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Przedmioty monitoringu 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności 

biologicznej w wymiarze ekosystemowym 

 

Kopytne – baza żerowa 

drapieżników: 

 

- żubr 

- jeleń 

- sarna 

- dzik                      

 

 

Drapieżniki: 

                                                                                       

- niedźwiedź                                                                                      

- wilk                                                                                       

- ryś                                                                                       

- żbik 



Metody monitoringu 

Zimowe:                                      

- tropienia indywidualne (często powiązane z użyciem 

fotopułapek)                      

- tropienia jednoczesne           

- inwentaryzacje samochodowe wzdłuż dróg  

- fotopułapki 

- obserwacje bezpośrednie 

- telemetria VHF/GPS /GSM 

- monitoring genetyczny populacji                         

 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 



Tropienia indywidualne 
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 Tropy wilków w rejonie Wetliny   

Potwierdzenie lokalizacji tropu 



Tropienia indywidualne 

 Przebieg tropienia 2-4 wilków w miejscowości Wetlina dnia 2013-03-25 
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Tropienia indywidualne 

 Resztki  byka upolowanego przez wilki oraz nora wilcza wykryta podczas tropień 
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Okazja do postawienia fotopułapek !!! 



Tropienia jednoczesne 

 

 

- Wykonywane jednego dnia (wielu uczestników) 

- Pokrycie znacznego terenu 

- Brak wielokrotnego zliczania tych samych zwierząt 
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Tropienia jednoczesne 

 Transekty wyznaczone w celu wykonania tropień w 

rejonie Wetliny 
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Tropienia jednoczesne 
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Tropienia jednoczesne 

 Stwierdzenia wilków i rysi na działkach położonych 

wzdłuż tras realizowanych transektów 
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Stwierdzenie tropu rysia 



Tropienia jednoczesne 

 Przykładowy efekt – uaktualnienie areału watahy 
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Inwentaryzacje wzdłuż dróg 

Zasada-drapieżniki oraz zwierzęta kopytne chętnie używają dróg  

 

 Przejście wilków po drodze 
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  Tropy rysia na drodze 



Fotopułapki 

- nieinwazyjna metoda obserwacji osobników i grup 

rodzinnych 

 

- dobra jakość zdjęć i filmów pozwala na ocenę kondycji 

zwierząt 

 

- możliwość policzenia osobników w stadzie czy grupie 

 

- stwierdzenie obecności garunków  monitorowanych na 

danym terenie 
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Metody monitoringu 

Wiosna, lato, jesień: 

                                    

- liczenia skupisk odchodów na transektach  

                     

- obserwacje terenowe – szczególnie istotne w sezonie 
wegetacyjnym    

        

- fotopułapki 

  

- telemetria VHF/GPS /GSM    

 

- monitoring genetyczny populacji                      
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Liczenia skupisk odchodów na transektach 

- metoda wykonywana na transektach w kwadratach 1 km 

na 1 km na całej powierzchni Parku Narodowego 

 

- dzięki użyciu GPS można kreślić traki i wykonywać na ich 

podstawie mapy 

 

- bardzo dokładna ocena stanu populacji zwierząt 

kopytnych 

 

- metoda niezwykle pracochłonna 
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Liczenia skupisk odchodów na transektach 
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 Przebieg transektów w kwadratach dla całego obszaru 

inwentaryzacji w 2009 – BdPN i otulina 



Liczenia skupisk odchodów na transektach 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 

 Liczenia skupisk odchodów na transektach 

Strefowa analiza ostoi jeleni 



Obserwacje terenowe 
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Obserwacje wilków w rejonie Bukowca 



Obserwacje terenowe 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 

 Drzewo oznakowane przez niedźwiedzia i odchody niedźwiedzia na ścieżce  



Obserwacje terenowe 
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J. Kowalski 

J. Kowalski 



Fotopułapki 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności 

biologicznej w wymiarze ekosystemowym 

- Montowane wzdłuż dróg publicznych 
w celu monitoringu przejść zwierzyny 

 

- Montowane w miejscach koncentracji 
zwierzyny 

 

- Pozwalają na stwierdzenie obecności 
poszczególnych gatunków 

 

- Umożliwiają ocenę kondycji zwierząt i 
niektórych parametrów populacyjnych 
np.liczbę młodych 

 



Metody monitoringu 
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- telemetria VHF/GPS /GSM                          

Obroże telemetryczne 

(poniżej) oraz 

oprogramowanie 

umożliwiające ciągły 

monitoring zaobrożowanych 

zwierząt 



Telemetria VHF/GPS /GSM                          
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Położenie zagrody w Woli Michowej Lokalizacje żubrów w miejscu 

spotkania ze stadem dzikim 

Żubry 2 tygodnie 

po wypuszczeniu 



Telemetria VHF/GPS /GSM  
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 Lokalizacje żubrów w ciągu 6 pierwszych miesięcy po wypuszczeniu 



Telemetria VHF/GPS /GSM  
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 Lokalizacje Dzikusa 

Lokalizacje Jonasa i Xadio 



Telemetria VHF/GPS /GSM  
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 Lokalizacje Jonasa z 9 miesięcy po wypuszczeniu 



Telemetria VHF/GPS /GSM  
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 Lokalizacje Dzikusa w pobliżu zakładu karnego w Nowym Łupkowie 



Trwające projekty BdPN  

(poza stałym monitoringiem zwierząt) 

 

 Monitoring korytarzy migracyjnych w obrębie BdPN – 

projekt wykorzystuje fotopułapki i tropienia zimowe 

wzdłuż dróg 

 Projekt telemetryczny wilka – trwają odłowy 3 

osobników – projekt wykorzystuje telemetrię GPS/GSM 

 Monitoring telemetryczny jeleni – projekt wieloletni 

wykorzystujący telemetrię GPS/GSM 
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