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A. METODYKA MONITORINGU WILKA W POLSCE
I. WSTĘP
Aktualna metodyka monitoringu wilka została opracowana na podstawie
dotychczasowej metodyki monitoringu wilka (Jędrzejewski in. 2010), która została
zmodyfikowana przez Bojarską i in. (2016) oraz doświadczeń zebranych podczas
realizacji projektu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pt.
„Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oprócz określenia
aktualnego stanu ochrony wilka i rysia oraz zapewnienia danych na potrzeby
raportowania do Komisji Europejskiej, celem projektu było doskonalenie metodyk
monitoringowych, w tym wprowadzenie do monitoringu wilka oceny jego liczebności
w oparciu o wyniki genetycznej identyfikacji osobników. Na podstawie tych badań
określano zagęszczenie populacji (wskaźnik parametru „populacja”) na
poszczególnych stanowiskach monitoringowych. W ramach projektu dane uzyskane,
za pośrednictwem elektronicznej ankietyzacji, od nadleśnictw Państwowego
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” (PGL LP) i parków narodowych stanowiły
podstawę dla określenia rozmieszczenia gatunku na terenie kraju. Wprowadzono
również zmiany do oceny wskaźnika fragmentacji siedlisk oraz wskaźnika
zagęszczenia dróg. Poza tym w metodyce zaproponowano wprowadzenie do
monitoringu wilka metody liczenia skupisk odchodów ssaków kopytnych w celu
określania dostępności bazy pokarmowej tego drapieżnika (jeden ze wskaźników
siedliska).

II. OPIS BADAŃ MONITORINGOWYCH
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Zgodnie z propozycją Bojarskiej i in. (2016), którą wcześniej jako metodę
oceny rozmieszczenia i liczebności wilka na terenie kraju opisał Śmietana (2013),
monitoring wilka powinien być prowadzony na dwóch szczeblach: (1)
ogólnokrajowym, który ma na celu określenie rozmieszczenia gatunku w skali kraju
oraz (2) lokalnym, którego celem jest uzyskanie szczegółowych informacji o stanie
populacji i siedlisk na wybranych stanowiskach monitoringowych.
2. Monitoring na poziomie krajowym – monitoring rozmieszczenia gatunku
Celem monitoringu prowadzonego w skali kraju jest dostarczenie danych
koniecznych dla określenia stanu ochrony gatunku na poziomie regionu
biogeograficznego na potrzeby raportu składanego do Komisji Europejskiej na
podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej. Monitoring na poziomie ogólnokrajowym
powinien być prowadzony we współpracy z PGL LP, parkami narodowymi,
regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska (RDOŚ) oraz Polskim Związkiem
Łowieckim (PZŁ). Porozumienie zawarte 8 sierpnia 2017 r. pomiędzy Głównym
Inspektorem Ochrony Środowiska (GIOŚ) a Dyrektorem Generalnym Lasów
Państwowych (DGLP) zapewnia dostarczanie podstawowych danych dla
prowadzenia monitoringu wilka w skali całego kraju. Zgodnie z tym porozumieniem
PGL LP zobowiązało się do corocznego przekazywania następujących informacji:
1) występowanie w nadleśnictwie wilka/rysia (tak/nie),
2) częstotliwość występowania wilka/rysia na terenie nadleśnictwa
(regularne/sporadyczne),
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3) liczba osobników dorosłych wilka/rysia na terenie nadleśnictwa,
4) liczba grup rodzinnych rysia łącznie na obszarze całego nadleśnictwa,
5) liczba młodych osobników rysia w grupach łącznie na obszarze całego
nadleśnictwa,
6) występowanie wilka/rysia w poszczególnych leśnictwach,
7) dokładna lokalizacja zaobserwowania wilka/rysia (odrębnie osobniki żywe i
martwe),
8) sposób zaobserwowania występowania wilka/rysia (obserwacja
bezpośrednia, tropy, odchody, nory lęgowe, znakowanie, wycie, szczątki ofiar,
przyczyna upadku osobników martwych),
9) baza pokarmowa wilka/rysia (wyniki pędzeń próbnych zwierzyny),
10) data obserwacji i nazwisko obserwatora.
W ramach projektu pilotażowego monitoringu wilka i rysia powyższe dane były
przekazywane przez nadleśnictwa PGL LP za pośrednictwem elektronicznej ankiety.
W ten sam sposób zostały pozyskane również dane od parków narodowych i leśnych
zakładów doświadczalnych. Następnie baza została uzupełniona danymi Polskiego
Związku Łowieckiego o występowaniu lub nie występowaniu wilka w poszczególnych
obwodach łowieckich. Dane te zostały przekazane w formie arkusza kalkulacyjnego.
Ponieważ informacje o występowaniu gatunku są zbierane tylko w celu sporządzenia
mapy rozmieszczenia gatunku, proponuje się ograniczenie zakresu przekazywanych
danych ankietowych. Dla określenia rozmieszczenia wilka/rysia w skali kraju
wystarczy bowiem przekazywanie jedynie danych zawartych w punktach: 1, 7, 8 i 10
w/w porozumienia.
Badanie rozmieszczenia gatunku
W ramach monitoringu wilka zaleca się zbieranie danych o występowaniu
wilka za pośrednictwem formularzy wypełnianych online (ankietyzacja elektroniczna).
Formularz ankiety dotyczący występowania wilka powinien zawierać następujące
pozycje:
1) nazwa i dane adresowe instytucji przekazującej informacje,
2) ogólna informacja o występowaniu lub nie występowaniu gatunku na zarządzanym
terenie,
3) szczegółowe dane z obserwacji, w tym:
- lokalizacja obserwacji. Zalecane jest podanie dokładnych współrzędnych
geograficznych stwierdzenia obecności wilka. Lokalizacja powinna być określona
przy użyciu odbiornika GPS lub ustalona na podstawie mapy. W przypadku gdy nie
jest to możliwe, należy podać nazwę leśnictwa, nr oddziału i wydzielenia lub powiat,
gminę i nr działki wg ewidencji gruntów, lub wskazać miejsce na udostępnionej mapie
online,
- sposób stwierdzenia obecności wilka (rodzaj obserwacji): obserwacje bezpośrednie
osobników żywych, odnalezione osobniki martwe (z podaniem przyczyny śmierci),
osobniki zarejestrowane na fotopułapkach oraz odnalezione tropy, odchody, szczątki
dzikich ofiar, zabite przez wilki zwierzęta hodowlane, miejsca rozrodu i słyszane
wycie.
Proponowany formularz ankiety znajduje się w
ankietyzacja powinna być skierowana do wszystkich
Zakładów Doświadczalnych, parków narodowych
instytucjom należy umożliwić wprowadzanie danych
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kumulacji pracy oraz przekazywania informacji pochodzących z retrospekcji. W
przypadku stwierdzenia występowania wilka w miejscu, w którym gatunek ten nie był
wcześniej notowany, zaleca się, jeśli to możliwe, przekazanie stosownej
dokumentacji zdjęciowej (fotografie osobników lub śladów ich obecności albo
materiał wideo). Ankietyzacja powinna być prowadzona przez wykonawcę
(koordynatora) ogólnokrajowego monitoringu rozmieszczenia wilka, który powinien
posiadać wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terenowych prac
badawczych (naukowych lub monitoringowych).
Dane do sporządzania aktualnej mapy rozmieszczenia gatunku powinny
obejmować okres od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku. Dane ankietowe
dotyczące tego okresu powinny być przekazywane do dnia 30 czerwca, zgodnie z
aktualnym porozumieniem zawartym pomiędzy GIOŚ a DGLP. Ankietyzacja powinna
być prowadzona każdego roku. Zebrane dane ankietowe należy zorganizować w
formie bazy danych.
Równolegle do zbierania danych za pośrednictwem ankietyzacji elektronicznej
zaleca się coroczne pozyskiwanie danych o występowaniu wilka na terenie
poszczególnych obwodów łowieckich. Dane te należy pozyskać od Polskiego
Związku Łowieckiego (obwody dzierżawione i Ośrodki Hodowli Zwierzyny - OHZ
znajdujące się w zarządzie PZŁ), Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OHZ
będące w zarządzie PGL LP) oraz pozostałych instytucji, w tym ośrodków
naukowych i podmiotów komercyjnych, sprawujących zarząd nad obwodami
łowieckimi.
Zebrane za pośrednictwem ankietyzacji elektronicznej informacje o
obserwacjach wilka należy porównać przy użyciu narzędzi GIS z danymi z obwodów
łowieckich (wilk występuje/ nie występuje). Uprzednio wszystkim obserwacjom z
ankietyzacji nieposiadającym dokładnej lokalizacji należy nadać współrzędne
geograficzne – np. wyznaczyć centroidy oddziałów leśnych. Porównując dane z
elektronicznej ankietyzacji z danymi dotyczącymi obwodów łowieckich, należy
spodziewać się ich zgodności. W przypadku gdy dane ankietowe wskazują na
występowanie gatunku na danym terenie, a dane z obwodów łowieckich temu
zaprzeczają (wilk nie występuje), to takie dane ankietowe należy traktować z
ostrożnością. Niezgodność zaleca się wyjaśnić (może wynikać np. z omyłkowego
wprowadzenia danych) na drodze kontaktu z instytucją, która przekazała dane. W
przypadku niemożliwości potwierdzenia występowania wilka takie dane należy
odrzucić. Mapę rozmieszczenia gatunku należy opracowywać w siatce kwadratów 10
× 10 km Europejskiej Agencji Środowiska, czyli w tej samej siatce referencyjnej, w
jakiej sporządzane są mapy rozmieszczenia i zasięgu występowania gatunków na
potrzeby raportu składanego do Komisji Europejskiej na podstawie art. 17 dyrektywy
siedliskowej. Mapy rozmieszczenia gatunku należy sporządzać co trzy lata, dla
każdego okresu (od 1 maja do 30 kwietnia) oddzielnie. Mapa powinna przedstawiać
obszary stałego i sporadycznego występowania wilka w siatce kwadratów 10 × 10
km. Za obszar stałego występowania gatunku proponuje się uznawać te kwadraty
siatki, w obrębie których stwierdzono, w danym okresie monitoringowym, co najmniej
trzy obserwacje wilka, a przedział czasowy, jaki dzieli pierwszą i ostatnią obserwację,
jest nie mniejszy niż 6 miesięcy. Kwadraty, w obrębie których stwierdzono obecność
wilka, ale zgromadzone obserwacje nie spełniają powyższego kryterium, proponuje
się uznawać za obszary sporadycznego występowania gatunku.
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3. Monitoring gatunku na stanowiskach monitoringowych
Pod pojęciem stanowiska wilka należy rozumieć taki obszar jak kompleks
leśny lub pasmo górskie, gdzie występowanie wilka ma charakter stały (patrz wyżej).
Szczegółowe badania monitoringowe, mające na celu ocenę stanu lokalnych
populacji wilka i ich siedlisk, są wykonywane na wytypowanych stanowiskach.
Stanowiska te nazywane są stanowiskami monitoringowymi i powinny być
równomiernie rozmieszczone na obszarze stałego występowania gatunku w kraju.
W ramach pilotażowego monitoringu wilka i rysia badania monitoringowe wilka
i jego siedlisk prowadzone były na 10 stanowiskach monitoringowych. Na tych
stanowiskach badania należy powtarzać w kolejnych cyklach monitoringu.
Dodatkowo, w związku z ekspansją i umocnieniem się gatunku na terenach leżących
na zachód od Wisły, proponuje się zwiększenie liczby stanowisk monitoringowych na
tym obszarze. Natomiast ze względu na fakt, że na terenie Puszczy Piskiej
prowadzony jest monitoring rysia, proponuje się na tym stanowisku prowadzić
również monitoring wilka, gdyż część badań jest wspólna dla obu gatunków.
Poszczególne stanowiska monitoringowe powinny być obszarami zwartymi, a ich
granice powinny być wytyczone w oparciu o łatwe do rozpoznania w terenie liniowe
elementy krajobrazu, tj.: granica polno-leśna, drogi publiczne, linie kolejowe, duże
rzeki lub zbiorniki wodne. Zaleca się prowadzenie monitoringu wilka na co najmniej
10 stanowiskach w regionie kontynentalnym (Bory Dolnośląskie, Puszcza Notecka,
Pomorze Środkowe, Bory Tucholskie, Puszcza Piska, Puszcza Augustowska,
Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska, Roztocze i Puszcza Solska oraz Lasy
Świętokrzyskie) i na 3 stanowiskach w regionie alpejskim (Bieszczady, Beskid
Sądecki, Beskid Żywiecki i Śląski) (Rycina nr 1). Wielkość stanowisk
monitoringowych waha się od 769 do 2 319 km2 (Tabela nr 1). Szczegółowe mapy
poszczególnych stanowisk monitoringowych znajdują się w Załączniku nr 7. W miarę
możliwości finansowych i organizacyjnych można wyznaczyć dodatkowe stanowiska
monitoringowe. Czym większa będzie liczba stanowisk monitoringowych, tym ocena
liczebności wilka w skali kraju, przeprowadzana na potrzeby raportu z wdrażania
dyrektywy siedliskowej, będzie dokładniejsza. Ewentualne dodatkowe stanowiska
monitoringowe powinny obejmować: Puszczę Rzepińską, Puszczę Drawską, Lasy
Wałeckie, Bory Stobrawskie, Puszczę Napiwodzko-Ramucką, Lasy Sobiborskie. W
celu zapewnienia porównywalności wyników monitoringu, wielkość powierzchni
nowych stanowisk powinna zawierać się w zakresie wielkości stanowisk
wymienionych w Tabeli nr 1.
Badania na poszczególnych stanowiskach monitoringowych należy powtarzać
co najmniej raz na sześć lat. Badania terenowe powinny być prowadzone pod
nadzorem koordynatorów monitoringu wilka na stanowiskach monitoringowych.
Koordynatorzy powinni posiadać wieloletnie doświadczenie w terenowych pracach
badawczych (naukowych lub monitoringowych) nad wilkiem. Prace terenowe
wykonywane w ramach monitoringu wilka na stanowiskach monitoringowych powinny
być prowadzone przez przeszkolone osoby z wykształceniem przyrodniczym
(obserwatorów terenowych).
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Rycina nr 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych wilka na tle rozmieszczenia gatunku w
Polsce wg raportu do KE z 2019 r. 1) Bory Dolnośląskie, 2) Puszcza Notecka, 3) Pomorze
Środkowe, 4) Bory Tucholskie, 5) Puszcza Piska, 6) Puszcza Augustowska, 7) Puszcza
Knyszyńska, 8) Puszcza Białowieska, 9) Lasy Świętokrzyskie, 10) Roztocze i Puszcza Solska,
11) Beskid Żywiecki i Śląski, 12) Beskid Sądecki 13) Bieszczady. Linia czerwona wyznacza
granicę pomiędzy regionem biogeograficznym kontynentalnym (powyżej linii) i alpejskim
(poniżej linii).
Tabela nr 1. Zestawienie stanowisk monitoringowych wilka
Powierzchnia stanowiska monitoringowego
[km2]

