
transport i ochrona środowiska

575-6/2008

Joanna Babińska-Werka, Paweł Nasiadka, Michał Wasilewski

Odstraszanie zwierząt 
za pomocą urządzeń UOZ-1

miejsca. Metody te są jednak często krytykowane [4], a najnow-
sze amerykańskie badania wykazały, że są one nieskuteczne [8].

Urządzenia UOZ-1 firmy Neel do odstraszania zwierząt z torów 
kolei szybkiego ruchu z zastosowaniem atrapy bodźców kluczo-
wych stanowią nowe rozwiązanie [4]. Wykorzystano w nich naj-
nowsze osiągnięcia zoopsychologii, dzięki którym są stymulowa-
ne określone zachowania zwierząt. UOZ-1 ma dwie olbrzymie 
zalety: brak ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się zwie-
rząt w ramach swoich obszarów oraz stosunkowo niski koszt.

Na trasie Mińsk Mazowiecki – Siedlce zastosowano 62 urzą-
dzenia UOZ-1 (fot. 1). W okresie zimy 2004/2005 wstępnie  
zweryfikowano skuteczność ich działania. Zastosowano metodę 
tropień zimowych, w wyniku których stwierdzono, że ssaki rośli-
nożerne (jelenie, sarny, dziki i zające), drapieżniki (lisy, jenoty, 
kuny) oraz ptaki (sójki) reagują na sygnały odstraszające, 
a w okresach między działaniem sygnałów z UOZ nie rezygnują 
z przebywania na zabezpieczonym odcinku trasy [4]. Metoda tro-
pień zimowych zwierząt jest jedną, stosunkowo mało dokładną, 
metodą umożliwiającą testowanie działania urządzeń UOZ-1. Z te-
go powodu Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dostał w grudniu 2007 r. 
od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadanie przeprowadzenia 
monitoringu urządzeń UOZ-1 do odstraszania zwierząt zainstalo-
wanych na trasie Mińsk Mazowiecki – Siedlce.

Celem przeprowadzanych od kilku miesięcy badań jest:
zidentyfikowanie ssaków migrujących przez linię kolejową 
i ustalenie miejsc ich migracji w różnych porach roku
określenie śmiertelności ssaków w wyniku kolizji z pociągami
określenie reakcji ssaków na sygnały dźwiękowe emitowane 
przez UOZ-1 w sytuacji prowadzenia pociągu i bez ruchu po-
ciągu
określenie skuteczności UOZ-1 do odstraszania zwierząt.
Teren badań obejmuje obszar położony wzdłuż zmodernizo-

wanego odcinka szybkiej kolei E 20 między miastami Mińsk Ma-








Fot. 1. UOZ – 1 na trasie Mińsk Mazowiecki – Siedlce Fot. M. Stolarski

Nadrzędnym celem modernizacji szlaków kolejowych 
w Polsce jest z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkownikom kolei, a z drugiej ograniczenie negatywne-
go wpływu kolei na otaczające je środowisko. Linie kole-
jowe dzielą biotopy zwierzyny oraz stwarzają ryzyko wy-
stąpienia kolizji z udziałem dzikich zwierząt. Z tego też 
względu niezbędne staje się poszukiwanie metod unie-
możliwiających wejście zwierząt na tory kolejowe. 

Dotychczasowe rozwiązania tego problemu, między innymi nad- 
i podziemne przejścia dla zwierząt, z przyczyn obiektywnych nie 
przynoszą spodziewanych efektów. Tunele i przejścia nad torowi-
skami są bowiem drogimi inwestycjami i nie zawsze istnieją 
praktyczne możliwości zbudowania ich w miejscach uczęszcza-
nych przez dzikie zwierzęta. Niemożliwe wydaje się również gro-
dzenie długich odcinków torów przecinających zwarte kompleksy 
leśne zasiedlone przez dziki, jeleni czy sarny. 

W artykule przedstawiono ideę zmniejszania ryzyka zaistnie-
nia kolizji pociągów ze zwierzyną przez emitowanie sygnałów 
dźwiękowych, których zadaniem jest wprowadzenie obcego, nie-
pokojącego zwierzęta bodźca, który w konsekwencji zmusi je do 
zaprzestania wędrówki (przekroczenia torów) w momencie bezpo-
średnio poprzedzającym przejazd pociągu. Na pytania, jaki rodzaj 
dźwięków, kiedy i jak długo powinny być emitowane pozwolą od-
powiedzieć prowadzone obecnie badania przez Zakład Zoologii 
Leśnej i Łowiectwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Urządzenia emitujące dźwięki, które nie dopuszczą 
do kolizji, a jednocześnie nie stworzą permanentnej bariery dla 
migrującej zwierzyny wydają się być bardzo obiecujące.

