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ZDARZENIA DROGOWE Z UDZIA EM ZWIERZYNY
____________

ROAD INCIDENTS WITH PARTICIPATION
OF FOREST ANIMALS

Streszczenie

Na polskich drogach coraz cz ciej jest zauwa alny problem miertelno ci
zwierzyny. W wyniku ci g ej rozbudowy i modernizacji dróg w naszym kraju na-
le y prowadzi  inwestycje towarzysz ce, maj ce na celu zmniejszenie liczby zda-
rze  drogowych z udzia em zwierzyny. G ówn  przyczyn  upadków zwierz t na
drogach jest m.in. przecinanie korytarzy migracyjnych przez infrastruktur  dro-
gow .

Celem pracy jest analiza struktury zdarze  drogowych z udzia em zwierzy-
ny. Z zebranych danych wynika, e na polskich drogach w 2010 roku dosz o do
17 678 zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny, gdzie odnotowano 149 wypad-
ków, 17 529 kolizji, 11 osób zabitych, 175 rannych. S  to straty z punktu widzenia
przyrodniczego oraz ekonomicznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, e naj-
niebezpieczniejsze dla zwierz t s  drogi krajowe i wojewódzkie, po których od-
bywa si  znaczna cz  krajowego i lokalnego ruchu ko owego. Najmniej zdarze
drogowych z udzia em zwierzyny ma miejsce na autostradach, które s  na wi k-
szo ci odcinków grodzone.

Najwi cej wypadków w ci gu tygodnia mia o miejsce w pi tki, soboty
i niedziele. Powodem takiej sytuacji by  wzmo ony ruch spowodowany wyjazda-
mi weekendowymi. W ci gu roku do zwi kszonej liczby zdarze  drogowych
z udzia em zwierzyny dochodzi o w kwietniu, maju, pa dzierniku i listopadzie.
Powodem by a zwi kszona migracja zwierzyny w okresie rozrodu, poszukiwanie
nowych terenów zapewniaj cych odpowiednie warunki przetrwania oraz migracje
m odych osobników.

W ci gu doby zauwa alny by  wzrost zdarze  drogowych z udzia em zwie-
rzyny w godzinach rannych od 6:00 do 7:59 oraz pó nym popo udniem i wieczo-
rem od godziny 16:00 do 23:59. Powodem dobowych wzrostów zdarze  drogo-
wych z udzia em zwierzyny by y poranne powroty do miejsc dziennego
schronienia i wieczorne migracje w celu poszukiwania miejsc erowania.

Na przestrzeni lat 2001 – 2010 udzia  zwierzyny w odnotowanych przez
policj  zdarzeniach drogowych na polskich drogach znacznie wzrós  z poziomu
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8 423 w 2001 roku do 17 678 w 2010 roku. Powodem du ego wzrostu jest m.in.
zwi kszona liczba samochodów na drogach.

Dane z analizowanych powiatów wskazuj , e najwy sza miertelno  na
drogach w ród zwierzyny dotyczy sarny oraz dzika. Informacje terenowe z kraju
potwierdzaj  t  zale no  oraz do czaj  do tej grupy jelenia.

Czynno ci przyczyniaj ce si  do zmniejszenia wypadkowo ci zwierzyny
na drogach to m.in.: budowa przej  dla zwierz t (górnych, dolnych), umieszcza-
nie tablic informacyjnych, ograniczenia pr dko ci, stosowanie aktywnych znaków
drogowych, grodzenia tras szybkiego ruchu, stworzenie po obydwu stronach jezd-
ni kilkumetrowego pasa pozbawionego drzew i krzewów.

S owa kluczowe: kolizje drogowe, zwierzyna, miertelno

Summary

On Polish roads the problem of mortality of forest animals is more and
more often noticeable. As a result of continuous development and modernization of
roads in our country accompanying investments should be held, which aim is to
minimize the amount of road incidents with participation of forest animals. The
main cause of animals’ mortality on roads is i.a. intersecting their migration cor-
ridors by the road infrastructure.

The aim of this article is to analyze the structure of road incidents with
participation of forest animals.

According to data collected concerning 2010 the Police reported 16 963
road incidents with participation of forest animals, including 157 accidents,
16 806 collisions, 6 persons killed and 208 injured. These are the losses seen from
the environmental and the economic point of view. As results from the analysis
carried out, national and voivodship roads, on which the great part of national
and local vehicular traffic takes place, pose the greatest danger to forest animals.
The least road incidents with participation of forest animals occur on motorways,
which are in most cases fenced.

