabilna ich
populacja. Największą zwartą ostoją
wilka w kraju są Karpaty (od
Bieszczadów po Beskid Śląski) oraz
Pogórze Karpackie. Na podstawie
szacunków wykonywanych
corocznie przez jednostki Lasów
Państwowych, na obszarze 53 4818
ha objętych projektem żyje ok. 400
wilków.

• Ryś. W Polsce rysie zasiedlają przede
wszystkim Karpaty oraz północnowschodnią i wschodnią część Polski. Na
podstawie szacunków wykonywanych
corocznie przez jednostki Lasów
Państwowych, na obszarze 53 4818 ha
objętych projektem żyje ponad 190 rysi.
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Gatunki wskaźnikowe
• Niedźwiedź.

Polsce
niedźwiedzie występują tylko w
Karpatach. W polskiej części Karpat
wyróżniono 5 ostoi niedźwiedzia
brunatnego: Beskid Żywiecki; Tatry;
Beskid Sądecki, Gorce i Pieniny;
Beskid Niski oraz Bieszczady. Na
podstawie szacunków wykonywanych
corocznie przez jednostki Lasów
Państwowych, na obszarze 53 4818
ha objętych projektem żyje niemal
200 niedźwiedzi

• Żubr. Obecnie liczba żubrów
wolno żyjących na świecie wynosi około
3623 (dane z 2013 r.). Wśród krajów, na
terenie których żyją żubry, Polska może
poszczycić się największym stadem –
mamy ich ponad 1100, a więc co trzeci
żubr to „Polak”. Najwięcej tych zwierząt
żyje w Puszczy Białowieskiej oraz
Bieszczadach. Na podstawie szacunków
wykonywanych corocznie przez
jednostki Lasów Państwowych, na
obszarze 53 4818 ha objętych
projektem żyje ponad 340 żubrów.
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Gatunki wskaźnikowe
• Jeleń. Jeleń występuje
niemal w całej Europie, z
wyjątkiem Dalekiej Północy. W
Polsce spotkać go możemy we
wszystkich większych
kompleksach leśnych. Na
podstawie szacunków
wykonywanych corocznie przez
jednostki Lasów Państwowych,
na obszarze 53 4818 ha
objętych projektem żyje ponad
5500 jeleni.

• Łoś. Dziś osiąga w naszym
kraju zachodni kres swojego
zasięgu, utrzymując się w
regenerujących się po
nadmiernym pozyskaniu
populacjach. W Polsce łoś
występuje najliczniej w
północno-wschodniej części
kraju. W podkarpackich lasach
szacuje się, że jest 340 łosi. Na
obszarze 53 4818 ha objętych
projektem bytuje zaledwie kilka
osobników.
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Gatunki wskaźnikowe
• Dzik. Dzik dzięki swej
plastyczności ekologicznej jest
jednym z najważniejszych i
najliczniejszych dużych ssaków
naszej strefy klimatycznej. W
Polsce jest pospolity w całym
kraju. Na podstawie szacunków
wykonywanych corocznie przez
jednostki Lasów Państwowych,
na obszarze 53 4818 ha
objętych projektem żyje prawie
3000 dzików

.

• Orlik krzykliwy. Centrum
populacji lęgowej orlików obejmuje
Europę Środkowo-Wschodnią.
Liczebność tego gatunku oceniana jest
na13–16 tys. par, z czego ponad 80%
populacji orlików krzykliwych
skoncentrowane jest na terenie
Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii.
Poza Europą gatunek występuje na
Bliskim Wschodzie oraz w Rosji. Beskid
Niski uznawany jest obecnie za jedną z
najważniejszych ostoi orlików
krzykliwych w Unii Europejskiej. Orlik
krzykliwy to duży, wędrowny ptak
szponiasty Ptaki przylatują do Polski na
początku kwietnia i są u nas do września.
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Robocza interpretacja wyników obserwacji
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Wyniki – podstawowe pojęcia
• Lokalne korytarze migracyjne – połączenia pomiędzy sąsiadującymi
płatami siedliskowymi umożliwiające funkcjonowanie populacji, ważne dla
zachowania integralności siedlisk i ciągłości korytarzy migracyjnych na
obszarze objętym projektem.

•

Potencjalne kierunki migracji – połączenia pomiędzy skrajnymi płatami
siedliskowymi wskazujące potencjalne kierunki migracji zwierzyny w
ramach obszaru objętego projektem. Połączenia te wyznaczone zostały
przy wykorzystaniu metody ścieżki najmniejszych kosztów. Metoda ta
polega na wyznaczaniu najkrótszych odcinków łączących wyróżnione
skrajne płaty siedliskowe, a przebiegających przez siedliska, których
sumaryczna miara oporu jest najmniejsza.
• Punkty krytyczne – połączenia szczególnie istotne dla utrzymania ciagłosci
populacji dużych ssaków w regionie
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Wyniki
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Wyniki
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Wyniki
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Wyniki
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Wyniki
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Uzyskane rezultaty
• Najważniejszym wynikiem projektu jest zwaloryzowanie jakości i
funkcjonalności połączeń lokalnych pomiędzy poszczególnymi płatami
siedliskowymi. Wykonana mapa połączeń lokalnych pozwala na
identyfikację krytycznych odcinków wyznaczonych korytarzy, tak ze
względu na ich aktualne rozmiary jak i zagrożenie postępującą zabudową
ciągłą,
infrastrukturą
turystyczną
lub
modernizacją
szlaków
komunikacyjnych. Wskazuje ona również odcinki korytarzy o pełnej
funkcjonalności, potwierdzonej wykazanymi stwierdzeniami przekraczania
tych odcinków przez zwierzęta, które mają szczególne znaczenie dla
zachowania lokalnej ciągłości siedlisk, mające szansę na zachowanie w
długim okresie czasu.
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Uzyskane rezultaty cd.
• Dodatkowym wynikiem jest wyznaczenia zwartej ostoi karpackiej fauny
puszczańskiej, obejmującej w przeważającej mierze kompleksy leśne
stanowiące siedliskowe płaty populacyjne i rozrodcze oraz obszary nie
wchodzące w skład ostoi, o małej lesistości oraz niskiej jakości płatów
siedliskowych dla funkcjonowania populacji. Zidentyfikowano również na
obszarze objętym projektem połączenia pomiędzy skrajnie położonymi
płatami siedliskowymi, umożliwiającymi funkcjonowanie żywotnych
populacji dużych ssaków puszczańskich. Połączenia te świadczą o
możliwości swobodnego przemieszczania się tych zwierząt w ramach
obszaru objętego projektem, co jest warunkiem umożliwiającym
utrzymanie ciągłości rozmieszczenia przestrzennego ich populacji w skali
całego obszaru.
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Uzyskane rezultaty cd.
• W odniesieniu do łosia sporządzono mapę przedstawiającą obszar jego
występowania w rejonie Magurskiego Parku Narodowego i sąsiednich
nadleśnictw jako MCP (Minimal Convex Polygon).
• Dla orlika krzykliwego sporządzono mapy rejonów jego występowania,
pozwalające ocenić areały poszczególnych osobników z danych
telemetrycznych i obserwacji, ze wskazaniem na rejony koncentracji
aktywności ptaków jako kernel 95.
• Wyniki projektu winny być wykorzystane przy sporządzaniu lokalnych
planów zagospodarowania przestrzennego gmin, dla uniknięcia kolizji
pomiędzy rozwojem infrastruktury a potrzebami zachowania unikalnej
przyrody tego regionu.
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Dziękuję za uwagę
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