Podczas modernizacji szlaków kolejowych, zgodnie z wyma-
ganiami Unii Europejskiej, każda planowana inwestycja powinna 
uwzględniać interes przyrody. Najważniejszym problemem jest 
zmniejszenie ryzyka kolizji dzikich zwierząt z pociągami oraz 
umożliwienie im normalnego funkcjonowania. Najczęściej planu-
je się różnego rodzaju przejścia dla mniejszych zwierząt i przepu-
sty dla dużych ssaków [2, 10]. Wysokie koszty tych urządzeń 
i trudności techniczne powodują, że są one rozmieszczane rzad-
ko. Ponadto bardzo często ogradza się najbliższe sąsiedztwo to-
rów kolejowych czy dróg szybkiego ruchu wysoką siatką, co defi-
nitywnie uniemożliwia wtargnięcie tam zwierząt. Jednocześnie 
działania te powodują ograniczenia w swobodnym poruszaniu się 
zwierząt w ich obszarze bytowania. Tworzą się w ten sposób ba-
riery ekologiczne uniemożliwiające migrację zwierząt, zaburzone 
są korytarze ekologiczne i następuje fragmentacja środowiska 
dzikich ssaków [2, 3, 6]. Innym rozwiązaniem, dużo tańszym, są 
reflektory ostrzegawcze lub światła odblaskowe, tzw. wilcze oczy, 
zaproponowane 20 lat temu. Odbijają one światło nadjeżdżające-
go pojazdu imitując świecące oczy drapieżników. Zwierzęta na 
ten widok powinny wykazywać strach i uciekać z zagrożonego 
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zowiecki i Siedlce. Bezpośrednio przy linii kolejowej jest zlokali-
zowanych 11 miejscowości zamieszkiwanych przez ok. 20 tys. 
osób. Pod względem skali zurbanizowania środowiska teren ten 
można zaliczyć do obszarów o licznej zabudowie ze stosunkowo 
gęstą siecią dróg o charakterze dróg gminnych i dojazdowych. 
Stanowi on mozaikę rozdrobnionych kompleksów leśnych i pól 
uprawnych. Na terenach Nadleśnictw Mińsk i Siedlce lasy gospo-
darcze stanowią ponad 50% udziału powierzchniowego, a lasy 
ochronne odpowiednio ok. 35% i 27% powierzchni leśnej Mińska 
i Siedlec. Najcenniejsze fragmenty drzewostanów objęte zostały 
ochroną rezerwatową. Jest ich, w odniesieniu do powierzchni le-
śnej 8,4% w Nadleśnictwie Mińsk i 13% w Nadleśnictwie Siedl-
ce. Zdecydowana większość lasów znajdujących się w pobliżu 
linii kolejowej E 20, to lasy gospodarcze. Najcenniejszym obsza-
rem chronionym w tym rejonie jest Rezerwat Stawy Broszkowskie 
(266 ha), który znajduje się niedaleko Siedlec i graniczy z linią 
kolejową. Stanowi ostoję wielu gatunków zwierząt, w tym ok. 100 
gatunków ptaków lęgowych i przelotnych.

Na trasie Mińsk Mazowiecki – Siedlce pociągi w czasie doby 
jeżdżą głównie w godzinach od 4.00 do 22.00, natomiast w godz. 
0.00–4.00 jest przerwa w ruchu kolejowym. Jeden pociąg prze-
jeżdża średnio co 16 min, z tym, że pociągi towarowe, które prze-
mieszczają się z prędkością ok. 70 km/h, kursują co 60 min, 
pociągi osobowe (ok. 100 km/h) co 30 min, a pospieszne (ok. 
120 km/h) co 85 min. 

Duża intensywność ruchu pociągów stwarza zagrożenie dla 
wszystkich zwierząt aktywnych w czasie całej doby. Należą do 
nich przede wszystkim małe i średniej wielkości ssaki oraz płazy 
i gady. W przypadku dużych roślinożerców – saren, dzików, jele-
ni i łosi, omawiana trasa może być niebezpieczną barierą w cza-
sie rannego i wieczornego szczytu ich aktywności. Czas najwięk-
szego ryzyka dojścia do kolizji pociągu ze zwierzętami latem 
dotyczy głównie godzin porannych od 3.00 do 8.00 i zmierzchu, 
czyli między 19.00 a 23.00. Zimą, analogiczne ryzyko występuje 
między godz. 4.00 a 9.00 i od 15.00 do 23.00 i w nocy. Oczywi-
ście do wypadku kolejowego z udziałem dużego roślinożercy mo-
że dojść również w ciągu dnia, gdy zwierzę zostało uprzednio np. 
spłoszone, jednak prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest 
mniejsze niż w czasie wzmożonej aktywności zwierzyny (rys. 1).