Lp.

Nazwa stanowiska monitoringowego

1

Bory Dolnośląskie

2 140

2

Puszcza Notecka

1 816

3

Pomorze Środkowe

1 083

4

Bory Tucholskie

2 319

5

Puszcza Piska

1 707

6

Puszcza Augustowska

1 584

7

Puszcza Knyszyńska

1 793
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Powierzchnia stanowiska monitoringowego
[km2]

Lp.

Nazwa stanowiska monitoringowego

8

Puszcza Białowieska

769

9

Lasy Świętokrzyskie

1 168

10

Roztocze i Puszcza Solska

1 499

11

Beskid Żywiecki i Śląski

1 042

12

Beskid Sądecki

13

Bieszczady

783
1 222

3.1. Stan populacji
Zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Jędrzejewskiego i in. (2010) stan
populacji określany był na podstawie interpretacji obserwacji terenowych. Aktualnie,
zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie „pilotażowego monitoringu wilka i
rysia”, wielkość populacji określana jest metodą CMR (ang. capture-mark-recapture),
na podstawie genetycznej identyfikacji osobników, a wskaźnikiem stanu populacji
jest, tak jak to miało miejsce do tej pory, jej zagęszczenie (Tabela nr 2). Waloryzacja
uzyskanych wyników (Tabela nr 3) jest przeprowadzana zgodnie z dotychczasowymi
wartościami granicznymi, zaproponowanymi przez Jędrzejewskiego i in. (2010).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że określona na danym stanowisku
monitoringowym wartość wskaźnika zagęszczenia populacji może być nieco
zawyżona w stosunku do faktycznego zagęszczenia populacji, gdyż cześć
osobników może bytować również poza granicami stanowiska lub może być
zaniżona, gdy część stanowiska nie stanowi odpowiadającego wymaganiom wilka
habitatu. Wstępne analizy (Śmietana niepubl.) wskazują, że w/w wymienione
zagęszczenia mogą, w niektórych przypadkach, różnić się między sobą nawet o
30%. Kwestia ta była niedostrzegana w dotychczasowych (Jędrzejewski i in. 2010,
Bojarska i in. 2016) założeniach metodycznych monitoringu wilka i w związku z tym,
aby zachować porównywalność wyników uzyskiwanych w kolejnych etapach badań
monitoringowych, zrezygnowano z wprowadzania modyfikacji metodyki w tym
zakresie. Należy jednak zaznaczyć, że powyżej opisana niedoskonałość metodyczna
nie wpływa na możliwość wiarygodnego śledzenia zmian wartości wskaźnika
zagęszczenia populacji na danym stanowisku, co stanowi istotę monitoringu.
Zrezygnowano z badania wskaźnika „zagęszczenie watah”, gdyż analiza
zebranych w ramach monitoringu danych genetycznych oraz obserwacji może nie
być wystarczająca dla prawidłowego odróżniania watah. Wynika to przede wszystkim
z tego, że metodyka zakłada zbiór materiału do badań w okresie zimowym, podczas
patrolowania terenu po drogach i ścieżkach leśnych, a nie podczas
długodystansowego tropienia (podążania tropami) grup osobników na śniegu. Biorąc
pod uwagę coraz łagodniejsze zimy i częsty brak pokrywy śnieżnej, przyjmowanie
założenia, że próbki do badań genetycznych będą zbierane podczas
długodystansowych tropień grup wilków na śniegu byłoby bardzo ryzykowne. Poza
tym, należy zauważyć, że określanie liczby watah jest tylko wynikiem interpretacji
danych przez badaczy, a nie analiz statystycznych i dlatego błąd takiej oceny jest
niemożliwy do określenia. Innymi słowy należałoby założyć, że wszystkie watahy
zostały wykryte, a tropione grupy wilków zostały prawidłowo przypisane do watah.
Dodatkowo nie jest jasne, dlaczego obecność na stanowisku np. 2 watah liczących
po 8 osobników miałaby świadczyć o gorszym stanie populacji niż obecność 4 watah
liczących po 4 osobniki. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że raportując stan
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populacji wilka do Komisji Europejskiej, podaje się liczbę osobników, a nie liczbę
watah bytujących na terenie kraju.
Tabela nr 2. Wskaźnik stanu populacji wilka na stanowiskach monitoringowych
Parametr

Populacja

Wskaźnik

Miara

Sposób pomiaru/częstotliwość badań

Zagęszczenie
populacji

Liczba
osobników/
100 km2

Oszacowane na podstawie oceny liczebności
populacji metodą CMR (ang. capture-markrecapture) wykonanej w oparciu o wyniki
genetycznej identyfikacji osobników z prób
odchodów; badania powtarzane co ≤6 lat

Tabela nr 3. Waloryzacja wskaźnika stanu populacji wilka na stanowiskach monitoringowych
Parametr

Wskaźnik

Ocena wskaźnika*
FV

U1

U2

Zagęszczenie
populacji
>2,5
1,5-2,5
<1,5
(N/100km2)
*FV - stan właściwy, U1 - stan niezadowalający, U2 - stan zły. W przypadku braku danych zapisuje się
XX – stan nieznany
Populacja

