
  

Wykorzystanie metod i narzędzi geoinformatycznych w zarządzaniu gatunkami chronionymi 

na przykładzie polskiej herpetofauny

wyznaczenie punktów referencyjnych i obszaru 
roboczego

 zdefniowanie pikseli tworzących tło i wzór  klasyfkacja pikseli i wyznaczenie chmury punktów kluczowych
– obraz z przezroczystością i bez

 porównanie zdjęcia dodawanego 
z istniejąca bazą danych 

Więcej informacji:

kolanek.net.pl/media/Kolanek_poster_VISKH.pdf

Aleksandra Kolanek1,2, Mariusz Szymanowski1

1Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytut Geografi i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

2Towarzystwo Herpetologiczne NATRIXi Wrocław

Rozmieszczenie gniewosza w Polsce

Szereg informacji środowiskowych, potencjalnie wpływających na rozmieszczenie gatunku:

Zwiększenie dokładności i rozdzielczości danych

Analizy na poziomie mikroskalowym

Analizy preferencji mikrosiedliskowych (stopnia zarośnięcia lustra wody, odległość od potencjalnych 

kryjówek, warunki termiczne i wilgotnościowe, pokrycie terenu przez roślinność trawiastą, stopień 

usłonecznienia/zacienienia), wyznaczanie areałów osobniczych i grupowych na poziomie populacji lub 

też pojedynczego siedliska, tworzenie map prawdopodobieństwa występowania osobników danego 

gatunku w oparciu o zmienne środowiskowe mogą stanowić podstawę tworzenia jednoznacznych 

kryteriów projektowania stref ochronnych gatunków lub uwzględnienia wyników w planach rekultywacji 

poeksploatacyjnej (lokowanie nowych zbiorników dla płazów, odtwarzanie miejsc hibernacji). Analiza 

preferencji siedliskowych w skali mikro pozwoli dodatkowo na wytypowanie miejsc dogodnych do 

przeniesienia nań zwierząt, co do których zapadła decyzja administracyjna o zastosowaniu translokacji 

jako środka kompensującego wpływ inwestycji.

Rozmieszczenie gniewosza w Polsce

Szereg informacji środowiskowych, potencjalnie wpływających na rozmieszczenie gatunku:

Alternatywne metody identyfkacji osobniczej, w oparciu o zdjęcia unikalnych wzorów na ciele. 

Skrócony opis procedury:

- punkty referencyjne, rejestrowane w jednolitym układzie odniesienia

- tworzenie bazy danych chmur punktów przypisanych do poszczególnych osobników

- porównywanie nowego osobnika (chmury punktów referencyjnych) z bazą zarejestrowanych zwierząt

Rozmieszczenie gniewosza plamistego w Polsce – zgłaszane obserwacje konwertowane 
do formatu shapefle 

Różne typy informacji środowiskowej, potencjalnie wpływające na rozmieszczenie gatunku:

Analizy na poziomie regionalnym/lokalnym pozwalają na rozpatrzenie informacji 

bardziej szczegółowej – typy siedliskowe lasu lub też rodzaj gleb, a co za tym idzie – 

zbiorowiska roślinne i ich wpływ na kształtowanie warunków dogodnych do realizowania 

przez zwierzęta swoich potrzeb fzjologicznych oraz behawioralnych.

Umożliwia to konstruowanie dokumentów, związanych z ochroną przyrody (program ochrony 

przyrody jako część Planu Urządzania Lasu, plany zadań ochronnych rezerwatów, 

dokumentacja ochronna Parków Narodowych itp.). Wspomaga również opracowywanie 

raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz szacowanie wpływu inwestycji na 

populacje żyjące w pobliżu jej planowanego przebiegu.

Zarówno na poziomie regionalnym czy lokalnym, jak i krajowym, analiza wpływu informacji 

środowiskowej i modelowanie rozmieszczenia może wykorzystywać regresję logistyczną lub 

np. model Maxent (model Maksymalnej Entropii).

Zarządzanie ochroną gatunków na poziomie miasta/gminy

- digitalizacja wyników z inwentaryzacji terenowych

- dostosowanie struktury danych i typu informacji do „Standardu danych GIS 

w ochronie przyrody”

- stworzenie bazy danych, przekazanej następnie lokalnym organom ochrony 

przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska) oraz organom 

administracji publicznej (Urząd Miasta) – jako narzędzie wspomagające proces 

wydawania decyzji administracyjnych (np. o przebiegu inwestycji czy 

lokowaniu osiedli)

- opublikowanie danych (o dużym stopniu ogólności ze względu na ochronę 

gatunków) w postaci geoportalu – jako źródła wiedzy o rozmieszczeniu 

zwierząt, z którego może skorzystać zarówno potencjalny inwestor, 

rozważający miejsce lokowania inwestycji, jak i każdy mieszkaniec 

zainteresowany przyrodą. 