Skala przestrzenna oddziaływania kolei, czyli powierzchnia 
obszaru, na którym bytują zwierzęta mogące uczestniczyć w wy-
padkach jest praktycznie niemożliwa do określenia. Wynika to 
z odmiennej strategii wykorzystania przestrzeni w obrębie areałów 
osobniczych przez różne gatunki, nieznaną, w regionie Mińsk – 

Siedlce, skalą dyspersji zwierząt oraz brakiem danych na temat 
ciągów przemieszczania się zwierząt (przede wszystkich dużych 
roślinożerców), czyli tzw. korytarzy ekologicznych między Miń-
skiem Mazowieckim a Siedlcami. W związku z tym należy w spo-
sób arbitralny przyjąć obszar oddziaływania kolei, który będzie się 
pokrywał z granicami zasięgów jednostek terytorialnych dysponu-
jących wiarygodnymi danymi na temat zwierzyny. W omawianym 
przypadku będą to nadleśnictwa Lasów Państwowych, czyli Nad-
leśnictwo Mińsk Mazowiecki i Nadleśnictwo Siedlce. 

Obydwa wspomniane nadleśnictwa są podobne pod wzglę-
dem warunków środowiskowych – fizjocenotycznych, oraz pod 
względem liczebności zwierzyny (rys. 2). W odniesieniu do moż-
liwości zaistnienia kolizji zwierząt z pociągiem, to największe 
prawdopodobieństwo wypadku dotyczy zajęcy i saren, ponieważ 
są to gatunki najliczniej występujące wzdłuż torów kolejowych. 
Nie można jednak bagatelizować wypadków z udziałem innych, 
zdecydowanie mniej licznych gatunków zwierząt, takich jak dziki, 
łosie i sporadycznie występujące w badanym terenie jelenie. Ko-
lizje w tym przypadku wynikają przede wszystkim z przejść zwie-
rzyny przez tory w czasie ich wędrówek dobowych, np. od miejsc 
zalegania do nocnych żerowisk, lub podczas sezonowych migra-
cji bądź przy dyspersji osobników młodych i średnich klas wie-
kowych. Można wyróżnić kilka rodzajów zachowań zwierząt i okre-
sów ich potencjalnie częstszego wchodzenia na torowiska.
A. Żerowanie i penetracja areałów w poszukiwaniu pożywienia 
dotyczy wszystkich gatunków zwierząt. Jeleniowate i dzik prze-
mieszczają się z miejsc zalegania na znajdujące się po drugiej 
stronie torów pola uprawne, atrakcyjne w sezonie wegetacyjnym. 
Zimą natomiast wędrują do kompleksów leśnych.
B. Żerowanie na nasypie kolejowym dotyczy zajęcy, sarn i dzi-
ków. Nasłoneczniona południowa część nasypu oraz bezdrzewne 
pasy wzdłuż torów to żerowisko z dobrą jakościowo karmą, szcze-
gólnie zimą i wczesną wiosną, gdy jest niedostatek pokarmu na 
polach i w lesie.
C. Przemieszczanie się w czasie walk terytorialnych. Problem ten 
dotyczy saren, których kozły patrolują swoje terytoria odpędzając 
rywali. W tym czasie są one mało ostrożne.
D. Dyspersja młodych w poszukiwaniu własnych terytoriów, zja-
wisko powszechne wśród dużych kręgowców. Młode, niedo-
świadczone osobniki w okresie wczesnego lata podejmują wę-
drówki w poszukiwaniu własnych terytoriów (brak doświadczenia 
i ostrożności, stres z powodu agresji innych osobników własnego 
gatunku sprzyja kolizjom z pociągami).

