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Wstęp
Dane dotyczące rozmieszczenia herpetofauny mają podstawowe znaczenie dla jej ochrony. Pozwalają
śledzić zmiany rozmieszczenia oraz stanowią punkt wyjścia do dyskusji na temat potrzeby i metod ochrony
czynnej oraz biernej.
Podstawowym źródłem danych na temat rozmieszczenia płazów i gadów w Polsce jest „Atlas Płazów i
Gadów Polski” (wydanie I – 2003 r., redakcja: IOP PAN).
Drugie wydanie jest na końcowym etapie opracowywania.

Cel prezentacji:
Analiza problemów związanych z badaniem rozmieszczenia płazów i gadów
Case study:
występowania gniewosza w Polsce wg „Atlasu Płazów i Gadów Polski” oraz bazy TH NATRIX

Problemy z mapowaniem gatunków rzadkich
1. Dane z inwentaryzacji (pod inwestycje, dla celów naukowych) często szerzej niedostępne
2. W zasobach RDOŚ i GDOŚ bardzo mało dokładnych informacji o stanowiskach gniewosza
– RDOŚ: jedynie Wrocław, Szczecin, Kraków (+ Warszawa?)
– GDOŚ: wyłącznie informacja o liczbie stref i województwach (w listopadzie → prośba o przekazanie informacji nt.
stanowisk gatunków rzadkich)

Jak zatem instytucje te zamierzają gatunek efektywnie chronić?
3. Niechęć do powoływania stref ochrony – jedynie TRZY w skali kraju - różne przyczyny
4. Niewłaściwa interpretacja przepisów przez RDOŚ czy Nadleśnictwa
→ odmowa podania informacji z powodu wrażliwości danych (case: decyzja RDOŚ Warszawa nr WSI.403.361.2017.HD z
dn. 25.07.17 r.)

→ GDOŚ uchylił zaskarżoną przez NATRIX decyzję RDOŚ Warszawa , w uzasadnieniu pisząc m.in.:
„(...) prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących stanowisk i ostoi gatunków chronionych to także jeden ze
sposobów ochrony gatunków. (…) większym zagrożeniem dla gatunków chronionych jest niedostateczne rozpoznanie ich
rozmieszczenia, aniżeli udostępnienie zainteresowanym podmiotom dostępnych informacji o miejscach ich występowania
w danym obszarze. Niezidentyfikowane jeszcze czy nieupublicznione stanowiska bytowania gatunków chronionych
narażone są bowiem na nieumyślną nawet dewastację.” (decyzja nr BDG-WZIP.403.550.2017.ETK.1 z dn. 15.11.2017 r.)

Możliwe negatywne konsekwencje obecnego stanu rzeczy:
Hipotetyczna sytuacja: wykonywana jest inwentaryzacja pod inwestycję i jej wyniki nie są w pełni
satysfakcjonujące (zła metodyka, inwentaryzacja robiona „po kosztach” - zbyt częste sytuacje).

Do tego dochodzi problem niskiej wykrywalności gniewosza (i niedoszacowania jego liczebności).

Gdyby istniała precyzyjna baza danych, udostępniana na bieżąco organom ochrony przyrody, możliwa byłaby
choć częściowa weryfikacja takich inwentaryzacji. Pozwoliłoby to uniknąć wielu sytuacji konfliktowych
(np. projektowanie dróg przecinających siedliska zwierząt, o których wiedzą tylko „wtajemniczeni”) czy szkód
w środowisku (czasami do zniszczenia siedliska dochodzi celowo – oficjalnie nikt nie wykazywał stanowiska,
a nieliczni posiadający taką wiedzę mogą nie wiedzieć o planowanej inwestycji).

Wykazywanie stanowisk nie leży w interesie inwestorów, dlatego trudno tutaj liczyć na ich dobre chęci. Raporty
środowiskowe często są utajniane, przez co informacja o gatunkach rzadkich nie trafia nigdzie → ile siedlisk
mogło ulec zniszczeniu w ten sposób?

