ZAŁĄCZNIK
Opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej
w zakresie monitoringu wilka i rysia (zadanie nr 6)
1. Wstęp
Opracowanie projektu Raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy
Siedliskowej w zakresie monitoringu wilka i rysia ma na celu wypełnienie zobowiązań
sprawozdawczych wobec Unii Europejskiej dotyczących stanu ochrony poszczególnych
gatunków zwierząt.
Projektu Raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w
zakresie monitoringu wilka i rysia oparto o:
- analizę poprzednich raportów przesyłanych przez Polskę do Komisji Europejskiej,
- wyniki oceny stanu ochrony wilka i rysia z poprzedniego cyklu monitoringowego,
lata 2013-2014,
- wyniki I, II, III i IV etapu (lata 2006-2018) Monitoringu gatunków i siedlisk
przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
- dane z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
- publikacje dotyczące wilka i rysia,
- opracowane wyniki inwentaryzacji wilka i rysia oraz ich siedlisk na stanowiskach
monitoringowych,
- ocenę stanu ochrony wilka i rysia na stanowiskach monitoringowych,
- pozyskane dane ankietowe dotyczące występowania wilka i rysia z nadleśnictw
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, z parków narodowych, z
Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) i z leśnych zakładów doświadczalnych,
- dane z parków narodowych i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska odnośnie
przypadków śmierci wilka i rysia, szkód wyrządzonych przez wilki i rysie, liczebności i
zagęszczenia wilków i rysi określonych na podstawie prowadzonych przez te podmioty
inwentaryzacji (wszystkie dane z okresu od 2013 r. do 2018 r. włącznie).
Wynikiem zadania jest opracowanie projektu Raportu dla Komisji Europejskiej dla
wilka i rysia w dwóch regionach biogeograficznych oraz baza danych zgodna z aktualnymi
wymaganiami KE.
2. Opis procedury przygotowania Raportu dla Komisji Europejskiej
Zgodnie z harmonogramem prac do końca marca 2019 r. został sporządzony
projekt raportów dotyczący wilka i rysia dla Komisji Europejskiej. Art. 17 Dyrektywy
Siedliskowej wymaga prowadzenia monitoringu tych gatunków i stanu zachowania ich
siedlisk oraz efektów prowadzonych działań ochronnych. Państwa członkowskie Unii
Europejskiej zobowiązane są do składania raportu z prowadzonego monitoringu co 6 lat.
Opracowane projekty raportów obejmują okres od 2013 do 2018 roku i zostały
przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie DG Environment. 2017.
Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes and guidelines for
the period 2013-2018. Brussels: 1-188. Do przygotowania raportu wykorzystano wyniki
monitoringu GIOŚ, a w szczególności aktualnie realizowanego projektu pn. „„Pilotażowy
monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska” POIS.02.04.00-00-0040/16”. W ramach w/w projektu pozyskano dane od
nadleśnictw PGL „Lasy Państwowe”, leśnych zakładów doświadczalnych, parków

narodowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz Polskiego Związku
Łowieckiego. Na podstawie ankiet pozyskano dane dotyczące aktualnego występowania
wilka i rysia na terenie kraju oraz śmiertelności w populacjach obu gatunków. Mapy
rozmieszczenia i zasięgu gatunków stworzono na podstawie danych punktowych
(obserwacje) oraz danych odnoszących się do obszarów (jednostek terytorialnych
nadleśnictw i parków narodowych) przekazanych przez nadleśnictwa i parki narodowe w
ramach przeprowadzonej ankietyzacji. Dla celów sporządzenia mapy rozmieszczenia i
zasięgu gatunków dane odnoszące się do obszarów (jednostek terytorialnych) zostały
przekształcone na dane odnoszące się do punktów (centroidy jednostek terytorialnych).
Następnie, uzyskany wynik porównano z danymi otrzymanymi od PZŁ. Do sporządzenia
ostatecznych map rozmieszczenia i zasięgu gatunków wykorzystano tylko te dane, które
nie były wzajemnie sprzeczne. Jeśli dane PZŁ wskazywały, że na terenie danego obwodu
łowieckiego wilk/ ryś nie występuje, a dane przekazane przez nadleśnictwo wskazywały,
że występuje, to przyjmowano, że wilk/ ryś nie występuje. I podobnie, jeśli dane
przekazane przez nadleśnictwo wskazywały, że wilk/ryś nie występuje a dane PZŁ, że
występuje, to przyjmowano, że wilk/ryś nie występuje. Zgodnie z wymaganiami mapy
rozmieszczenia i zasięgu zostały sporządzone w referencyjnej siatce kwadratów 10 x 10
km Europejskiej Agencji Środowiskowej. W przypadku wilka rozmieszczenie gatunku
wyznaczono na podstawie tylko tych kwadratów siatki, które wskazywały na występowanie
co najmniej 2 osobników. Uwzględnienie pól na których stwierdzono jedynie pojedyncze
osobniki byłoby niewłaściwe, gdyż tak wyznaczone rozmieszczenie gatunku
obejmowałoby również obszar pojawiania się wyłącznie osobników w trakcie dyspersji.