3.2. Badanie wskaźnika stanu populacji
Metoda określania stanu populacji wilka oparta jest na genetycznej
identyfikacji osobników z prób pobranych z odchodów. Całkowita liczebność wilka na
danym stanowisku monitoringowym określana jest metodą CMR (ang. capture-markrecapture), a wskaźnikiem stanu populacji jest jej zagęszczenie, rozumiane jako
liczba
osobników
przypadająca
na
100 km2
powierzchni
stanowiska
monitoringowego. Na każdym stanowisku monitoringowym próbki do badań powinny
być zbierane przez okres co najmniej 4 miesięcy w terminie od 1 grudnia do 30
kwietnia. Próbki należy zbierać
podczas patrolowania terenu po uprzednio
wyznaczonej sieci transektów. Transekty powinny przebiegać wzdłuż dróg i ścieżek
leśnych. Transekty powinny być wyznaczone w taki sposób, aby jak najbardziej
równomiernie pokryć cały obszar stanowiska. Zagęszczenie transektów powinno
wynosić ok. 0,7 km/km2. Sieć transektów należy podzielić na odcinki o długości ok.
10 km. W okresie zbierania próbek każdy odcinek transektu powinien być
penetrowany co najmniej pięciokrotnie. Poszczególne odcinki transektów nie
powinny być przeszukiwane częściej niż raz na tydzień. Każdy odcinek transektu
powinnien być penetrowany tyle samo razy. Aby zapobiec wielokrotnemu pobieraniu
próbek z tego samego kału, wszystkie odchody wilka odnalezione na transektach
powinny być z niego usuwane (przenoszone na odległość kilku metrów od transektu).
Odchodów należy poszukiwać przy użyciu pojazdów lub pieszo. W przypadku
używania pojazdu średnia prędkość poruszania się na danym odcinku transektu nie
powinna przekraczać 20 km/godz. Na skrzyżowaniach dróg leśnych odchody należy
wyszukiwać na piechotę. Trasy przejazdów i przejść powinny być rejestrowane przy
użyciu odbiorników GPS.
Doświadczenia z realizacji projektu „pilotażowego monitoringu wilka i rysia”
wskazują, że opisana powyżej procedura powinna zapewnić równomierne
przeszukiwanie terenu i pozwala zebrać odpowiednią liczbę próbek dobrej jakości dla
stosunkowo dokładnej oceny liczebności. Nie wskazuje się konkretnej liczby próbek,
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jaka ma być zebrana na danym stanowisku monitoringowym, gdyż a priori nie jest
znana liczba osobników, jaka będzie na nim bytować w czasie prowadzenia prac
terenowych.
Próbki odchodów powinny być zbierane pod nadzorem koordynatora
monitoringu wilka na stanowisku monitoringowym przez specjalnie w tym celu
przeszkolone osoby o wykształceniu przyrodniczym (obserwatorów terenowych).
Koordynator monitoringu powinien posiadać wieloletnie doświadczenie w terenowych
pracach badawczych (naukowych lub monitoringowych) nad wilkiem. Próbki należy
pobierać tylko z odchodów dobrze rokujących na udane genotypowanie. Duże
znaczenie dla jakości prób ma ich świeżość oraz warunki pogodowe trwające
podczas ich zbierania (Stenglein i in. 2010, Stransbury i in. 2014, Nakamura i in.
2017). Najlepsze warunki pogodowe do zbierania próbek panują w okresach bez
opadów i z niską temperaturą. Do pobierania próbek nadają się odchody świeże (z
wyraźnie wyczuwalnym odorem) oraz zamarznięte lub wyschnięte zaraz po
defekacji. Wybór sposobu pobierania próbek oraz ich przechowywania powinien
należeć do laboratorium, które izoluje DNA. Możliwe jest między innymi pobieranie
niewielkiego fragmentu kału (najlepiej z części nie mającej kontaktu z podłożem) i
umieszczanie go w 96% etanolu lub pobieranie wymazów z wierzchniej warstwy
odchodów. Metody te mają podobną skuteczność (Velli i in. 2019). Każda pobrana
próbka powinna być opatrzona etykietą z dokładną datą i miejscem (współrzędne
geograficzne) jej pobrania. Odchody, z których zostały pobrane próbki, powinny być
sfotografowane. Zgromadzone informacje należy zorganizować w formie bazy
danych. DNA z próbek odchodów jest ekstrahowane i oczyszczane przy użyciu
odpowiednich zestawów do izolacji materiału genetycznego. Decyzja w kwestii
wyboru zestawu do izolacji DNA powinna leżeć w gestii laboratorium wykonującego
izolację DNA. Wiele zestawów markerów mikrosatelitarnych jest wykorzystywanych
do ustalania profili genetycznych wilków (patrz de Groot i in. 2016). W dotychczas
opublikowanych badaniach struktury genetycznej populacji wilka w Polsce
(Czarnomska i in. 2013 , Hulva i in. 2018, Szewczyk i in. 2019) wykorzystywane były
trzy różne zestawy markerów. Wybór konkretnego zestawu i liczby markerów nie jest
oczywisty i w dużym stopniu zależy od preferencji laboratorium wykonującego
analizy genetyczne, ale również od celu prowadzonych badań. Np. do identyfikacji
osobniczej może wystarczyć badanie tylko 5-7 wysoko polimorficznych loci (Paetkau
2004), w badaniach struktury genetycznej populacji najczęściej wykorzystuje się
kilkanaście markerów (np. Godinho i in. 2011, Moura i in. 2014, Karamanlidis i in.
2016), natomiast badanie pokrewieństwa osobników często wymaga analizy 20, a
nawet więcej loci (np. Jędrzejewski i in. 2005, Steinglein i in. 2011). Należy zwrócić
również uwagę na fakt, że zamiast markerów mikrosatelitarnych do badań
genetycznych próbek odchodów wilków można wykorzystać markery SNP (ang.
single nucleotide polymorphism) (Kraus i in. 2015). Najważniejszą kwestią jest taki
dobór markerów, aby ich liczba i polimorfizm był wystarczający dla prawidłowej
identyfikacji osobników na danym stanowisku monitoringowym. Istotną kwestia jest
też zastosowanie takich procedur eliminacji błędów genotypowania, które pozwalają
na wykluczenie popełnienia błędu polegającego na uznaniu wyników uzyskanych od
prób pochodzących od tego samego osobnika za różne genotypy. Stosowane są w
tym celu różne procedury. Najmniej kosztowna polega na wyeliminowaniu próbek
dających słabe wyniki już na początkowym etapie analiz genetycznych oraz na
weryfikacji, przez ponowne analizy, podobnych do siebie wyników genotypowania
(Paetkau 2003). Natomiast najbardziej kosztowna jest procedura, którą opisał
Strona 12/68

Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce

Taberlet i in. (1996). Według tej procedury, aby uznać, że dany locus jest
homozygotyczny, należy wykonać co najmniej 3 powtórzenia, a żeby uznać dany
locus za heterozygotyczny, należy wykonać co najmniej 7 powtórzeń. W przypadku
analizowania wszystkich loci w jednym panelu, oznacza to de facto wykonanie co
najmniej 7 odrębnych analiz laboratoryjnych. W ramach projektu pilotażowego
monitoringu wilka i rysia błędy genotypowania wpływające na identyfikację osobniczą
były eliminowane wg procedury zbieżnej do tej opisanej przez Paetkau (2003) – na
wstępnym etapie analiz odrzucono próbki niskiej jakości, a podobne do siebie wyniki
genotypowania (różniące się w 1-4 loci) były weryfikowane przez ponowne analizy.
Ponieważ w tej chwili nie ma ustalonego zestawu markerów, który powinien
być wykorzystywany do monitoringu wilka prowadzonego przez instytucje rządowe
krajów członkowskich Unii Europejskiej, kwestia wyboru zestawu markerów leży w
gestii krajowej instytucji odpowiedzialnej za realizację Państwowego Monitoringu
Środowiska lub laboratorium wykonującego analizy genetyczne. Należy tu zauważyć,
że analizy genetyczne wykonywane w ramach monitoringu wilka służą ocenie
liczebności, dlatego na każdym stanowisku monitoringowym można zastosować inny
zestaw markerów. W ramach projektu pilotażowego monitoringu wilka i rysia
zastosowano zestaw 12 autosomalnych markerów mikrosatelitarnych spośród 18
markerów, jakie wykorzystał Hulva i in. (2018) do badania zmienności genetycznej
środkowoeuropejskiej populacji wilków. Wybrano markery (AHT121, AHT137,
AHTk211, CXX279, FH2054, FH2848, INRA21, INU005, INU055, REN162C04,
REN169D01, REN247M23), które amplifikowały się najlepiej w przypadku próbek
pobranych z odchodów. Płeć osobników była ustalana przy użyciu markera genu
amelogeniny. W przypadku badań genetycznych wilków opartych na analizie próbek
pobranych z odchodów istotną kwestią jest również zidentyfikowanie genotypów nie
należących do wilków, ale do innych psowatych, a zwłaszcza psów (Canis lupus
familiaris). W celu wykrycia genotypów nienależących do wilków wskazane jest
zastosowanie metod statystycznych, np. zawartych w programach STRUCTURE
2.3.4 (Pritchard i in. 2000) lub GeneClass2 (Piry i in. 2004).
Dla oceny liczebności wilków na podstawie wyników genetycznej identyfikacji
osobników najbardziej wskazane jest użycie metody capwire (Miller i in. 2005).
Metoda ta pozwala na zbieranie materiału badawczego w sposób ciągły oraz
dostarcza wyniki o stosunkowo dużej dokładności (wąski przedział ufności) zarówno
w przypadku populacji jednorodnej (jednakowe prawdopodobieństwo wykrycia
poszczególnych
osobników),
jak
i
niejednorodnej
(zróżnicowane
prawdopodobieństwo wykrycia osobników). Najlepszym dowodem na wysoką
dokładność tej metody są prace (np. Miller i in. 2005, Stenglein i in. 2010, Granjon i
in. 2016), które porównywały znaną wielkość populacji z wynikami obliczeń
przeprowadzonych przy pomocy różnych metod. W każdym z tych przypadków
metoda capwire dawała bardzo dokładne oszacowanie, bliskie rzeczywistej
liczebności populacji. Aktualnie nie można jednoznacznie wskazać, czy zawsze
należy zastosować model ECM, zakładający jednakowe prawdopodobieństwo
wykrycia poszczególnych osobników, czy model TIRM, zakładający zróżnicowane
prawdopodobieństwo wykrycia osobników. Wskazane jest zatem w kwestii wyboru
modelu oceny liczebności kierować się wskazaniami programu CAPWIRE (Miller i in.
2005). W przypadkach wątpliwych należy stosować model ECM, gdyż daje bardziej
konserwatywną (ostrożniejszą) ocenę liczebności. Obliczenia metodą capwire można
również wykonać w pakiecie statystycznym R (Pennell i in. 2013). Wskazane jest,
aby dokładność oceny liczebności na danym stanowisku monitoringowym nie była
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mniejsza niż ± 20%, czyli wskaźnik dokładności oszacowania, liczony jako iloraz
szerokości 95% przedziału ufności do oszacowanej liczebności, nie był większy niż
0,4. W celu oszacowania kosztów badań można przyjąć, że liczba zebranych próbek,
która pozwoli osiągnąć powyższą dokładność oceny liczebności powinna być około
3-4 razy większa niż liczba osobników bytujących na danym stanowisku.
Oszacowanie to oparto na założeniu, że sukces genotypowania próbek (udział
procentowy w pełni zgenotypowanych próbek wilka do wszystkich zebranych próbek)
wynosi ok. 50%.
Wszelkie obserwacje wilków wykonane na stanowisku monitoringowym
podczas wykonywanych prac terenowych zaleca się odnotować w kartach obserwacji
(Załącznik nr 1). Dla każdej obserwacji należy odnotować datę i godzinę jej
wykonania, współrzędne geograficzne miejsca obserwacji oraz lokalizację w formie
opisowej (np. nazwa nadleśnictwa i leśnictwa). Rejestracją objęte są następujące
obserwacje:
- osobniki widziane z podaniem ich liczby,
- osobniki martwe z podaniem, jeśli udało się ustalić, ich płci, wieku i
przyczyny śmierci,
- tropy z podaniem liczby osobników, jeśli ich ustalenie było możliwe,
- odchody,
- znakowanie moczem,
- szczątki ofiar,
- krwawe ślady cieczki,
- wycie.
Zgromadzone dane z obserwacji należy następnie zorganizować w formie
bazy danych. Dane te mogą posłużyć do ewentualnych porównań z danymi
uzyskanymi na podstawie badań genetycznych oraz informacjami z ankietyzacji
elektronicznej. Wskazane jest również wykonanie i zarchiwizowanie dokumentacji
fotograficznej w/w obserwacji.
3.3. Stan siedliska
Stan siedliska na poszczególnych stanowiskach monitoringowych jest
określany przy użyciu wskaźników, jakie zaproponował Jędrzejewski i in. (2010).
Wskaźniki te to: lesistość, fragmentacja siedlisk, dostępność bazy pokarmowej,
zagęszczenie dróg i stopień izolacji siedlisk (Tabela nr 4). Jednakże obecnie
dostępność bazy pokarmowej proponuje się określać na podstawie liczenia skupisk
odchodów kopytnych na transektach, a nie na podstawie inwentaryzacji zwierzyny
przeprowadzanych przez nadleśnictwa, parki narodowe oraz koła łowieckie. Metoda
liczenia skupisk odchodów jest stosunkowo szybka, tania (Acevedo i in. 2010) i
wiarygodna (daje bardzo podobne wyniki do pędzeń próbnych) (deCalesta 2013).
Inną wprowadzoną zmianą do metodyki monitoringu wilka jest sposób określania
wskaźnika fragmentacja siedlisk i zagęszczenie dróg. Aktualnie, przez fragmentację
siedliska rozumie się udział mocno przekształconych przez człowieka terenów do
ogólnej powierzchni stanowiska (Tabela nr 5). Do oceny wskaźnika zagęszczenie
dróg pod uwagę brane są drogi krajowe i wojewódzkie. Jednakże w kolejnym etapie
monitoringu należałoby rozważyć możliwość zmiany wskaźnika „zagęszczenie dróg”
na wskaźnik „natężenie ruchu pojazdów samochodowych”, albowiem samo
„zagęszczenie dróg” wydaje się być wskaźnikiem niewystarczającym dla określenia
rzeczywistego wpływu dróg na stan siedliska wilka.
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Waloryzacja wskaźników stanu siedliska przeprowadzana jest na podstawie
wartości granicznych opisanych w Tabeli nr 5. Łączna analiza wszystkich
wskaźników jest konieczna dla dokonania prawidłowej oceny stanu siedliska. Ocena
stanu siedliska jest tożsama z najniższą oceną któregokolwiek ze wskaźników
siedliska (Tabela nr 6). Stan siedliska na danym stanowisku monitoringowym badany
jest równolegle (w tym samym okresie) z badaniem stanu populacji. Badania
monitoringowe na danym stanowisku powinny być powtarzane nie rzadziej niż raz na
6 lat.
Tabela nr 4. Wskaźniki stanu siedliska wilka na stanowiskach monitoringowych
Parametr