The largest amount of road incidents with participation of forest animals
occurred on Fridays, Saturdays and Sundays. It results from the increased ve-
hicular traffic caused by weekend trips. During the year the increased number of
road incidents can be reported in April, May, October and November, which was
caused by the increased migration of forest animals within the procreation season,
looking for new territories, which provide proper survival conditions and migra-
tions of young individuals.

Within 24 hours the increased participation of forest animals in road inci-
dents could be observed at morning hours, between 6:00 and 7:59 and in the late
afternoon and in the evening between 16:00 and 23:59. The cause of this twenty-
four-hour increases of road incidents with participation of forest animals were
their morning returns to the places of day shelter and the evening migrations in
order to look for feeding grounds.

Between 2001 and 2010 the significant increase of road incidents with par-
ticipation of forest animals reported by the police was observed. The number of
these road incidents grew from 8 423 (in 2001) to 16 962 (in 2008). It was caused
i.a. by the increased amount of cars on roads.

As results from the data concerning reported road incidents with participa-
tion of forest animals, the roe deer and the wild boar are the species, which are to
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the largest degree afflicted by the mortality on roads. The information gained as
the result of the field research confirms this dependence and adds to this group
also the red deer.

In order to minimize the rate of road incidents with participation of forest
animals different means are applied, i.a.: building fauna passages (under and over
roads), placing information boards, setting speed limits, applying active traffic
signs, putting fences along fast traffic trunk roads, creating several-meter-wide
belts with no trees and bushes on both sides of roads.

Key words: road collisions, forest animals, mortality

WST P

Intensywny rozwój motoryzacji sprawi , e szlaki komunikacyjne ulegaj
ci g ej modernizacji, powstaj  nowe trasy szybkiego ruchu, rozbudowywuje si
sie  autostrad. Wszystkie te zabiegi s u  polepszeniu komfortu podró y i pod-
nosz  efektywno  transportu drogowego. Rozbudowywana infrastruktura dro-
gowa niew tpliwie ingeruje w rodowisko naturalne fragmentuj c rodowisko.
Fragmentacja biotopów przez szlaki komunikacyjne zwi ksza niebezpiecze -
stwo kolizji i wypadków z udzia em zwierz t [J drzejewski i in. 2006]. Zbyt
du e utrudnienia w przekraczaniu przez zwierz ta dróg mog  doprowadzi  do
zmniejszenia liczebno ci populacji danego gatunku lub jego zaniku na obszarze
wcze niejszego wyst powania [Okarma i Tomek 2008]. Aby zapobiec zjawisku
powstawania tzw. wyizolowanych subpopulacji nale y stosowa  rozwi zania
umo liwiaj ce migracj  zwierz t np. projektuj c funkcjonalne przej cia dla
zwierz t [Czerniak i Górna 2010; Czerniak i in. 2010;  Wasilewski i in. 2009].

Aby ograniczy  liczb  zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny celowe
jest rozpoznanie struktury gatunkowej gin cych zwierz t na poszczególnych
rodzajach dróg oraz analiza rozk adu zdarze  w czasie.

Celem pracy by o okre lenie struktury zdarze  drogowych z udzia em
zwierzyny na terenie Polski w latach 2001-2010 uwzgl dniaj c:

 kategori  dróg,
 redni rozk ad w latach,
 redni rozk ad w poszczególnych miesi czny,
 redni rozk ad w poszczególnych dniach tygodnia,
 redni rozk ad w ci gu doby.

METODA BADA

Badanie miertelno ci zwierz t na drogach jest trudne metodycznie i logi-
stycznie [Borowska 2010, Tenes i in. 2006]. Wiele kolizji nie jest zg aszanych,
a informacje o zdarzeniach drogowych s  w posiadaniu ró nych instytucji np.
parków narodowych, nadle nictw, kó  owieckich. Najpe niejsze dane posiada
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policja. Dane zaprezentowane w artykule uzyskano z Komendy G ównej Policji
w Warszawie. Analizowana baza danych  obejmuje lata  2001–2010 i zawiera
informacje o dacie i godzinie zdarzenia, gatunku zwierz cia i skutkach (zabici,
ranni). W badaniach pos u ono si  tak e informacjami szczegó owymi uzyska-
nymi z Komend Policji w Skierniewicach, yrardowie, Radomiu oraz z Komend
Wojewódzkich Policji w Warszawie, odzi i Poznaniu.

