
  

Cykl wykładów i wycieczek
„Świat zwierząt doliny Wisły”

Jak obserwować zwierzęta?

Jerzy Romanowski 



  

Jak obserwować zwierzęta?

- jak najczęściej,

- wszędzie,

- dookoła, nad głową i pod nogami,

- samemu albo w małej grupie,

- z daleka.
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„...pismo starsze niż ludzkość, ten uniwersalny rękopis. 
To tropy w pyle, błocie i śniegu”

Ernest Thompson Seton

Spotkania z dzikimi ssakami są rzadkie.

O obecności ssaków, ptaków, płazów, gadów i wielu 
bezkręgowców świadczą ślady. 

©  Marcin Łukawski



  

Ślady zwierząt to wszelkie znaki na 
ziemi, śniegu i innych podłożach, a także 
roślinach, pozostawiane przez zwierzęta.

Przykłady: 
• tropy – odbicia kończyn,
• ślady żerowania,
• odchody, ślady moczu, wypluwki,
• legowiska, nory, gniazda,
• ślady znakowania,
• inne. © J. Romanowski



  

Odczytywanie śladów

Dawniej: sztuka przeżycia.

Dzisiaj:  tropienie przez myśliwych,
       metoda badań naukowych,
       forma obcowania z przyrodą,
       pasja przyrodnicza.
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Obserwowanie śladów – bezpieczna forma obcowania 
z przyrodą:

• nie płoszymy zwierząt,
• rozwijamy wiadomości przyrodnicze,
• kolekcjonujemy bez uszczerbku dla przyrody,
• widzimy, ile śladów zostawiają ludzie.

Primo non nocere
(z łac. Po pierwsze nie szkodzić)
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Brzegiem Wisły

• Tropy w piasku i mule:
 wrony, gołębie, kaczki, mewy, czaple, brodźce,         

      sieweczki, psy, koty, lisy, kuny, bóbr, piżmak,           
      wydra, norka amerykańska, dzik, sarna...

• Inne ślady: 
    wypluwki, ścieżki zwierząt, odchody, ślady żerowania.
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Bażant

Wrona

Sarna Lis

Sroka



  Bóbr                              Zając                  Kot 

Piżmak                      Wydra                  Jeż i pies 
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Dzik
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Łoś

Borsuk
Zając



  

Bóbr                  © J. Romanowski



  

  

Dzik      © J. Romanowski



  

Dzik     © J. Romanowski



  

  

Dzik      © J. Romanowski



  

Wydra   © J. Romanowski



  

  

Sarna – ślady obecności © J. Romanowski



  

  

Łoś – ślady obecności © J. Romanowski



  

  

Kuny – ślady obecności © J. Romanowski



  

  

Pióra sójki zjedzonej przez kunę
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Bażant © J. Romanowski



  

  

Dzięcioł czarny

© J. Romanowski © Artur Tabor



  

  

Żerowiska jastrzębia © J. Romanowski



  

Wypluwki...Wypluwki...

Puszczyk 
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Ślady na śnieguŚlady na śniegu

wiewiórka

zając szarak

lis

szczur© J. Romanowski



  

Ślady na śnieguŚlady na śniegu

dzik gronostaj

szczygieł
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Dziękuje za uwagę.Dziękuje za uwagę.
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