Wskaźnik

Lesistość

Fragmentacja
siedliska

Siedlisko

Dostępność
bazy
pokarmowej

Zagęszczenie
dróg

Izolacja
siedlisk

Miara

Sposób pomiaru/częstotliwość badań

%

Stosunek powierzchni leśnej do powierzchni ogólnej
badanych stanowisk monitoringowych; wyliczenia przy
użyciu narzędzi GIS w oparciu o aktualne informacje o
pokryciu terenu zawarte w bazie BDOT10k GUGiK;
badania powtarzane co ≤6 lat

%

Udział powierzchni zajętej przez szeroko rozumianą
zabudowę; wyliczenia przy użyciu narzędzi GIS w
oparciu o aktualną bazę BDOT10k GUGiK; badania
powtarzane co ≤6 lat

kg/km2

Biomasa dzikich kopytnych przypadająca na 1 km 2
stanowiska; wyliczenia wykonane w oparciu o
oszacowane zagęszczenia kopytnych określone na
podstawie liczenia skupisk odchodów; badania
powtarzane co ≤6 lat

km/km2

Długość dróg krajowych i wojewódzkich przypadająca
na 1 km2 stanowiska; wyliczenia z zastosowaniem
narzędzi GIS w oparciu o bazę BDOT10k GUGiK;
badania powtarzane co ≤6 lat

Ocena w oparciu o aktualne mapy rozmieszczenia
gatunku, aktualne dane o pokryciu terenu w BDOT10k
i ortofotomapy GUGiK;
Skala
1 -ciągłe połączenia z innymi obszarami zasiedlonymi
trzystopniowa
przez gatunek
2 -połączenia słabe, przerywane
3 -całkowita izolacja;
badania powtarzane co ≤6 lat
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Tabela nr 5. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska wilka na stanowiskach monitoringowych
Parametr

Siedlisko

Wskaźnik

Ocena wskaźnika*
FV

U1

U2

Lesistość (%)

>40

20-40

<20

Fragmentacja siedliska (%)

<3

3-5

>5

Dostępność bazy
pokarmowej (kg/km2)

>100

50-100

<50

Zagęszczenie dróg
(km/km2)

<0,1

0,1-0,2

>0,2

Izolacja siedlisk (skala
1
2
3
trzystopniowa)
*FV - stan właściwy, U1 - stan niezadowalający, U2 - stan zły. W przypadku braku danych zapisuje się
XX – stan nieznany

3.4. Badanie wskaźników stanu siedliska
Lesistość. Wskaźnik lesistości jest określany jako procentowy stosunek
powierzchni terenów leśnych, zadrzewionych do ogólnej powierzchni danego
stanowiska monitoringowego. Wyliczenia należy wykonać przy użyciu narzędzi GIS
w oparciu o najbardziej aktualne dane o pokryciu terenu zawarte w Bazie Danych
Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
(GUGiK). Do obliczeń wykorzystać należy wszystkie obiekty o kodzie PTZL (lasy,
zagajniki, zadrzewienia).
Fragmentacja siedliska. Jako wskaźnik fragmentacji stosowany jest
procentowy udział powierzchni wszystkich terenów mocno przekształconych przez
człowieka (zajętych przez zabudowę mieszkaniową, usługową i przemysłową,
terenów pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi, placami, składowiskami
odpadów, wyrobiskami i zwałowiskami oraz terenami pod urządzeniami technicznymi
i budowlami) w ogólnej powierzchni stanowiska monitoringowego. Udział ten jest
określony z użyciem narzędzi GIS na podstawie najbardziej aktualnych informacji o
pokryciu terenu zawartych w BDOT10k. Obliczenia należy wykonać z użyciem
wszystkich obiektów o kodach: PTZB (zabudowa), PTKM (tereny pod drogami
kołowymi, szynowymi i lotniskowymi), PTPL (place), PTSO (składowiska odpadów),
PTWZ (wyrobiska i zwałowiska), PTNZ (tereny pod urządzeniami technicznymi i
budowlami, tereny przemysłowo-składowe).
Zagęszczenie dróg. Wskaźnik zagęszczenia dróg jest obliczany jako długość
dróg krajowych i wojewódzkich przypadająca na 1 km 2 powierzchni stanowiska
monitoringowego. Przy użyciu narzędzi GIS wskaźnik zagęszczenia dróg jest
określany w oparciu o wektorowe warstwy infrastruktury drogowej zawarte w
BDOT10k. Do obliczeń należy wykorzystać wszystkie obiekty o kodzie SKDR
oznaczone atrybutem K i W (kategoria zarządzania).
Stopień izolacji siedlisk. Stopień izolacji siedlisk jest określany na podstawie
aktualnych map rozmieszczenia gatunku oraz informacji o pokryciu terenu zawartych
w aktualnej bazie BDOT10k oraz w oparciu o udostępnione, aktualne ortofotomapy
GUGiK. Wskaźnik oceniany jest w skali trzystopniowej: 1- ciągłe połączenia z innymi
obszarami zasiedlonymi przez populacje wilka, 2- połączenia słabe, przerywane, 3–
całkowita izolacja. Połączenie ciągłe oznacza, że sąsiednie stanowiska połączone są
w sposób nieprzerwany terenami leśnymi. Połączenie słabe, przerywane oznacza, że
sąsiednie obszary występowania wilka połączone są ze sobą szeregiem małych
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płatów terenów leśnych mogących stanowić łańcuch siedlisk pomostowych (ang.
stepping stone habitats) (Simberloff i in. 1992). Całkowita izolacja oznacza, że
pomiędzy sąsiadującymi stanowiskami nie ma ani ciągłego połączenia leśnego, ani
płatów terenów leśnych mogących stanowić łańcuch siedlisk pomostowych.
Dostępność bazy pokarmowej. Bazę pokarmową wilka należy określać na
podstawie liczenia nagromadzonych w okresie zimowym skupisk odchodów ssaków
kopytnych. W ramach monitoringu wilka liczenia skupisk odchodów na transektach
powinny być prowadzone przez przeszkolone w tym celu osoby z wykształceniem
przyrodniczym pod nadzorem koordynatorów monitoringu wilka, którzy również
opracowują wyniki liczeń. Liczenia odbywają się na uprzednio wyznaczonych
transektach. Transekty powinny być w miarę możliwości równomiernie
rozmieszczone w obrębie stanowisk monitoringowych. Wskazane jest założenie
jednego transektu na każde 25 km2 powierzchni leśnej stanowiska. Transekty
powinny mieć 2,5 km długości i w miarę możliwości przebieg prostoliniowy. Transekty
należy wytyczyć wyłącznie na terenach zalesionych, gdyż na pozostałych terenach
(tereny zabudowane, pola uprawne, łąki, itp.) liczba odchodów kopytnych jest
znikoma. Wszystkie skupiska odchodów oraz odchody w postaci placków (żubr Bison bonasus), znajdujące się w pasie o szerokości 3 m (1,5 m w prawo i 1,5 m
lewo od linii transektu), podlegają naliczeniu. W przypadku skupisk odchodów
znajdujących się na granicy tego pasa terenu, należy liczyć tylko te skupiska, które
co najmniej w połowie (ocena wizualna) znajdują się w jego obrębie. Pojedyncze
odchody w postaci bobków nie są naliczane. Podczas liczeń, w celu określania czy
dane skupisko odchodów znajduje się wewnątrz pasa terenu wyznaczonego przez
oś transektu, zaleca się używanie przymiaru liniowego o długości 1,5 m. Po
transektach należy poruszać się powoli, aby możliwe było zauważenie każdego
skupiska odchodów. Skupiska odchodów należy rejestrować dla każdego 500 m
odcinka transektu i zapisywać w karcie liczeń skupisk odchodów (Załącznik nr 3).
Trasy (ślady) przejścia wzdłuż transektów należy rejestrować z użyciem odbiornika
GPS oraz notować współrzędne geograficzne początku i końca każdego 500 m
odcinka transektu. Zgromadzone dane należy następnie zorganizować w formie
bazy danych. Liczenia skupisk odchodów należy prowadzić od lutego do kwietnia
(ewentualnie początku maja, jeśli warunki na to pozwalają). Liczenia przeprowadza
się przy braku pokrywy śnieżnej i przed wiosennym rozwojem roślinności runa
leśnego. Wartości zagęszczeń poszczególnych gatunków kopytnych na stanowisku
monitoringowym oblicza się wg wzoru:

,
gdzie:
N - liczba osobników/km2 (zagęszczenie populacji),
L - udział terenów zalesionych w ogólnej powierzchni stanowiska monitoringowego
(wartość wskaźnika siedliska „lesistość” wyrażona jako ułamek),
TA - powierzchnia objęta liczeniem skupisk odchodów na pojedynczym transekcie o
długości 2500 m (0,0075 km2),
D - średnia częstotliwość defekacji (liczba defekacji na dobę) charakterystyczna dla
gatunku,
n - liczba transektów,
Pi - liczba skupisk odchodów na i-tym transekcie,
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ti - czas (liczba dni) zalegania odchodów w terenie na i-tym transekcie.
Do obliczeń przyjmuje się następujące średnie wartości częstotliwości
defekacji na dobę: łoś (Alces alces) - 14 (Härkönen, Heikkilä 1999; Persson i in.2000;
Rönnegård i in. 2008), jeleń szlachetny (Cervus elaphus) - 20 (Mitchell, McCowan
1984), sarna (Capreolus capreolus) – 20 (Mitchell i in. 1985), daniel (Dama dama) 25 (Massei, Genov 1998), dzik (Sus scrofa) - 4,5 (Cristescu, Ion 2007). Z powodu
nielicznych badań nad częstotliwością dobowej defekacji żubra oraz znikomego
udziału tego gatunku w diecie wilka, przy wyznaczaniu wskaźnika dostępności bazy
pokarmowej żubr jest pomijany, jednakże odchody żubrów należy również
rejestrować w karcie liczeń, gdyż dane takie mogą się okazać przydatne do oceny
jego liczebności w przyszłości. Jako czas zalegania odchodów, dla celu monitoringu
dostępności bazy pokarmowej wilka, przyjmuje się liczbę dni, które upłynęły od 15-go
listopada (większość liści z drzew leży już na ziemi i ich opad nie wpływa na
wykrywalność odchodów) do dnia liczenia odchodów na danym transekcie.
Na podstawie uzyskanych danych o zagęszczeniu poszczególnych gatunków
ssaków kopytnych oblicza się biomasę kopytnych przypadającą na 1 km 2 stanowiska
monitoringowego, która jest wskaźnikiem dostępności bazy pokarmowej (Tabela nr
4). Wskaźnik dostępności bazy pokarmowej wilka oblicza się wg wzoru:
,
gdzie:
B - wskaźnik dostępności bazy pokarmowej (biomasa kopytnych przypadająca na
1 km2 powierzchni stanowiska monitoringowego; kg/km 2),
n – liczba gatunków kopytnych użytych dla określenia dostępności bazy pokarmowej,
Ni - zagęszczenie populacji i-tego gatunku,
mi - średnia masa ciała osobników i-tego gatunku.
Średnia masa ciała poszczególnych gatunków kopytnych uzależniona jest od
struktury wiekowej i płciowej lokalnej populacji oraz od regionu jej występowania,
dlatego proponuje się, aby do obliczeń wykorzystywać dane o masie tusz osobników
poszczególnych gatunków kopytnych, które zostały pozyskane na terenie stanowiska
monitoringowego przez myśliwych (dane te można uzyskać od lokalnych kół
łowieckich PZŁ lub nadleśnictw). Wykonując obliczenia, należy uwzględnić, że masa
tusz odnosi się do zwierząt wypatroszonych i jest około 30% niższa niż rzeczywista
masa ciała. W przypadku braku możliwości uzyskania informacji o masach tusz
zwierząt kopytnych pozyskanych przez myśliwych, można przyjąć dane dostępne w
publikacjach naukowych lub monografiach. Dla najczęściej występujących na terenie
kraju gatunków kopytnych przybliżone wartości średniej masy ciała wynoszą: sarna
– 20 kg (Janiszewski i in. 2009, Flis 2015, Flis i Gugała 2016), jeleń szlachetny – 110
kg (Janiszewski i in. 2011), dzik – 60 kg (Fruziński 1992, Flis i in. 2018), łoś – 200 kg
(Dzięciołowski i Pielowski 1993), daniel – 45 kg (Dzięciołowski 1994).
3.5. Perspektywy ochrony gatunku
Perspektywy ochrony gatunku (szanse zachowania gatunku) ocenia się wg
skali zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w
sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz. U. nr 34, poz. 186). Kryteria oceny zgodnie z w/w rozporządzeniem są
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następujące: ocena FV - Brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje
się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się negatywnych zmian w
populacji i siedlisku. Zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal
pewne; ocena U1 - Zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale
jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym negatywnym oddziaływaniom
i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom; ocena U2 - Zachowanie gatunku w
perspektywie 10-20 lat będzie bardzo trudne, silne negatywne zmiany w populacji i
siedlisku lub przewidywane znaczne zagrożenia w przyszłości (praktycznie nie do
wyeliminowania) (Tabela nr 6).
Oceniając perspektywy ochrony gatunku, pod uwagę należy wziąć zarówno
obecny stan populacji i siedliska, jak i istniejące aktualnie negatywne oddziaływania
oraz przewidywane zagrożenia. Oceniając perspektywy ochrony, należy w
szczególności wziąć pod uwagę takie odziaływania i zagrożenia jak: rozwój
infrastruktury drogowej, rozwój zabudowy, rozwój infrastruktury rekreacyjnej,
turystycznej i sportowej, zmiany sposobu użytkowania terenu, zmiany zachodzące w
metodach hodowli zwierząt gospodarskich (np. porzucanie tradycyjnych metod
ochrony wypasanych zwierząt hodowlanych), zmiany wprowadzane do gospodarki
łowieckiej (np. planowanie redukcji pogłowia kopytnych) oraz kłusownictwo i trucie
osobników gatunku. Szanse zachowania gatunku ocenia się w perspektywie 10-20
lat.
Tabela nr 6. Waloryzacja parametrów stanu populacji i stanu siedliska oraz perspektyw
ochrony wilka na stanowiskach monitoringowych
Parametr

Ocena parametru*
FV

U1

U2

Populacja

Ocena taka sama jak ocena wskaźnika zagęszczenia populacji

Siedlisko

Najniższa ocena z ocenianych wskaźników stanu siedliska

Brak istotnych
negatywnych
Zachowanie gatunku w
Zachowanie gatunku w
oddziaływań i nie
perspektywie 10-20 lat
perspektywie 10-20 lat
przewiduje się
nie jest
będzie
większych zagrożeń w
pewne, ale jest
bardzo trudne, silne
przyszłości, nie
prawdopodobne, o
negatywne
Perspektywy ochrony
obserwuje się
ile uda się zapobiec
zmiany w populacji i
gatunku**
negatywnych zmian w
istniejącym
siedlisku lub
populacji i
negatywnym
przewidywane znaczne
siedlisku. Zachowanie
oddziaływaniom i
zagrożenia w przyszłości
gatunku w
przewidywanym
(praktycznie nie do
perspektywie 10-20 lat
umiarkowanym
wyeliminowania).
jest niemal
zagrożeniom
pewne
* FV - stan właściwy, U1 - stan niezadowalający, U2 - stan zły. W przypadku braku danych zapisuje się
XX – stan nieznany
** Kryteria oceny zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186)

3.6. Stan ochrony gatunku
Ocenę łączną (stan ochrony gatunku) określa się na podstawie wszystkich
badanych parametrów (populacja, siedlisko oraz perspektywy ochrony gatunku) wg
schematu opisanego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.
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w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz. U. nr 34, poz. 186) (Tabela nr 7). Zgodnie z tym rozporządzeniem schemat
wnioskowania jest następujący:
1) jeżeli choć jeden z trzech parametrów jest oceniony jako U2, to ocena
globalna = U2;
2) jeżeli nie zachodzi powyższe, ale choć jeden z trzech parametrów jest
oceniony jako U1, to ocena globalna = U1;
3) jeżeli nie zachodzi powyższe, ale dwa lub trzy parametry są ocenione jako
XX, to ocena globalna = XX;
4) jeżeli nie zachodzi powyższe (tj. wszystkie trzy parametry są ocenione jako
FV albo dwa parametry są ocenione jako FV, a jeden jako XX), to ocena globalna =
FV.
Tabela nr 7. Ocena stanu ochrony gatunku na stanowiskach monitoringowych
Ocena stanu ochrony gatunku*, **
FV

U1

U2

XX

Wszystkie trzy
Żaden z parametrów
parametry ocenione na nie został oceniony
Wszystkie parametry
Co najmniej jeden z trzech
FV lub dwa parametry
jako U2, ale choć
ocenione jako nieznane
parametrów oceniony jako
ocenione na FV, a
jeden z trzech
lub dwa jako nieznane,
U2
jeden jako nieznany
parametrów jest
a jeden jako FV
(XX)
oceniony jako U1
* FV - stan właściwy, U1 - stan niezadowalający, U2 - stan zły, XX – stan nieznany
** Kryteria oceny zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186)