Rys. 1. Schemat dobowego ruchu pociągów oraz spodziewanej letniej  
i zimowej aktywności zwierzyny wzdłuż linii kolejowej Mińsk Mazo-
wiecki – Siedlce

Rys. 2. Liczebności głównych gatunków ssaków zasiedlających obszary 
wzdłuż linii kolejowej Mińsk Mazowiecki – Siedlce na terenach nad-
leśnictw Mińsk i Siedlce
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E. Wędrówki do i z miejsc godowych, podczas których zwierzęta 
są mało ostrożne. Dotyczy to okresu: sarny – czerwiec, lipiec; 
jeleń – sierpień; dzik – cała jesień. 
F. Migracje łosi, największego (z wyjątkiem żubra) wolno żyjące-
go gatunku w Polsce. Jest obecnie w trakcie powtórnej ekspansji 
terytorialnej, dlatego wędrujące łosie można spotkać przez cały 
rok (rys. 3).

się automatycznie przełączanym trybem pracy „dzień/noc” i do-
skonałą czułością w warunkach słabego oświetlenia. Bardzo wy-
soka rozdzielczość rejestrowanych obrazów powinna pozwolić na 
bezproblemowe powiększanie interesujących fragmentów zareje-
strowanych scen, co umożliwi identyfikację zwierząt przebywają-
cych w większej odległości od miejsca rejestracji. Zestaw usta-
wionych naprzeciw siebie dwóch kamer z oświetlaczami 
podczerwieni będzie rejestrował wszystkie przypadki obecności 
zwierząt na torach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie na odcinku 
min. 200 m (rys. 4). Zasilanie kamer odbywać się będzie drogą 
przewodową z najbliższych urządzeń przytorowych UOZ-1.

Rys. 3. Zestawienie różnych przyczyn wtargnięcia ssaków na tory linii kole-
jowej E20 Mińsk Mazowiecki – Siedlce w okresie roku

 A - przemieszczania się w poszukiwaniu żeru zwierząt bytujących 
w bezpośrednim sąsiedztwie torów, B - żerowanie na nasypie kole-
jowym i na pasach bezdrzewnych przy torach, C - przemieszczenie 
się saren w czasie ustalania terytoriów, D - dyspersja młodych 
w poszukiwaniu własnych terytoriów, E - wędrówki do i z miejsc 
godowych, F - przemieszczanie się łosi

Zające, lisy i sarny stale bytują w pobliżu linii E 20 i mogą 
pojawić się na torach w ciągu całego roku, z większym prawdo-
podobieństwem wejścia na tory wczesnym rankiem i o zmierz-
chu. Dziki i sarny mogą stanowić zagrożenie okresowo podczas 
poszukiwania żeru na nasypach kolejowych wczesną wiosną. Je-
lenie – prawdopodobnie nie bytują w pobliżu torów i mogą je 
przekraczać cyklicznie w okresie wędrówek godowych jesienią. 
Łosie, podobnie jak jelenie nie bytują tylko w pobliżu linii kole-
jowej, ale ze względu na rozległe tereny osobnicze i ekspansję 
terytorialną mogą pojawiać się na torowisku w okresie całego  
roku.

W celu identyfikacji gatunków ssaków migrujących przez linię 
kolejową na trasie Mińsk Mazowiecki – Siedlce, ustalenia do-
kładnych lokalizacji miejsc migracji ssaków przez linię oraz wiel-
kości i częstotliwości migracji poszczególnych gatunków ssaków 
przez linię kolejową w różnych porach roku zastosowane będą 
następujące, uzupełniające się metody badań:

rejestracja całoroczna zwierząt przez 2 zestawy kamer cy-
frowych zainstalowanych w wybranych miejscach działania 
UOZ-1 na trasie kolejowej E 20,
tropienia zwierząt na badanej trasie kolejowej.
Prowadzenie całodobowego monitoringu przemieszczeń 

zwierzyny przez tory zaplanowano na dwóch wybranych odcin-
kach linii kolejowej Mińsk Mazowiecki – Siedlce, tj. w okolicach 
rezerwatu Stawy Broszkowskie (OUOZ Stawy Broszkowskie 1) 
i miejscowości Rudka (OUOZ Rudka). Na każdym z tych odcin-
ków, w obszarze działania urządzeń UOZ-1, na słupach trakcyj-
nych zostaną zamontowane dwie profesjonalne cyfrowe kamery 
serii IQEye 755 o rozdzielczości 5 megapikseli oraz po 2 oświe-
tlacze podczerwieni IR-10. Zastosowane kamery charakteryzują 





Obrazy rejestrowane przez 2 kamery będą przesyłane syste-
mem łączności bezprzewodowej pracującym w paśmie 5 GHz 
(Tsunami QuickBridge 11a R – system o topologii punkt – punkt) 
do rejestratora wizyjnego umieszczonego w kontenerze samo-
czynnej blokady liniowej SHL-12 i tam zapisywane na wymien-
nym twardym dysku rejestratora. Zarejestrowane obrazy będą 
poddane szczegółowej analizie pod kątem oceny dynamiki prze-
mieszczeń przez tory różnych gatunków zwierząt w cyklu rocznym 
oraz reakcji zwierząt na zastosowane w urządzeniach UOZ-1 aku-
styczne bodźce odstraszające. 