Po odpowiednim zestawieniu, przeliczeniu danych uzyskano informacje
wskazuj ce, na jakich kategoriach  dróg najcz ciej dochodzi do zdarze  drogo-
wych z udzia em zwierz t, w jakich okresach roku oraz w jakich dniach tygo-
dnia i godzinach doby to zjawisko jest najbardziej nasilone.

WYNIKI I DYSKUSJA

Na drogach ca ej Polski w okresie 2001 – 2010 odnotowano 135 496 zda-
rze  drogowych z udzia em zwierzyny.

Rysunek 1. rednia liczba zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny na terenie Polski
w latach 2001 – 2010 z podzia em na kategorie dróg

Figure 1. The average number of road incidents with forest animals in Poland
in years 2001 – 2010 with different road categories

Analizowane dane wskazuj , e najniebezpieczniejsze dla zwierz t by y
drogi krajowe i wojewódzkie, a najmniejsze zagro enie stanowi y autostrady.

rednio na drogach krajowych na terenie kraju dochodzi o do 31% wszystkich
zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny, na drogach wojewódzkich do 25%
zdarze , na drogach lokalnych rozumianych, jako drogi gminne i powiatowe,
dochodzi o do 26% zdarze . Na autostradach mia o miejsce tylko 1% zdarze
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drogowych z udzia em zwierzyny (rys. 1.). Dane dotycz ce Polski s  spójne
z danymi, które analizowano dla powiatów: skierniewickiego, yrardowskiego
oraz województw: ódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Najwi cej zda-
rze  notuje si  na drogach krajowych i wojewódzkich bowiem po nich odbywa
si  znaczna cz  transportu ko owego. Najmniej zdarze  z udzia em zwierzyny
ma miejsce na autostradach, do czego przyczynia si  grodzenie wielu odcinków
autostradowych, co utrudnia lub uniemo liwia wtargni cie zwierz cia na pas ruchu.

Rysunek 2. rednia liczba zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny na terenie Polski
w latach 2001 – 2010 w poszczególnych miesi cach

Figure 2. The average number of road incidents with forest animals in Poland in years
2001 – 2010 with different months

Najwi cej zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny na drogach ca ego
kraju odnotowano w miesi cach: kwiecie , maj, pa dziernik, listopad. Równie
ta informacja pokrywa si  z danymi dotycz cymi analizowanych powiatów
i województw. Sezonowy wzrost kolizji i wypadków z udzia em zwierzyny
zwi zany jest ze zwi kszon  aktywno ci  migracyjn  w okresie rozrodu, poszu-
kiwaniem nowych terenów zapewniaj cych odpowiednie warunki przetrwania
oraz migracjami m odych osobników. rednio wiosn  (marzec, kwiecie , maj)
dochodzi o do 27% zdarze  drogowych z udzia em zwierz t, latem (czerwiec,
lipiec, sierpie ) do 23% zdarze , jesieni  (wrzesie , pa dziernik, listopad) do
29% zdarze , zim  (grudzie , stycze , luty) do 21% zdarze  (rys. 2).

W ci gu tygodnia najwi cej zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny od-
notowano w pi tek, sobot  i niedziel . Dane krajowe pokrywaj  si  z analizo-
wanymi danymi z powiatów i województw. rednio w Polsce na ka dy dzie
weekendu przypada o oko o 2 074 zdarze  drogowych w ci gu roku (rys. 3).
Zwi kszona liczba kolizji i wypadków podczas ostatnich 3 dni tygodnia wyni-
ka a prawdopodobnie ze wzmo onego nat enia ruchu samochodowego w go-
dzinach wieczornych i rannych.
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Rysunek 3. rednia liczba zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny na terenie Polski
w latach 2001 – 2010 z podzia em na dni tygodnia

Figure 3. The average number of road incidents with forest animals in Poland
in years 2001 – 2010 with different days of the week

Rysunek 4. rednia liczba zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny na terenie Polski
w latach 2001 – 2010 z podzia em godzinnym w ci gu doby

Figure 4. The average number of road incidents with forest animals in Poland
in years 2001 – 2010 within 24 hours