3.7. Organizacja, terminy oraz sprzęt do prac monitoringowych
Organizacja prac monitoringowych. Dane dla monitoringu wilka na
poziomie ogólnokrajowym (monitoring rozmieszczenia gatunku) są przekazywane
przez pracowników terenowych PGL LP, parków narodowych, leśnych zakładów
doświadczalnych oraz przez RDOŚ za pośrednictwem ankiety elektronicznej.
Proponuje się, aby ankietyzację prowadzić jednocześnie dla wilka i rysia.
Dodatkowo dane o występowaniu gatunku pozyskuje się od dzierżawców i
zarządców obwodów łowieckich (PZŁ, PGL LP i inni). Dane są następnie
analizowane i opracowywane przez koordynatora monitoringu na poziomie
ogólnokrajowym. Zbiór materiałów badawczych (próbek odchodów) oraz liczenia
skupisk odchodów kopytnych na danym stanowisku monitoringowym prowadzone są
przez obserwatorów terenowych pod nadzorem koordynatora monitoringu, który
również analizuje i opracowuje wyniki. Na stanowiskach monitoringowych wilka, które
są jednocześnie stanowiskami monitoringowymi rysia badania terenowe dotyczące
dostępności bazy pokarmowej należy prowadzić wspólnie dla obu gatunków.
Monitoring gatunku na poszczególnych stanowiskach monitoringowych może być
prowadzony przez różnych wykonawców.
Termin i częstotliwość badań. Dane dla monitoringu na poziomie
ogólnokrajowym (badanie rozmieszczenia gatunku) zbierane są każdego roku, w
sposób ciągły i obejmują okres od 1 maja do 30 kwietnia. Informacje za dany okres
pozyskiwane są do 30 czerwca. Mapy rozmieszczenia gatunku należy
przygotowywać dla każdego okresu trwającego od 1 maja do 30 kwietnia. Mapy
należy opracowywać nie rzadziej niż raz na 3 lata, dla każdego sezonu oddzielnie.
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Szczegółowe badania stanu gatunku i jego siedlisk na poszczególnych stanowiskach
monitoringowych prowadzone są co najmniej raz na 6 lat. W zależności od
możliwości finansowych i organizacyjnych badania monitoringowe mogą być
prowadzone jednocześnie na wszystkich stanowiskach monitoringowych lub mogą
być rozłożone na okres sześcioletni. Badania wszystkich podlegających ocenie
wskaźników stanu populacji i siedliska prowadzone są na danym stanowisku
równolegle (w tym samym okresie). Zbiór materiałów do badań genetycznych
odbywa się w terminie od 1 grudnia do 30 kwietnia. Liczenia skupisk odchodów
kopytnych powinny odbywać się od połowy lutego do końca kwietnia (ewentualnie
początku maja), przy braku pokrywy śnieżnej i przed wiosennym rozwojem
roślinności runa.
Sprzęt i materiały do badań monitoringowych. Podstawowy sprzęt do
prowadzenia badań terenowych na stanowiskach monitoringowych stanowią
odbiorniki GPS oraz materiały do zbioru próbek. Mogą to być np. probówki z
etykietami oraz środek do konserwacji próbek (np. 96% etanol) lub wymazówki.
Próbki odchodów należy umieszczać w probówkach przy pomocy jednorazowych
szpatułek. Ze względów higienicznych, podczas pobierania materiału do badań,
sugeruje się używać jednorazowe rękawiczki. Szczegółowe kwestie dotyczące
sposobu zbierania i przechowywania próbek należy uzgodnić z laboratorium, które
będzie izolować DNA. Wskazane jest również prowadzenie dokumentacji
fotograficznej (aparaty fotograficzne) wszystkich odchodów, z których pobrano próbki
do badań. Analizy genetyczne wykonywane są w specjalistycznych laboratoriach.
Analizy siedliskowe wykonywane są przy pomocy komputerów wyposażonych w
oprogramowanie GIS. Do wykonania analiz siedliskowych niezbędny jest również
dostęp do aktualnych baz danych topograficznych BDOT10k oraz ortofotomapa
GUGiK.
3.8. Monitoring wilka w parkach narodowych i na obszarach Natura 2000
Stan populacji wilka i jego siedliska na terenach parków narodowych i na
obszarach Natura 2000, leżących w obrębie wyznaczonych stanowisk
monitoringowych, określa się łącznie z całym stanowiskiem monitoringowym, w
ramach monitoringu prowadzonego przez GIOŚ. W przypadku parków narodowych i
obszarów Natura 2000 nieleżących w obrębie
wyznaczonych stanowisk
monitoringowych i jednocześnie obejmujących >600 km2 stan populacji i siedlisk
zaleca się określać w taki sam sposób jak na stanowiskach monitoringowych. W
pozostałych parkach narodowych i obszarach Natura 2000, ze względu na ich
stosunkowo małe rozmiary i/lub fragmentację (>1 płat obszaru), określenie
wskaźnika zagęszczenia populacji jest praktycznie niemożliwe. Można na ich terenie
określić jedynie liczbę zachodzących, czyli pojawiających się okresowo, osobników
gatunku. Dlatego na tych obszarach proponuje się określać zgodnie z wyżej opisaną
metodą jedynie stan siedliska. Natomiast stan populacji należy w tych przypadkach
określać na podstawie oszacowanej liczby osobników zachodzących na teren parku
narodowego lub obszaru Natura 2000, zgodnie z waloryzacją zamieszczoną w tabeli
nr 8. Schemat tej waloryzacji został opracowany w oparciu o wartości krytyczne
wskaźnika zagęszczenia populacji. Liczbę osobników zachodzących zaleca się
szacować w oparciu o ekspercką interpretację danych terenowych (jednodniowe
tropienia po ponowie prowadzone na całym badanym obszarze oraz całoroczne
obserwacje pośrednie i bezpośrednie). Wszystkie Parki Narodowe oraz RDOŚ
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powinny brać udział
ogólnokrajowym.

w

monitoringu

rozmieszczenia

wilka

na

poziomie

Tabela nr 8. Waloryzacja parametru stanu populacji w parkach narodowych i w obszarach
Natura 2000 o powierzchni do 600 km2
Powierzchnia parku
narodowego lub obszaru
Natura 2000* [km2]
< 200

200 - 400

> 400 - 600

Liczba osobników zachodzących
(wskaźnik)

Ocena parametru „populacja”**

>5

FV

3-5

U1

<3

U2

>10

FV

6-10

U1

<6

U2

>15

FV

9-15

U1

<9
U2
*z wyłączeniem powierzchni jezior oraz obszaru morskiego,
**FV - stan właściwy, U1 - stan niezadowalający, U2 - stan zły. W przypadku braku danych zapisuje się
XX – stan nieznany.

3.9. Raport z oceny stanu ochrony gatunku
Dla każdego stanowiska monitoringowego oraz obszaru Natura 2000, gdzie
przedmiotem ochrony jest wilk, należy na podstawie przeprowadzonych badań
monitoringowych sporządzić raport z oceny stanu ochrony gatunku. Raport ten
zawiera informacje o monitorowanym stanowisku, stanie ochrony gatunku oraz
aktualnych oddziaływaniach i przewidywanych zagrożeniach. Aktualne oddziaływania
i przewidywane zagrożenia opracowuje się zgodnie z klasyfikacją znajdującą się w
załączniku nr 5 do instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych [Lista
referencyjna zagrożeń, presji i działań. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska,
Europejska
Agencja
Środowiska,
ostatnia
aktualizacja
12.04.2011
(http://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki)].
Do najważniejszych oddziaływań i zagrożeń dla stanu ochrony wilka i jego
siedlisk należy zaliczyć:
- rozwój infrastruktury drogowej,
- rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej,
- nielegalne zabijanie oraz trucie osobników gatunku,
- niekorzystne zmiany zachodzące w metodach hodowli zwierząt
gospodarskich (np. porzucanie tradycyjnych metod ochrony wypasanych zwierząt
hodowlanych),
- niekorzystne zmiany wprowadzane do gospodarki łowieckiej (np. redukcja
pogłowia kopytnych).
Przykładowy raport z oceny stanu ochrony gatunku na stanowisku
monitoringowym znajduje się w Załączniku nr 4.
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B. ZAŁĄCZNIKI
I. Załącznik nr 1. Karta obserwacji wilka
KARTA OBSERWACJI WILKA (wzór)
Imię i nazwisko obserwatora........................................................................, Stanowisko monitoringowe:..........................................................................................
Lokalizacja
Data

Godzina

Opis miejsca (np.

[dd.mm.rrrr]

[hh.mm]

nadleśnictwo i
leśnictwo)

Rodzaj obserwacji
(osobniki widziane,

Współrzędne geograficzne

Liczba osobników

tropy, odchody,
szerokość

długość

znakowanie moczem,
ofiary, itd.)
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identyfikacyjny

wszystkich

w tym młodych

materiału
zdjęciowego

Uwagi
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II. Załącznik nr 2. Ankieta dotycząca stwierdzeń obecności wilka
ANKIETA DOTYCZĄCA STWIERDZEŃ OBECNOŚCI WILKA W OKRESIE OD 1 MAJA XXXX r. DO 30 KWIETNIA XXXX+1 r.
1) Nazwa Nadleśnictwa PGL LP, Parku Narodowego, RDOŚ lub Leśnego Zakładu Doświadczalnego (LZD):
………………………………………………………………
2) Czy na terenie Nadleśnictwa/ Parku Narodowego/ RDOŚ/ LZD stwierdzono występowanie wilka/wilków?
Proszę wstawić X przy właściwej odpowiedzi.
TAK

NIE

3) Zestawienie informacji o osobnikach widzianych, zarejestrowanych przy użyciu fotopułapek oraz stwierdzonych śladach obecności
(tropy, odchody, znakowanie moczem, ofiary, miejsca rozrodu, wycie).
Liczba osobników
wilka3

Lokalizacja obserwacji 1
Lp.