Natomiast w przypadku rysia, zważywszy na jego biologię i bardzo skryty tryb życia,
rozmieszczenie gatunku wyznaczono opierając się na wszystkich stwierdzeniach
występowania. Zasięg gatunków został wyznaczony z użyciem narzędzia do jego
wyznaczania http://discomap.eea.europa.eu/App/RangeTool/.
Szczegółowe badania terenowe (tropienia rysi oraz zbiór próbek odchodów wilka)
przeprowadzone na stanowiskach monitoringowych oraz analizy zebranych danych i
materiałów badawczych, w tym wyniki identyfikacji genetycznej osobników wilka,
dostarczyły informacji o zagęszczeniach populacji. W oparciu o wyniki przeprowadzonych
prac została określona liczebność obu gatunków w dwóch regionach biogeograficznych
znajdujących się na terenie kraju. Do określenia tych liczebności wykorzystano również
dane zawarte w opublikowanych pracach naukowych i raportach. W przypadku gdy dla
danego terenu istniało kilka wyników badań i/lub monitoringu do sporządzenia raportu
wykorzystano informacje najbardziej aktualne. W przypadku wyników monitoringu
prowadzonego na wyznaczonych stanowiskach dane o zagęszczeniu na danym
stanowisku (liczba osobników/ powierzchnia stanowiska monitoringowego) zostały
przeliczone na zagęszczenie populacji w obrębie kwadratów (10x10 km) rozmieszczenia
gatunku znajdujących się w obrębie danego stanowiska i w okalającym go buforze o
szerokości 4 km. Przyjęta wielkość buforu odpowiada połowie odległości, która była
wykorzystywana dla odróżniania osobników lub grup osobników na podstawie tropów
(Jędrzejewski i in. 2010, Śmietana i Wajda 1997). W przypadku wilka w regionie
kontynentalnym wyliczono średnie zagęszczenie ze stanowisk monitoringowych oraz 95%
przedział ufności dla tej średniej a uzyskany wynik ekstrapolowano na całą powierzchnię
rozmieszczenia gatunku w tym regionie. W przypadku wilka w regionie alpejskim
oszacowanie liczebności obliczono tylko w oparciu o średnie zagęszczenie ze stanowisk,
ze względu na małą liczbę stanowisk i skrajne zróżnicowanie zagęszczenia populacji jakie
zostało tam stwierdzone (bardzo wysokie we wschodniej części regionu i bardzo niskie w
jego zachodniej części). Należy jednak zaznaczyć, że łączna powierzchnia stanowisk
monitoringowych wilka dla których określono zgęszczenie populacji stanowiła 27%
powierzchni obszaru rozmieszczenia gatunku w tym regionie biogeograficznym. W
przypadku rysia wyliczone średnie zagęszczenie ze stanowisk w danym regionie

ekstrapolowano na cały obszar rozmieszczenia gatunku w danym regionie i przyjęto, że
jest to wartość minimalna ze względu na bardzo skryty tryb życia tego drapieżnika.
Szczegółowy wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych dla sporządzania
raportów został wymieniony poniżej.
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4. Mapy
Załącznikami do raportu są:
Mapa nr 1. Mapa rozmieszczenia gatunku wilk Canis lupus
(Mapa_rozmieszczenia_gatunku_wilk_Canis_lupus)
Mapa nr 2. Mapa zasięgu gatunku wilk Canis lupus (Mapa_zasiegu_gatunku_wilk_Canis_lupus)
Mapa nr 3. Mapa rozmieszczenia gatunku ryś eurazjatycki Lynx lynx
(Mapa_rozmieszczenia_gatunku_rys_eurazjatycki_Lynx_lynx)
Mapa nr 4. Mapa zasięgu gatunku ryś eurazjatycki Lynx lynx
(Mapa_zasiegu_gatunku_rys_eurazjatycki_Lynx_lynx)
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