W ci gu doby zwi kszon  liczb  zdarze  drogowych z udzia em zwierzy-
ny odnotowano w godzinach rannych pomi dzy 6:00 – 7:59 i w godzinach pó -
nego popo udnia oraz wieczoru w godzinach 16:00 – 23:59. Pomi dzy godzin
21:00 – 21:59 odnotowano ponad dwukrotny wzrost zdarze  w porównaniu
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z liczb  zdarze  maj cych miejsce w godzinach rannych (6:00 – 7:59). rednio
pomi dzy godzin  6:00 – 6:59 i 7:00 – 7:59 dochodzi o do 544 zdarze  drogo-
wych z udzia em zwierzyny w ci gu roku (w ka dej wspomnianej godzinie po-
rannej). Pomi dzy godzinami 20:00 – 20:59 oraz 21:00 – 21:59 dosz o do 1 220
zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny w ci gu roku (w ka dej opisanej go-
dzinie wieczornej). Pomi dzy godzinami 18:00 – 18:59, 19:00 – 19:59, 22:00 –
22:59 odnotowano 1 002 zdarzenia drogowe z udzia em zwierzyny w ci gu roku
(w ka dej opisanej godzinie) (rys. 4). Powodem takiego zró nicowania zdarze
jest behawior zwierz t. Wi kszo  gatunków zwierz t rozpoczyna migracj
o zmierzchu lub wieczorem. W godzinach rannych zwierz ta powracaj  do
dziennych ostoi. Popo udniowy i wieczorny du y wzrost liczby wypadków
zwierzyny zwi zany jest z poszukiwaniem nowych miejsc erowania.

W Polsce liczba zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny wzros a dwu-
krotnie,  z 8 423 w 2001 do 17 678 w 2010 (rys. 5). Powodem takiej sytuacji jest
wzrost nasilenia ruchu na drogach. Zwi kszona liczba pojazdów prowadzi do
utrudnienia warunków jazdy, zm czenia kierowców, co mo e by  powodem
wolniejszej reakcji na szybko zmieniaj c  si  sytuacj  na drodze.

Rysunek 5. Liczba zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny na terenie Polski
w poszczególnych latach

Figure 5. The average number of road incidents with forest animals in Poland
in different years

Dane z powiatów ( yrardowskiego, skierniewickiego) wskazuj , e naj-
wy sza miertelno  na drogach w ród zwierzyny dotyczy sarny oraz dzika.
Udzia  innych gatunków zwierz t jest sporadyczny, chocia  obserwuje si
zwi kszenie wypadków z udzia em osi na terenie powiatu yrardowskiego.
Informacje terenowe z kraju potwierdzaj , e najwi kszy udzia  w zdarzeniach
drogowych ma sarna i dzik. Dane krajowe zaliczaj  do tej grupy równie  jelenia.
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Zg oszone wypadki zdarze  drogowych z udzia em zwierz t dotycz  pra-
wie wy cznie zwierzyny grubej, gdy  podczas zdarzenia drogowego to ona
powoduje najwi ksze straty materialne. Aby uzyska  odszkodowanie od zak adu
ubezpiecze , niezb dne jest notatka policyjna o zaistnia ym zdarzeniu drogo-
wym. Z oblicze , jakich dokonano na potrzeby analiz wynika, e na polskich
drogach w 2010 roku dochodzi o do zdarzenia drogowego z udzia em zwierzyny
rednio co 29 minut.

WNIOSKI

Z przeprowadzonych bada  wynika, e:
 na przestrzeni lat 2001 – 2010 liczba zdarze  drogowych z udzia em

zwierzyny na terenie Polski podwoi a (z 8 423 w 2001 do 17 678 w 2010),
 najniebezpieczniejsze dla zwierz t by y drogi krajowe i wojewódzkie,
 najwi kszy udzia  w zdarzeniach drogowych mia a sarna i dzik,
 w ci gu roku do najwi kszej liczby zdarze  drogowych z udzia em

zwierzyny dochodzi o w miesi cach: kwietniu, maju, pa dzierniku i listopadzie,
 w ci gu tygodnia najwi cej zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny

mia o miejsce w pi tki, soboty i niedziele,
 w ci gu doby najwi cej zdarze  drogowych z udzia em zwierzyny

stwierdzono w godzinach porannych pomi dzy 6:00 – 7:59 oraz w godzinach
pó nego popo udnia i wieczoru pomi dzy 16:00 – 23:59.

 w zwi zku ze zwi kszaj c  si  liczb  upadków zwierzyny na drogach,
nale y ulepszy  istniej ce oraz wdra a  nowe metody ograniczania miertelno-
ci zwierz t. Zmniejszanie wypadkowo ci zwierzyny na drogach mo na uzyska

poprzez budow  przej  dla zwierz t (górnych, dolnych), umieszczanie tablic
informacyjnych, ograniczenia pr dko ci, aktywne znaki drogowe, grodzenia tras
szybkiego ruchu, stworzenie po obydwu stronach jezdni kilkumetrowego pasa
pozbawionego drzew i krzewów.
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