Data
obserwacji
[rrrr.mm.dd]

Współrzędne geograficzne
szerokość
długość
geograficzna geograficzna

Jednostka terytorialna nadleśnictwa lub
parku narodowego
leśnictwo/
obwód
ochronny

oddział

wydzielenie

Jednostka podziału administracyjnego RP i
nr działki wg ewidencji gruntów
powiat

gmina

nr działki

Rodzaj
obserawcji2

wszystkie
osobniki

w tym
młode4

Numer
identyfikacyjny
materiału
zdjęciowego5

Uwagi

należy podać współrzędne geograficzne (zalecane) lub jednostkę terytorialną nadleśnictwa/ parku narodowego, lub jednostkę podziału administracyjnego RP (powiat i gmina) i numer działki wg ewidencji
gruntów, lub wskazać miejsce na udostępnionej mapie online.
2
osobniki widziane (tylko żywe), materiały zdjęciowe z fotopułapek, tropy, odchody, znakowanie moczem, ofiary (dzikie lub domowe), miejsca rozrodu, wycie.
3
jeśli udało się określić.
4
jeśli udało się odróżnić od dorosłych.
1
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należy podać numer zdjęcia/nagrania wideo, jeśli jest przekazywane instytucji wykonującej ankietyzację. Przekazanie materiału zdjęciowego jest wskazane jeśli wilki nie były dotychczas notowane na
terenie nadleśnictwa/ parku narodowego lub pojawiają się bardzo rzadko.
5

4) Zestawienie informacji o odnalezionych osobnikach martwych.
Data
odnalezienia
Lp.
martwego
osobnika
[rrrr.mm.dd]

1
2

Lokalizacja obserwacji 1
Współrzędne geograficzne
szerokość
długość
geograficzna geograficzna

Jednostka terytorialna nadleśnictwa lub
parku narodowego
leśnictwo

oddział

wydzielenie

Opis martwego osobnika
Jednostka podziału administracyjnego RP i
nr działki wg ewidencji gruntów
powiat

gmina

nr działki

należy podać współrzędne geograficzne (zalecane) lub jednostkę terytorialną PGL LP, lub jednostkę podziału administracyjnego RP.
przykładowe przyczyny upadku: świerzb, otrucie, kolizja z pojazdem, kłusownictwo.

5) Dane kontaktowe instytucji wypełniającej ankietę:
- adres e-mail: ………………………………………………………
- nr telefonu: ………………………………………………………..
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III. Załącznik nr 3. Karta liczeń skupisk odchodów kopytnych
KARTA LICZEŃ SKUPISK ODCHODÓW KOPYTNYCH

Obserwator (imię i nazwisko)

Data (dd.mm.rrrr)

Nazwa stanowiska monitoringowego
długość transektu: 2,5 km; liczenia dla każdego 500 m odcinka transektu; szerokość transektu 3 m
Współrzędne
Liczba skupisk odchodów
Nr
Nr
początku i
odcinka
Uwagi
transektu
końca
Łoś Jeleń1 Daniel Sarna Dzik Żubr ….......2
(500 m)
odcinka
1
2
1

3
4
5
1
2

2

3
4
5
1
2

3

3
4
5
1
2

4

3
4

5
jeleń szlachetny
2
wpisać inny gatunek, jeśli skupiska odchodów zostały stwierdzone i policzone (np. Muflon - Ovis
ammon musimon, jeleń sika - Cervus nippon)
1
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IV. Załącznik nr 4. Raport oceny stanu ochrony gatunku: wilk (Canis
lupus) na stanowisku monitoringowym
BIESZCZADY
Raport oceny stanu ochrony gatunku: wilk (Canis lupus)
na stanowisku monitoringowym
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod i nazwa gatunku

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej, nazwa polska, łacińska, autor wg
aktualnie obowiązującej nomenklatury
1352 wilk, Canis lupus Linnaeus, 1758

Kod i nazwa obszaru Natura 2000

Kody i nazwy obszarów Natura 2000 znajdujących się na stanowisku
monitoringowym
PLC180001 Bieszczady, PLH180014 Ostoja Jaśliska, PLH180021 Dorzecze
Górnego Sanu, PLB180002 Beskid Niski

Inne formy ochrony obszarowej, w obrębie
których znajduje się stanowisko

Nazwy parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów
chronionego krajobrazu znajdujących się na stanowisku monitoringowym
Park narodowy: Bieszczadzki Park Narodowy,
Parki krajobrazowe: Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Jaśliski Park
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu,
Rezerwaty przyrody: Cisy na Górze Jawor, Gołoborze, Hulskie im. Stefana
Myczkowskiego, Krywe, Olszyna Łęgowa w Kalnicy, Przełom Osławy pod
Duszatynem, Sine Wiry, Woronikówka, Zakole, Zwiezło, Śnieżyca wiosenna w
Dwerniczku.
Obszary Chronionego Krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego, Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska
Bieszczady

Typ stanowiska

Referencyjne lub badawcze
Referencyjne

Region biogeograficzny

Region biogeograficzny
alpejski

Opis stanowiska

Ogólna charakterystyka stanowiska monitoringowego: położenie, zwartość
kompleksów leśnych, przeważające drzewostany, siedliska, sieć rzeczna
Stanowisko położone w południowo-wschodniej Polsce, w Karpatach, obejmuje
obszar zwartych kompleksów leśnych złożonych głównie z bukowo-jodłowych
lasów górskich. Przez stanowisko przepływa rzeka San oraz wiele potoków
górskich.

Powierzchnia stanowiska

Powierzchnia stanowiska w km2
1222

Współrzędne geograficzne

Współrzędne środka (centroidy) stanowiska monitoringowego
22° 26' 59,969" E; 49° 12' 31,667" N

Wysokość n.p.m.

Zakres wysokości nad poziomem morza (od-do)
od 420 m do 1346 m n.p.m.

Charakterystyka siedliska gatunku na
stanowisku

Ogólny opis siedliska na stanowisku monitoringowym: drzewostany, grunty
rolnicze, wody
Siedlisko wilka na stanowisku stanowią lasy bukowo-jodłowe, gatunek
wykorzystuje również lasy łęgowe górskie oraz łąki występujące w dolinach
potoków górskich i rzeki San.

Informacje o gatunku na stanowisku

Informacje dotyczące zagęszczenia populacji, metody jej obliczenia, okres
badań
Zagęszczenie populacji wilka zostało określone metodą CMR (ang. Capturemark-recapture) na podstawie identyfikacji genetycznej osobników z prób
odchodów zebranych w sezonie 2017/2018 na całym stanowisku

Obserwator

Imię i nazwisko obserwatora
Jan Kowalski

Daty obserwacji

Daty wykonania obserwacji
30 października 2018 roku
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Stan ochrony gatunku na stanowisku
Parametr
Populacja

Siedlisko

Wskaźnik

Wartość wskaźnika lub wniosek

Ocena
wskaźnika

Ocena
parametru

Zagęszczenie populacji

Liczba osobników w przeliczeniu na 100 km2 stanowiska
monitoringowego
9,2 os./100 km2

FV

FV

Lesistość

Stosunek powierzchni leśnej do powierzchni ogólnej
stanowiska monitoringowego w %
90,8 %

FV

Fragmentacja siedliska

Udział powierzchni zajętej przez zabudowę do
powierzchni ogólnej stanowiska monitoringowego
0,88 %

FV

Dostępność bazy
pokarmowej

Biomasa kopytnych na 1 km2 powierzchni stanowiska
monitoringowego
724 kg/km2

FV

Zagęszczenie dróg

Długość dróg krajowych i wojewódzkich w przeliczeniu
na 1 km2 powierzchni stanowiska monitoringowego
0,005 km/km2

FV

Stopień izolacji siedlisk

Wskaźnik w trzystopniowej skali
1

FV

Perspektywy ochrony gatunku

Uzasadnienie oceny zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie
sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura
2000 (Dz.U. 2010 nr 64, poz. 401)
Brak istotnych negatywnych oddziaływań i nie przewiduje
się większych zagrożeń w przyszłości, nie obserwuje się
negatywnych zmian w populacji i siedlisku. Zachowanie
gatunku w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne.
Ocena ogólna

FV

FV

FV

Aktualne oddziaływania
Kod

Nazwa działalności

Intensywność

Wpływ

Syntetyczny opis

E01.03

zabudowa rozproszona

B

-

Rozproszona zabudowa sprzyja habituacji
wilka i może prowadzić do powstania
konfliktu pomiędzy tym gatunkiem a
człowiekiem.

E01.04

inne typy zabudowy

B

-

Rozwój zabudowy łańcuchowej wzdłuż dróg
powoduje powstanie barier dla
przemieszczania się osobników gatunku

G01

sporty i różne formy czynnego
wypoczynku rekreacji, uprawiane
w plenerze

B

-

Aktywność outdoorowa sprzyja habituacji i
może prowadzić do powstania konfliktu
pomiędzy tym gatunkiem a człowiekiem

F03.02.03

chwytanie, trucie, kłusownictwo

C

-

Sporadycznie notowane są przypadki
kłusownictwa i trucia. Skala zjawiska nie jest
znana.

G05.11

śmierć lub uraz w wyniku kolizji

C

-

Intensywny ruch samochodowy prowadzi do
kolizji z osobnikami gatunku.

D01.02

drogi, autostrady

C

-

Przebiegające przez obszar drogi utrudniają
przemieszczanie się osobników gatunku.

Zagrożenia (przyszłe, przewidywane oddziaływania)
Kod

Nazwa

Intensywność

Wpływ

Syntetyczny opis

A04

wypas

C

-

Zarzucenie tradycyjnych sposobów ochrony wypasanych
zwierząt gospodarskich może być przyczyną nasilenia się
konfliktu pomiędzy człowiekiem a wilkiem

E01.03

zabudowa
rozproszona

B

-

Rozproszona zabudowa sprzyja habituacji wilka i może
prowadzić do powstawania konfliktu pomiędzy tym
gatunkiem a człowiekiem. Należy się spodziewać
dalszego rozwoju zabudowy rozproszonej.
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Zagrożenia (przyszłe, przewidywane oddziaływania)
E01.04

Inne typu
zabudowy

G01

sporty i różne
formy czynnego
wypoczynku
rekreacji,
uprawiane w
plenerze

G05.11

śmierć lub uraz w
wyniku kolizji

D01.02

drogi, autostrady

B

B

B

B

-

Rozwój zabudowy łańcuchowej wzdłuż dróg powoduje
powstanie barier dla przemieszczanie się osobników
gatunku. Należy się spodziewać dalszego rozwoju
zabudowy łańcuchowej.

-

Aktywność outdoorowa sprzyja habituacji i może
prowadzić do powstania konfliktu pomiędzy tym
gatunkiem a człowiekiem. Należy się spodziewać
dalszego wzrostu aktywności związanej z rekreacją
uprawianą w plenerze.

-

Intensywny ruch samochodowy prowadzi do kolizji z
osobnikami gatunku. Należy spodziewać się wzrostu
intensywności ruchu na drogach publicznych, zwłaszcza
w okresie wakacji letnich oraz weekendów.

-

Przebiegające przez obszar drogi utrudniają
przemieszczanie się osobników gatunku. Należy
spodziewać się wzrostu intensywności ruchu na drogach
publicznych, zwłaszcza w okresie wakacji letnich oraz
weekendów.