Case: gniewosz plamisty Coronella austriaca
Porównanie metod zbierania danych: Atlas Płazów i Gadów Polski oraz projekt TH NATRIX

Elementy podlegające porównaniu:
●

czas zbierania danych

●

nakłady finansowe

●

liczba rekordów

●

dokładność danych

●

aktualność danych

●

jakość weryfikacji zebranych informacji

●

informacja zwrotna

Stan obu baz (liczba rekordów) na dzień 23.11.2017 r.
Porównaniu podlegało jedynie samo zbieranie danych dla jednego gatunku i elementy z tym związane –
nie oceniano metody publikacji, opracowania tekstowego nt gatunku czy jakości wizualizacji danych

Atlas rozmieszczenia płazów i gadów w Polsce (IOP PAN)

●

Stwierdzono w 211 polach
podstawowych (10 x 10 km)

●

Liczba obserwacji: 380

●

Jedynie część zebrana po 2000 roku
(czerwone kropki)

http://www.iop.krakow.pl/PlazyGady/gatunki/31/coronella-austriaca/

Atlas rozmieszczenia płazów i gadów Polski (IOP PAN)
1971-2003 – wydanie I;
Okres zbierania danych

2011 – 2014 (ze strony IOP) – wydanie nowe
dane wciąż zbierane
- dane literaturowe, prace niepublikowane (lokalne inwentaryzacje, badania

Źródła danych

faunistyczne etc.), ankiety wśród współpracowników IOP PAN, instytucji
- obserwacje amatorskie – niewielki udział, dopiero po 2003 r.?

Nakłady finansowe

Liczba zebranych rekordów (23.11.17)

finansowanie krajowe (MNiSW)

380
ograniczona do kwadratu 10 x 10 km - „stara baza” nie zawiera

Dokładność zebranych danych

dokładniejszych danych źródłowych | czy polityka IOP w nowej bazie się
zmieniła? Wiele wskazuje na to, że nie

Aktualność obserwacji

Weryfikacja zebranych informacji

Informacja zwrotna do zgłaszających

spora część sprzed 2000 roku
pomijanie obserwacji wymagających potwierdzenia i jednocześnie brak próśb
o weryfikację
BRAK
(konsekwencja: zły PR, wiele osób zrezygnowało z przekazywania danych)

Mezo- i makroskalowe preferencje siedliskowe i modelowanie potencjalnego
rozmieszczenia gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Polsce
(projekt TH NATRIX)
Charakterystyki siedlisk gniewosza plamistego w skali całego kraju z wykorzystaniem metod geoinformatycznych.
Badanie związku rozmieszczenia węży ze zmiennymi środowiskowymi:
typ pokrycia terenu/użytkowania,
wysokość n.p.m,
warunki meteo
etc.

●

Liczba obserwacji: 563

●

Jedynie rekordy po 2000 roku

●

Bez informacji pochodzących bezpośrednio
z bazy IOP (ze względu na wysoki stopień
ogólności nie do wykorzystania dla potrzeb projektu)

projekt TH NATRIX
Okres zbierania danych

07.2016 – 02.2018/10.2018*

to samo co w IOP + większy nacisk na obserwacje amatorskie (citizens science) +
INTERNET:
Źródła danych

- tysiące maili do Nadleśnictw, RDLP, RDOŚ, GDOŚ, stowarzyszeń, kół naukowych
- liczne apele na portalach społecznościowych, forach internetowych, grupach FB,
„śledztwo” na YouTube, w google etc.

Nakłady finansowe

Liczba zebranych rekordów (23.11.17)

Dokładność zebranych danych

Aktualność obserwacji
Weryfikacja zebranych informacji
Informacja zwrotna do zgłaszających

praktycznie bez finansowania
(max kilkadziesiąt zł za część korespondencji)

563
kilka – kilkadziesiąt m
(mniej dokładne odrzucane – ze względu na specyfikę celów projektu)
wszystkie po 2000 r.
w tym ok. 90% - po 2010 r.
weryfikacja na podstawie zdjęć lub od osób/instytucji wiarygodnych

do każdej informacji

Porównanie zebranych rekordów na tle Polski

TH NATRIX

Instytut Ochrony Przyrody

Okres zbierania danych

Źródła danych

Nakłady finansowe
Liczba zebranych rekordów
(23.11.17)

IOP

NATRIX

od 1971 r. do dziś

07.2016 – 02.2018/10.2018 *

dane literaturowe, prace niepublikowane

to samo co w IOP + większy nacisk na

ankiety wśród naukowców, instytucji,

obserwacje amatorskie (citizens science) +

obserwacje amatorskie – niewielki nacisk

INTERNET

finansowanie krajowe (MNiSW)

praktycznie bez finansowania

380

563

ograniczona do kwadratu 10 x 10 km
Dokładność zebranych

brak informacji o zagęszczeniu – kropka to

kilka – kilkadziesiąt m

danych

potwierdzenie występowania w kwadracie

(mniej dokładne odrzucane)

(1 lub 10 stanowisk – ta sama kategoria)
wszystkie po 2000 r.