Rejestracja zwierząt za pomocą kamer cyfrowych będzie prze-
prowadzona tylko w dwóch miejscach na trasie Mińsk – Siedlce. 
Uzupełnieniem tej metody będą tropienia, które umożliwią reje-
strację zwierząt w najbliższym otoczeniu badanej trasy, po obu jej 
stronach, a także pozwolą na sprawdzenie czy przemieszczają się 
one przez tory kolejowe. Jednocześnie tropienia pozwalają ocenić 
zagęszczenie jeleniowatych, dzików oraz mniejszych zwierząt, ta-
kich jak zające, lisy i inne niewielkie drapieżniki. Tropienia będą 
przeprowadzone na całej długości trasy w okresie zimy, a w po-
zostałych porach roku, raz na tydzień, na odcinku 1,4 km zaoranej 
ziemi (fot. 2). Równolegle z liczeniem tropów zwierząt zostanie 
sporządzona mapa z dokładnymi lokalizacjami miejsc migracji 
ssaków przez linię kolejową Mińsk – Siedlce. Będzie to możliwe 
przez policzenie i naniesieniu na mapę badanej trasy tropów 
zwierząt w pobliżu nasypu kolejowego i na torach. 

W celu zbadania śmiertelności poszczególnych gatunków 
ssaków w wyniku kolizji z pociągami na trasie Mińsk Mazowiecki 
– Siedlce będą dokumentowane i mapowane wszystkie kolizje. 
Obecnie prowadzony jest ankietowy zbiór informacji o kolizjach 
od obchodowych, tj. ludzi kontrolujących regularnie tory kolejo-
we na badanym odcinku trasy. 

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia kamer na linii kolejowej Mińsk Mazowiecki 
– Siedlce 
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Jednym z kluczowych zagadnień związanych z wypłaszaniem 
zwierzyny od torowisk w czasie poprzedzającym przejazd pociągu 
jest poznanie reakcji zwierząt na sygnał emitowany przez UOZ-1, 
a tym samym określenie skuteczność UOZ-1. W tym celu zostaną 
przeprowadzone eksperymenty w warunkach kontrolowanych 
w zagrodzie doświadczalnej w Nadleśnictwie Iława. Zagroda ta, 
o powierzchni 24 ha, ogrodzona dwumetrową siatką, z nęciskiem 
dla zwierzyny umożliwi obserwacje dużej liczby osobników róż-
nych gatunków. Badania zagrodowe odpowiedzą na pytania: jakie 
są reakcje zwierzyny na sygnał z UOZ-1 i jaką najczęściej, spo-
śród zapewne kilku rodzajów reakcji, strategię zachowań przyj-
mują zwierzęta. Drugą – niezwykle istotną kwestią będzie stwier-
dzenie zmian (bądź ich brak) reakcji na sygnał dźwiękowy 
w warunkach częstej emisji. Należy mieć na uwadze fakt, że 
w warunkach naturalnych, podczas dobowych przemieszczeń 
zwierząt, z sygnałem UOZ-1 będą spotykać się w dużej mierze 
zawsze te same osobniki. 

Doświadczenie będzie polegało na emitowaniu sygnałów 
z  UOZ-1 podczas żerowania zwierzyny na nęcisku w pobliżu am-
bony obserwacyjnej (fot. 3). W trakcie emisji sygnału reakcje 
zwierząt będą rejestrowane za pomocą kamery cyfrowej Sony 

