
Potencjalne miejsca gniazdowania zimorodka (Alcedo atthis) – weryfikacja narzędzia GIS
Wstęp
Zimorodek (Alcedo atthis), (Ryc.1.) należy do rzędu kraskowych(Coraciiformes), rodziny zimorodkowatych (Alcedinidea). 
W Polsce jest to nieliczny ptak lęgowy, umiarkowanie rozpowszechniony. Zimorodki gniazdują w norach wydrążonych
 w nadbrzeżnych skarpach rzek lub jezior (Ryc,7.). Zazwyczaj są one umiejscowione na wysokich brzegach, ale także 
między korzeniami lub w wykrotach. Najczęściej podłoże skarpy ma charakter gliniasty, piaskowy lub piaskowo-gliniasty, 
w którym ptaki potrafią wykopać tunel nawet do130 cm długości. Na wybór miejsc lęgowych korzystnie wpływają 
zadrzewienia w linii brzegowej oraz ekspozycje skarp o kierunku północno-wschodnim, północno-zachodnim i 
północnym.Preferuje czystą, przejrzystą wodę zasobną w niewielkich rozmiarów ryby, które są podstawowym źródłem 
pokarmu tego gatunku. 
Celem projektu jest weryfikacja narzędzia GIS, które wyznacza potencjalne miejsca gniazdowania zimorodka 
na danym obszarze.
Metodyka
Projekt jest przedstawiony dla danych z obszaru 
Zaborskiego ParkuKrajobrazowego. W latach 
2011-2012 prowadzono tam badania populacji 
lęgowej zimorodka na wybranych akwenach 
wodnych, podczas których przy pomocy GPSa 
lokalizowano nory zimorodków. Wyniki te 
porównano z wynikami narzędzia GIS.Model 
stworzono w oparciu o wybrane wymagania 
zimorodka co do miejsca lęgowego, czyli:
1.Odległość nory od wody (<150m) 
2.Zalesienie brzegu (tak/nie)
3.Ekspozycji (N, NE, E, W, NW, SW)
4.Wysokości (>130)
5.Nachylenia (>10)
Ze względu na brak danych nie uwzględniono 
takich parametrów, jak klasa czystości wody i 
rodzaj podłoża. Również pominięte są stanowiska 
znajdujące się w odległości  powyżej 150 m od 
brzegu, w wykrotach oraz w niskich brzegach, 
które powstają po obniżeniu się poziomu wody.
Stopniowo zawężano miejsca potencjalnego 
gniazdowania zwiększając udział wybranych 
parametrów. W modelu użyto podstawowe 
narzędzia z Toolbox (Ryc.2.). Dla obliczeń 
danych z warstwy rastrowej zastosowano 
narzędzia napisanego w Pythonie, aby 
podzielił na fragmenty rzeki i linię brzegową jezior.
Wyniki
Podczas badań terenowych w ZPK wyznaczono 18 stanowisk lęgowych 
zimorodka. Narzędzie GIS wyznacza potencjalne miejsca gniazdowania 
ze względu na poszczególne parametry, które w różnym stopniu pokrywają się 
ze stanowiskami wyznaczonymi podczas badań w ZPK (Tab.1.), (Ryc.3-6). 
Przy uwzględnieniu wszystkich parametrów model wyznacza 50% stanowisk 
obserwowanych w terenie. 
 Tab.1. Liczba stanowisk zimorodka na terenie ZPK, które także wyznacza 
narzędzie GIS ze względu na poszczególne parametry.

Dyskusja
Niektóre stanowiska w ZPK są umiejscowione w brzegach 
niezalesionych lub niskich, ale stromych brzegach, ale w 
przypadku naszego narzędzia są one odrzucone (4 z 18). 
Należy zwrócić uwagę, że prace terenowe odbywały się na 
wybranych akwenach wodnych, w których obrębie narzędzie 
sugeruję możliwość wystąpienia odpowiedniego miejsca 
lęgowego.Liczebność populacji zimorodka silnie fluktuuję, co 
ma wpływ na liczbę aktualnych nor. Możliwe, że w przyszłości 
potencjalne brzegi zostaną wykorzystane do gniazdowania
 przez zimorodki. 
Każdy z parametrów można w modelu regulować, czyli 
możemy wpływać na wybiórczość obszarów wyznaczonych 
jako potencjalne miejsca gniazdowania.
Podsumowanie
•Model nie uwzględnia wszystkich wymagań siedliskowych 
zimorodka, ale mimo to dla obszaru ZPK zidentyfikował 50% 
stanowisk odnalezionych podczas badań terenowych.
•Model jest uniwersalny i może posłużyć w wyznaczeniu 
potencjalnych miejsc lęgowych zimorodka w badaniach 
ornitologicznych. 

Ryc.1. Zimorodek (Fot. Beata Waśko)

Ryc.2. Model wyznaczający potencjalne miejsca gniazdowania zimorodka.
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Ryc.7. Stanowisko zimorodka w ZPK.

¯
0 20 00010 000 m

Ryc.6. Mapa potencjalnych miejsc gniazdowania zimorodków wyznaczonych na podstawie 
wszystkich parametrów na terenie ZPK. Na jasnoniebiesko zaznaczono kontrolowane jeziora i rzeki.

¯

¯ 0 10 0005 000 m

0 10 0005 000 m

¯ 0 10 0005 000 m

Ryc.3. Mapa potencjalnych miejsc gniazdowania zimorodka z 
uwzględnieniem: bufora, zalesienia i ekspozycji.

Ryc.4. Mapa potencjalnych miejsc gniazdowania zimorodka z 
uwzględnieniem: bufora i wysokości.
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Ryc.5. Mapa potencjalnych miejsc gniazdowania zimorodka z 
uwzględnieniem wszystkich parametrów oprócz nachylenia.
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