Aktualność obserwacji

spora część sprzed 2000 roku

Weryfikacja zebranych

pomijanie obserwacji wymagających

weryfikacja na podstawie zdjęć lub od

potwierdzenia | brak próśb o weryfikację

osób/instytucji wiarygodnych

BRAK

do każdej informacji

informacji
Informacja zwrotna do
zgłaszających

* - do czasu spłynięcia wszystkich oczekiwanych danych, docelowo: ok. 700

w tym ok. 90% - po 2010 r.

IOP:
jedynie informacja TAK/NIE o występowaniu
gniewosza w danym kwadracie

NATRIX: dokładne lokalizacje

„Atlas (…) poza ściśle inwentaryzacyjną i faunistyczną funkcją, przynajmniej w pewnym stopniu powinien
umożliwiać ocenę zmian w występowaniu populacji poszczególnych gatunków.”
„Znajomość rozmieszczenia gatunków jest podstawowym warunkiem podjęcia kroków zmierzających do ich
ochrony”
Redakcja Atlasu Płazów i Gadów Polski, 2003

W jaki sposób „Atlas...” te założenia realizuje?
Czy są to działania skuteczne?
Jaką wartość naukową będzie miał „Atlas...” (przy obecnych założeniach metodycznych)?
Czy da się o czymś wnioskować na podstawie map atlasowych?
Niemożliwe wnioskowanie nt krajowej populacji, jej stanu, wzorca przestrzennego. Brak bazy pod
inwestycje, plany ochrony etc.
PROBLEM: rozdzielczość przestrzenna obserwacji, liczność obserwacji, weryfikacja obserwacji

Z drugiej strony: iNaturaList – przykład całkowitego open data

iNaturaList – ogólnodostępna platforma obserwacji gatunków o zasięgu globalnym.
W postaci strony www oraz jako aplikacja na smartfony.
Archiwizacja obserwacji gatunków przy użyciu zdjęć (WERYFIKACJA) oraz geolokalizacji
●

PLUSY: system moderacji, możliwość oznaczenia wiarygodności obserwatora, potężna baza danych.

●

MINUSY: czy koniecznie dobre dla gatunków rzadkich?

Warto, aby do urzędów szła szczegółowa lokalizacja. Ale jaki powinien być poziom szczegółowości informacji
udostępnionej publicznie?

PRZYSZŁE PLANY TH NATRIX
Przedstawienie uwag pracownikom IOP → próba wspólnego wypracowania lepszych metod na przyszłość, lepsze
wykorzystanie potencjału Atlasu.
Przekazanie danych o rozmieszczeniu gniewosza do RDOŚiów, GDOŚ i bazy IOP, gdzie będą mogły zostać
udostępnione na wniosek podmiotom do celów naukowych oraz zajmującym się ochroną herpetofauny.
Opublikowanie wyników analiz.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Głównym zarządcą ogólnopolskiej bazy danych powinien zostać IOP PAN – ze względu na długą tradycję i duży
potencjał Atlasu.
Dane z inwentaryzacji pod inwestycje / OOŚ / badań naukowych powinny być obligatoryjnie przekazywane do
ogólnopolskiej bazy danych gatunków chronionych → lobbing uczelni i organizacji przyrodniczych?
Uruchomienie ogólnodostępnej platformy, opartej o obserwacje amatorskie (nauka obywatelska), podlegające
weryfikacji → koncepcja na następnym slajdzie.
Użycie nowoczesnych metod komunikacji (media społecznościowe), przeszukiwanie Internetu np. google grafika,
YouTube, fora internetowe...

SCHEMAT KONCEPCYJNY

grafika: CC0 license

APLIKACJA
użytkownicy przesyłają obserwacje
geolokalizacja (+ zdjęcie)

moderatorzy weryfikują obserwacje
użytkownicy otrzymują rangę (wg wiarygodności)

ZWERYFIKOWANE OBSERWACJE TRAFIAJĄ DO BAZY DANYCH

dane publikowane na geoportalu
kwadraty 1km x 1km – gatunki pospolite
kwadraty 5km x 5km – gatunki rzadkie

dane szczegółowe dostępne na wniosek
do konkretnych potrzeb

