
Umowa na dofinansowanie z funduszu leśnego działao z zakresu badao naukowych realizowanych w 
bieżącym roku w ekosystemach leśnych Parku. 
 

W dniu 21 sierpnia 2017 r. pomiędzy Paostwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Paostwowe – Dyrekcją 
Generalną Lasów Paostwowych a Roztoczaoskim Parkiem Narodowym zawarta została umowa na dofinansowanie z 
funduszu leśnego działao z zakresu badao naukowych realizowanych w bieżącym roku w ekosystemach leśnych Parku. 

Zakres rzeczowy działania z zakresu badao naukowych „Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania 
funkcjonowania rzadkich ptaków i ssaków strefowych w Roztoczaoskim Parku Narodowym – etap drugi” obejmuje 
prace badawcze polegające głównie na: 
- inwentaryzacji i poszukiwaniu stanowisk lęgowych i rozrodczych bociana czarnego, orlika krzykliwego, sóweczki, 
włochatki, wilka i rysia,  
- opisie preferencji siedliskowych wymienionych gatunków,  
- charakterystyce obszarów funkcjonalnych (żerowisk i tras przemieszczania się) w tym zwłaszcza korytarzy 
ekologicznych i obszarów kluczowych dla trwałości stanowisk lęgowych i rozrodczych, 
- analizie genetycznej populacji wilka, 
- opracowaniu publikacji z realizowanych badao.  

Opisany zakres prac badawczych realizowany jest z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach bieżącego 
dofinansowania (sprzętu optycznego: lunety obserwacyjnej, lornetki, głośników terenowych oraz fotopułapek) przez 
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (w zakresie awifauny) oraz Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” (w zakresie 
ssaków). 

Wysokośd dofinansowania na wykonanie w/w działao ochronnych wynosi: 145 292,00 zł. 
 

  

Tytuł projektu: 
Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania rzadkich 
ptaków i ssaków strefowych w Roztoczaoskim Parku Narodowym - etap 
drugi 

  
Wnioskodawca:  Roztoczaoski Park Narodowy 

        

  
Wartośd umowy: 145 292,00 zł         

  

Planowany koszt 
pośredni:  41 512,00 zł         

   
  

    

Tytuł wniosku Lp. 
Nazw-a/-y grupy 
działao wniosku 

Nazwa działania Lokalizacja 

Wskaźnik realizacji rzeczowej działania 

Wyszczególnienie 
prac, dostaw, usług 

Jednost
ka 

Ilośd 

Przyrodnicze i 
przestrzenne 

uwarunkowania 
funkcjonowania 
rzadkich ptaków 

i ssaków 
strefowych w 

Roztoczaoskim 
Parku 

Narodowym - 
etap drugi 

1.1 

B - 
Przedsięwzięcia 

badawcze 

Przyrodnicze i 
przestrzenne 

uwarunkowania 
funkcjonowania 

rzadkich ptaków i 
ssaków 

strefowych w 
Roztoczaoskim 

Parku 
Narodowym - 

etap drugi 

Cały park 

Badania terenowe 
ptaków 

h 240 

1.2 

1.3 
Badania terenowe 

wilka i rysia 
h 194 

1.4 

Badania genetyczne 
ssaków, analiza 
komputerowa 

wyników badao 
genetycznych (50 

prób) 

komplet 1 

1.5 
Opracowanie tekstu 

publikacji 
h 96 

1.6 
Zakup lunety ze 

statywem 
komplet 1 

1.7 Zakup lornetki szt. 1 

1.8 
Zakup fotopułapek z 

kompletem 
akumulatorów i 

szt. 10 



kartą pamięci 

1.9 
Zakup głośnika 
kompaktowego 

szt. 2 

 


