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Pētījumā veiktas šādas aktivitātes:
1.(1.2.) Potenciālo gala lietotāju iesaiste.
Konsultācijas ar Latvijas mednieku savienību, Valsts zinātniskās izpētes mežu
apsaimniekošanas aģentūru “Meža pētīšanas stacija” un pētījuma partneri SIA “Mežu
īpašnieku konsultatīvais centrs” par informācijas kopumu, kas nepieciešams medījamo
dzīvnieku populāciju novērtēšanā.
2. (2.1.–2.5.) Datu iegūšana savvaļas dzīvnieku uzskaitei.
Dalība dzīvnieku attālās izsekošanas (GPS) iekārtu izvērtēšanā un izvēlē, izmantojot
agrāko pieredzi lielo plēsēju un medņu telemetrijā.
Plānota references datu ieguve, veicot pārnadžu uzskaiti pilotteritorijā pēc relatīvā pēdu
daudzuma sniega apstākļos. Metodi varēs īstenot, izveidojoties noturīgai sniega segai
nākamajā ceturksnī.
Pilotteritorijā dabā veikta iežogoto parauglaukumu pārbaude, lai pārliecinātos par žoga
konstrukcijas izturību mainīgajos meteoroloģiskajos apstākļos.
Analizēta zinātniskā literatūra un LVMI Silava agrākie pētījumi par pārnadžu skaita
saistību ar apdzīvotās vides noslogojumu un metodiskajām iespējām sekot populāciju
dinamikai pēc tiešām un netiešām (apdzīvotās vides izmaiņām) skaita pazīmēm. Informācija
tiks izmantota, papildinot references datu ieguves metodes.
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3. (3.1.–3.3.) Datu apstrāde un IKT balstītas pieejas izveide savvaļas dzīvnieku uzskaitei.
Konsultācijas un informācijas apmaiņa par uzsākto lidojumu maršrutiem datu
ievākšanai ar termālās un redzamās gaismas kamerām. Uzsākta arhivēto datu šķirošana no
pētījumiem, ko LVMI Silava veikusi, izmantojot kameru slazdus. Atlasīts materiāls, kurā vizuāli
iespējams identificēt pārnadžus – 564 meža cūkas, 251 staltbriedis, 103 stirnas, 81 alnis.
Materiāls nodots pētījuma partneriem sugu automātiskās detektēšanas sistēmas izstrādei,
kas paredzēta izmantot izpētes pilotteritorijā.
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