Lista najważniejszych aktualnych oddziaływań i przewidywanych zagrożeń wpływających na gatunek i
jego siedlisko na badanym stanowisku; kodowanie oddziaływań/zagrożeń zgodne z Załącznikiem do
Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania/zagrożenia: +
pozytywny, - negatywny, 0 neutralny; intensywność oddziaływania: A silna, B umiarkowana, C słaba.
Inne informacje
Inne wartości przyrodnicze

Zaobserwowane na stanowisku monitoringowym inne gatunki
rzadkie, chronione, zagrożone oraz inne cenne wartości przyrody
nieożywionej
-

Gatunki obce inwazyjne

Zaobserwowane na stanowisku monitoringowym gatunki obce
inwazyjne
Nie zaobserwowano

Inne uwagi

Informacje pomocne przy interpretacji wyników
-

Zarządzanie terenem

Najważniejsze instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie
gruntami na stanowisku monitoringowym, np. nadleśnictwa, parki
narodowe
Lasami Bieszczadzkimi administruje 6 nadleśnictw: Baligród,
Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Stuposiany i 1 park
narodowy: Bieszczadzki Park Narodowy.

Istniejące plany i programy ochrony

Plany urządzenia lasów, plany ochrony parków narodowych,
krajobrazowych i rezerwatów przyrody
Plany urządzenia lasu dla wszystkich n-ctw, plany zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000, plany ochrony dla
rezerwatów przyrody, plany ochrony parków krajobrazowych.

Prowadzone zabiegi ochronne i ocena ich skuteczności

Wymienić działania ochronne prowadzone na stanowisku
monitoringowym ukierunkowane na ochronę gatunku
Brak działań

Proponowane działania ochronne

Wymienić proponowane działania ochronne do prowadzenia na
stanowisku monitoringowym ukierunkowane na ochronę gatunku
Brak działań
Numery zdjęć
-

Strona 32/68

Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce

V. Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania karty obserwacji
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OBSERWACJI
1. W pierwszej kolejności na karcie obserwacji wilka i rysia, należy odnotować
nazwę stanowiska monitoringowego oraz imię i nazwisko obserwatora.
2. Po napotkaniu śladów lub zaobserwowaniu bezpośrednim wilka lub rysia,
należy w bieżącym wierszu odnotować datę i godzinę obserwacji.
3. Następnie wpisujemy ogólne dane dotyczące lokalizacji obserwacji poprzez
wskazanie nazwy: nadleśnictwa/parku narodowego/leśnego zakładu
doświadczalnego oraz leśnictwa/obwodu ochronnego.
4. Opis lokalizacji obserwacji należy uzupełnić współrzędnymi geograficznymi
spisanymi z odbiornika GPS. Alternatywnie można zanotować w uwagach nr punktu
nawigacyjnego (waypoint).
5. Następnie odnotowujemy rodzaj obserwacji, którym mogą być: osobniki
bezpośrednio widziane żywe lub martwe, tropy świeże lub stare, odchody świeże lub
stare, znakowanie moczem, ofiara lub jej szczątki, odgłosy (np. wycie wilków), itd.
6. Liczbę osobników (w tym również młodych) odnotowujemy w przypadku
możliwości jej określenia na podstawie obserwacji bezpośredniej lub pozostawionych
śladów.
7. W przypadku, kiedy obserwacja została sfotografowana, w uwagach
odnotowujemy również numery wykonanych zdjęć (w celu udokumentowania
wykonanej pracy).
8. Ponadto w uwagach odnotowujemy ewentualne dodatkowe informacje, np:
gatunek, wiek i płeć ofiar; gatunek, wiek i przyczynę śmierci odnalezionych
osobników martwych; pobranie z napotkanych śladów próbek do analiz
genetycznych, itd.
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VI. Załącznik nr 6. Instrukcja liczeń odchodów kopytnych
INSTRUKCJA LICZENIA ODCHODÓW KOPYTNYCH NA TRANSEKTACH
1. Prace wykonywane są na wyznaczonych uprzednio przez koordynatora
krajowego transektach.
2. Zaprojektowane transekty mają długość 2,5 km i szerokość 3 m (po 1,5 m z
każdej strony osi transektu). Każdy transekt jest podzielony na 5 odcinków 500 m,
dla których wykonujemy oddzielne liczenie skupisk odchodów.
3. Do prac należy przygotować mapy sytuacyjne stanowisk monitoringowych
oraz karty (formularze) liczeń skupisk odchodów w formie analogowej lub
elektronicznej.
4. Do bieżącej lokalizacji swojego położenia w trakcie liczeń należy
wykorzystywać odbiorniki GPS. Ponadto odbiornik GPS powinien w trakcie pracy
rejestrować ślad przejścia.
5. W karcie liczeń skupisk odchodów kopytnych należy odnotować
współrzędne początku i końca każdego 500 m odcinka transektu. W przypadku
konieczności równoległego przesunięcia części transektu (z uwagi na napotkane
przeszkody, np. grodzenia) należy również odnotować współrzędne punktów
pośrednich.
6. W trakcie prac należy wykonać klika fotografii drzewostanu, w którym
prowadzimy liczenia oraz napotkanych odchodów (w celu udokumentowania
wykonanej pracy).
7. Transekt przechodzimy środkiem (po osi), bardzo powoli, penetrując obszar
1,5 m po jednej i drugiej stronie osi transektu. W przypadku stwierdzenia skupiska
odchodów, odnotowujemy jego obecność. Każde skupisko odchodów liczymy jako
oddzielne. Zliczyć należy wszystkie skupiska odchodów danego gatunku na odcinku
500 m i wpisać sumę w odpowiednie pole w karcie liczeń.
8. Każde skupisko odchodów, które zachodzi na 3 m pas transektu, należy
liczyć. W razie wątpliwości, czy skupisko odchodów znajduje się na 3 m pasie
transektu, należy to sprawdzić, mierząc odległość skupiska odchodów od osi
transektu przymiarem liniowym.
9. Cechy charakterystyczne odchodów jelenia: duże, krótkie, walcowate (dł. 22,5 cm, szer. do 1-2 cm), z reguły z ostrym zakończeniem z jednej strony i możliwym
lekkim wgłębieniem z drugiej strony. Wszystkie cechy dotyczą większej części
odchodów w skupisku.
10. Cechy charakterystyczne odchodów sarny: mniejsze od jelenia (dł. 11,5 cm, szer. do 0,6-1 cm), wydłużone, z reguły zaokrąglone z obydwu stron.
Wszystkie cechy dotyczą większej części odchodów w skupisku.
11. Cechy charakterystyczne odchodów daniela: wielkości sarny (dł 1-1,5 cm,
szer. do 1 cm), jednak krótkie, kształtem podobne do jelenia, czyli z reguły z ostrym
zakończeniem z jednej strony i wgłębieniem z drugiej strony, z tym że wgłębienie to,
jeżeli występuje, to jest bardzo wyraźne. Wszystkie cechy dotyczą większej części
odchodów w skupisku.
12. Cechy charakterystyczne odchodów łosia: odchody takie same jak jelenia,
tylko 1,5 do 2 razy większe (dł. 2,5-3,5 cm, szer. do 1,5-2 cm). Świeże często są
połączone śluzem. Wszystkie cechy dotyczą większej części odchodów w skupisku.
13. Cechy charakterystyczne odchodów dzika: odchody nieregularne sklejone
z różnej wielkości bryłek
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14. Cechy charakterystyczne odchodów żubra: odchody duże, w postaci
niekształtnej bryły, często spłaszczonej, podobne do odchodów bydła domowego.
1. Odchody jelenia

2. Odchody sarny
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3. Odchody łosia

4. Odchody dzika
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5. Odchody żubra

6. Porównanie odchodów: łosia, jelenia, sarny i daniela
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VII. Załącznik nr 7. Mapy
Mapa nr 1. Mapa poglądowa stanowisk monitoringowych gatunku wilk Canis lupus
(plik: Mapa_poglądowa_WILK_PL)
Mapa nr 2. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Bory Dolnośląskie dla gatunku wilk
Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Bory_Dolnoslaskie_PL)
Mapa nr 3. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Puszcza Notecka dla gatunku wilk
Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Puszcza_Notecka_PL)
Mapa nr 4. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Pomorze Środkowe dla gatunku wilk
Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Pomorze_Srodkowe_PL)
Mapa nr 5. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Bory Tucholskie dla gatunku wilk
Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Bory_Tucholskie_PL)
Mapa nr 6. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Puszcza Piska dla gatunku wilk
Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Puszcza_Piska_PL)
Mapa nr 7. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Puszcza Augustowska dla gatunku
wilk Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Puszcza_Augustowska_PL)
Mapa nr 8. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Puszcza Knyszyńska dla gatunku
wilk Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Puszcza_Knyszynska_PL)
Mapa nr 9. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Puszcza Białowieska dla gatunku
wilk Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Puszcza_Bialowieska_PL)
Mapa nr 10. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Lasy Świętokrzyskie dla gatunku
wilk Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Lasy_Swietokrzyskie_PL)
Mapa nr 11. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Roztocze i Puszcza Solska dla
gatunku wilk Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Roztocze_i_Puszcza_Solska_PL)
Mapa nr 12. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Beskid Żywiecki i Śląski dla
gatunku wilk Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Beskid_Zywiecki_i_Slaski_PL)
Mapa nr 13. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Beskid Sądecki dla gatunku wilk
Canis lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Beskid_Sadecki_PL)
Mapa nr 14. Mapa sytuacyjna stanowiska monitoringowego Bieszczady dla gatunku wilk Canis
lupus
(plik: MAPA_sytuacyjna_WILK_Bieszczady_PL)
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Zadanie nr 1
METODYKA MONITORINGU WILKA W POLSCE

Opracował zespół w składzie:
dr Wojciech Śmietana (KRAMEKO sp. z o.o.) – koncepcja i opracowanie merytoryczne
dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM (UWM w Olsztynie) – koncepcja i opracowanie merytoryczne
mgr inż. Ryszard Krynicki (KRAMEKO sp. z o.o.) – nadzór całości prac
mgr inż. Adela Krynicka (KRAMEKO sp. z o.o.) – nadzór finansowy
mgr inż. Marcin Czerny (KRAMEKO sp. z o.o.) – kierownictwo prac, opracowanie instrukcji, skład tekstu
mgr inż. Aleksandra Wilczyńska (KRAMEKO sp. z o.o.) – opracowanie GIS, opracowanie kartograficzne
mgr inż. Mateusz Kowalczyk (KRAMEKO sp. z o.o.) – opracowanie GIS, opracowanie kartograficzne
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