DCR-DVD 506E, wspomaganej podświetlaczem podczerwieni. 
Pozwoli to na zapis zachowań zwierząt zarówno w warunkach 
dziennych, jak i podczas zmierzchu i w zmroku, czyli w porach 
największej aktywności zwierzyny. Sygnały z UOZ-1 będą emito-
wane w dwóch wariantach. Pierwszy, gdy zauważone przez obser-
watora z ambony zwierzęta będą podchodziły do wyłożonej kar-
my. Będzie to sytuacja analogiczna do prób przejścia zwierząt 
przez tory, np. na miejsca żerowania znajdujące się po drugiej 
stronie torowiska w warunkach naturalnych. W tym wariancie syg-
nał zostanie włączony, gdy zwierzęta będą się znajdowały w odle-
głości od 200 do 100 m od wyłożonej karmy i wówczas, gdy 
będą w ruchu. Zadaniem obserwatora będzie uruchomienie syg-
nału tylko wtedy, gdy zwierzęta będą w się przemieszczały. Jeże-
li obserwator zauważy, że zwierzyna zatrzymuje się i nasłuchuje 
(są to typowe zachowania dzikich zwierząt podczas przemieszcza-
nia się), to nie uruchomi UOZ i będzie wyczekiwał do momentu, 
gdy zwierzęta podejmą dalszą wędrówkę. 

Drugi wariant eksperymentu w zagrodzie będzie polegał na 
rejestracji zachowania zwierzyny, do której sygnał dotrze w trak-
cie żerowania. Wariant ten będzie odpowiednikiem sytuacji, gdy 
w warunkach naturalnych zwierzęta żerują na nasypie kolejowym 

Fot. 2. Tropy zwierząt wzdłuż torów kolejowych na trasie E20, Wierzbieniec (2008)

Fot. 3. Ambona obserwacyjna w zagrodzie doświadczalnej w Iławie Fot. P. Kowal

lub w bezpośredniej bliskości torów. W tym doświadcze-
niu obserwator uruchomi kamerę i rozpocznie emisję sy-
gnału po 5 min od rozpoczęcia żerowania zwierząt, na 
specjalnie zaprojektowanym do tego celu nęcisku, znaj-
dującym się ok. 50 m od ambony obserwacyjnej. 

Doświadczenia zagrodowe będą prowadzone w kilku-
dniowych turach od stycznia do marca 2008 r. i od wrze-
śnia 2008 r. do końca stycznia 2009 r. Będzie to okres 
jesieni i zimy, czyli wtedy, gdy zwierzęta są zainteresowa-
ne wyłożoną karmą. Zimą 2008 r. w czasie jednej tury, 
z reguły 4–5 dniowej, będzie stosowany zawsze jeden wa-
riant sposobu emisji sygnału dźwiękowego, czyli w czasie 
wędrówki lub żerowania zwierzyny. W następnym sezonie 
zimowym – 2008/2009 sygnały będą emitowane naprze-
miennie. Po każdej turze eksperymentów zimą 2008 r., 
zagroda będzie otwierana, a znajdujące się w niej zwierzę-
ta wypuszczane na wolność i nęcone będą kolejne, nowe 
zwierzęta. W sezonie 2008/2009 cały cykl badań zostanie 

przeprowadzony na tych samych zwie-
rzętach przetrzymywanych w zagrodzie 
przez całą zimę. 

Analiza materiału filmowego z prze-
prowadzonych badań będzie polegała na 
określeniu czasu reakcji zwierząt od mo-
mentu emisji sygnału dźwiękowego oraz 
rodzaju reakcji (paniczna ucieczka, po-
wolne zejście z miejsca żerowania, za-
przestanie wędrówki itp.). W wariancie 
stałej obsady zwierząt w zagrodzie (zima 
2008/2009) poszukiwany będzie zwią-
zek między czasem reakcji zwierzyny 
a częstością emisji sygnału dźwiękowe-
go. Celem tej części eksperymentu  
będzie odpowiedź na pytanie, czy zwie-
rzyna przyzwyczaja się do dźwięków 
emitowanych przez UOZ-1. 

Podczas zimy 2007/2008 udało nam 
się zarejestrować w zagrodzie doświad-
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czalnej w Iławie 20 przypadków reakcji zwierząt na emito-
wane z UOZ-1 sygnały dźwiękowe. Dotyczyły one danieli 
(fot. 4) i dzików (fot. 5). Wstępne analizy zarejestrowanych 
zachowań zwierząt wykazują odmienne reakcje. W obu 
przypadkach po emisji określonego sygnału zwierzęta zo-
stały skutecznie wypłoszone z nęciska. Reakcje danieli 
i dzików były jednak odmienne. Dziki po usłyszeniu atrapy 
bodźców kluczowych panicznie uciekały z nęciska, nato-
miast daniele reagowały dużo wolniej.

Przeprowadzone do tej pory badania nad skutecznością 
działania urządzeń do wypłaszania zwierząt z otoczenia to-
rów kolejowych wydają się być zachęcające.

q
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