Poniżej: dostępny dla wszystkich mieszkańców geoportal przedstawiający wyniki wstępnej 

inwentaryzacji płazów i gadów we Wrocławiu

Informacja 0-1 o występowaniu każdego gatunku w każdym z kwadratów o wymiarach 1km x 1 km –  

wystąpieniu danego gatunku płaza w kwadracie przyporządkowano półprzezroczystą barwę 

jasnoróżową, wystąpieniu danego gatunku gada półprzezroczystą błękitną. W przypadku kwadratów, 

w których stwierdzono kilka gatunków, barwy nakładają się na siebie, tworząc odcienie czerwieni 

i foletu. 

Techniki geoinformatyczne umożliwiają integrację informacji przestrzennej z informacją branżową oraz wnioskowanie na temat przestrzennych zależności w wielu dziedzinach nauki. W przypadku badań faunistycznych metody 

i narzędzia GIS mogą pomagać w skutecznym zarządzaniu gatunkami chronionymi. Uzupełnione o wiedzę ekspercką, techniki te mogą w znaczący sposób wspomóc biologów w badaniach nad rozmieszczeniem, preferencjami 

siedliskowymi czy wykorzystaniem przestrzeni przez gatunki, tak roślin jak i zwierząt. W efekcie może przełożyć się to na zwiększenie skuteczności ochrony gatunkowej. Poniżej przedstawiono kilka geoinformatycznych projektów 

dotyczących rodzimych gatunków płazów i gadów, które są w trakcie realizacji lub zostały zrealizowane w latach 2014-2017. 

Dzięki wyznaczeniu punktów referencyjnych (przykładowo – czubek głowy, lewa strona szyi, prawa 

strona szyi) uniezależniamy się od orientacji głowy (wzoru) na poszczególnych zdjęciach. Zdjęcia są 

transformowane do jednego układu i w jedną przestrzeń roboczą (analogicznie jak ma to miejsce 

podczas rejestracji map) i dopiero wówczas porównywane.

Więcej informacji:

htp://www.natrix.org.pl/dzialalnosc/plazy-i-gady-wroclawia/

Analizy siedliskowe na poziomie krajowym – umożliwiają modelowanie przewidywanego rozmieszczenia gatunków w Polsce (zwłaszcza gatunków rzadkich, 

mających u nas krańce zasięgu występowania) na potrzeby przyszłych działań monitoringowych. Zwiększy to efektywność monitoringów i umożliwi lepsze rozpoznanie 

stanu populacji (niedostateczne rozpoznanie stanu populacji i rozmieszczenia gatunków chronionych to jedno z głównych zagrożeń).

Zwiększenie dokładności i rozdzielczości danych

pokrycie terenu 
(baza Corine Land Cover)

średnia wilgotność powietrza 
w poszczególnych miesiącach

(np. baza World Clim dla wielolecia)

dane temperaturowe
dla poszczególnych miesięcy

(np. baza World Clim dla wielolecia)

sieć dróg i torów kolejowych 
(baza BDOO)

sieć wodna 
(baza BDOO)

wysokościowe modele terenu 
+ wtórne atrybuty topografczne 

(CODGiK)

Przykłady map/warstw wykorzystywanych w ochronie gatunkowej:

Prosta wizualizacja określonej informacji atrybutowej 

pozwala zorientować się w jaki sposób zwierzęta 

zasiedlają określoną przestrzeń.

Mapa prawdopodobieństwa wystąpienia węży

1. Z wysokorozdzielczej ortofotomapy (powstałej po nalotach UAV) 

stworzono mapę pokrycia terenu (poprzez klasyfkację 

nadzorowaną).

2. Obliczono procentowy udział każdej z klas w buforze 10 m od 

każdej z kryjówek, które zostały uprzednio rozmieszczone w terenie.

3. Przeprowadzono regresję logistyczną i wytypowano zmienną, 

wpływająca istotnie na rozmieszczenie węży pod kryjówkami.

4. Stosując równanie regresji stworzono mapę prawdopodobieństwa 

i nałożono obserwacje rzeczywiste z kilku sezonów.

Użycie elipsy odchylenia standardowego pozwala określić 

tendencje kierunkową w rozmieszczeniu populacji. Elipsa widoczna 

na mapie powyżej (zdefniowana na kryjówkach, pod którymi 

stwierdzane były węże) różni się od elipsy obliczonej dla wszystkich 

kryjówek (nieujęta na rycinie). Taki kształt rozmieszczenia węży 

(w tym przypadku) wymuszają warunki terenowe – na południu 

i południowym zachodzie znajduje się wysoka pionowa ściana, na 

północnym wschodzie tereny pomokłe, których węże te unikają.

Metodą najmniejszego wieloboku wypukłego określono areały poszczególnych grup 

węży z danej populacji. Obliczono dla nich średnie centra i średnie ważone centra, 

żeby sprawdzić, czy rozmieszczenie w przestrzeni samic, samców i osobników 

młodych wykazuje odmienny charakter.

Obserwacje gniewosza plamistego (czerwone gwiazdki) w Nadleśnictwie Włocławek. Powiązanie 

występowania węży np. z konkretnym typem siedliskowym lasu może wspomagać planowanie 

przyszłych działaniach gospodarczych na zarządzanych obszarach leśnych.
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