*Wilk
Canis lupus

Fot. 1. Wilk Canis lupus (© M. Tokajuk)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: drapie ne CARNIVORA
Rodzina: psowate CANIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe:
Konwencja Berne ska  Za cznik II
Konwencja Waszyngto ska  Za cznik II
Rozporz dzenie Rady (WE) 338/97  Za cznik A
Dyrektywa Siedliskowa  Za czniki II (gatunek priorytetowy) i IV
Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a (gatunek, dla którego wymagane jest ustalenie 500metrowej strefy ochrony wokó nory l gowej w okresie 1.04  15.07)
Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista IUCN  LC
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Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  NT
Polska czerwona ksi ga (2001)  NT
Czerwona lista dla Karpat (2003)  VU (w Polsce  VU)

3. Opis gatunku
Wilk Canis lupus na pierwszy rzut oka przypomina owczarka niemieckiego i mo e by
mylony z tego typu psami (fot. 1). Ma jednak równy (nie pochy y) grzbiet, w sz , klinowat klatk piersiow i d u sze, blisko siebie ustawione, wygl daj ce jak wci ni te w klatk piersiow , ko czyny. okcie ko czyn, umiejscowione ni ej ni u psa, skierowane s
do wewn trz, a stopy na zewn trz. G owa wilka jest du a, z szerokim czo em, sko nie
ustawionymi oczami i raczej krótkimi uszami (ryc. 1). Osadzona jest na grubej, mocnej
szyi zlewaj cej si z tu owiem. Pysk jest d ugi, masywny, t po zako czony, z ciemnymi
wargami, po bokach poro ni ty krótk , jasn sier ci (Okarma 1992). Ogon jest d ugi, puszysty, zwykle zwieszony w dó lub uniesiony poziomo. Nigdy nie jest uniesiony wysoko
i zakr cony nad grzbietem, jak to si zdarza u psów. Sylwetka wilka jest znacznie masywniejsza zim z uwagi na grub , zimow sier , latem wilki wydaj si bardzo szczup e,
a nawet wychudzone.
Dymorfizm p ciowy jest zaznaczony. Samce s z regu y wi ksze od samic o oko o
1020%. rednia d ugo cia a (bez ogona) doros ych samców wynosi ok. 120 cm, samic
ok. 110 cm. Masa cia a doros ych samców waha si od 35 do 65 kg (najcz ciej ok. 45 kg),
doros ych samic  3050 kg (najcz ciej oko o 35 kg).
Ubarwienie wilków jest zró nicowane. W strefie umiarkowanej, a wi c i w Polsce,
przewa a kolor szary, szarobr zowy, szarobe owy lub szarorudy. Zdarzaj si jednak wilki
bardzo jasno ubarwione lub bardzo ciemne (jednak nie czarne). Sier wilków sk ada si
z w osów o ró nych d ugo ciach i barwach: bia ych (puchowych), oraz d u szych, trójkolorowych o szarych, rudych, br zowych i czarnych ko cach. Na karku, barkach i opat-

Ryc. 1. Cechy charakterystyczne sylwetki, ubarwienia i tropu wilka Canis lupus
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kach widoczna jest charakterystyczna grzywa, utworzona z najd u szych, ciemno, a nawet
czarno zako czonych w osów. Takie w osy znajduj si te na grzbiecie i grzbietowej
stronie ogona. Bardzo charakterystyczna jest czarna k pa w osów (tzw. gruczo fio kowy)
na grzbietowej stronie ogona, znajduj ca si w odleg o ci 1/3 od jego nasady (Nowak i in.
g owy i uszu jest jaskraworuda. Dol2000). Koniec ogona jest zwykle czarny. Tylna cz
na cz
pyska jest jasnoszara, niekiedy bia a, górna mo e by szara, ruda lub br zowa,
czasem z ciemniejsz pr g przez rodek. Brzuch wilka jest jasnorudy, jasnoszary, niekiedy kremowy. Wewn trzna strona ko czyn jest ja niejsza od zewn trznej. Na przednich
ko czynach widoczne s cz sto czarne, pionowe smugi. Barwa innych cz ci cia a jest
zmienna, zazwyczaj ruda, rudobr zowa, szaroruda lub ciemnoszara. M ode osobniki s
zwykle ciemniejsze, z wi ksz liczb czarnych w osów, szczególnie na grzbiecie, bokach
cia a i ogonie. Szczeni ta w pierwszym miesi cu ycia s bardzo ciemne, niemal czarne,
jedynie górna i tylna cz
g owy jest u nich wyra nie ja niejsza, szaro- lub rudobr zowa.

4. Biologia gatunku
Wilki yj w grupach rodzinnych (watahach), sk adaj cych si z jednej pary rodzicielskiej
oraz ich m odych. Do rui wilki przyst puj w lutym, a szczeni ta rodz si na pocz tku
maja. Samice zwykle szczeni si w norach (cz sto s to stare nory borsucze lub lisie,
poszerzone przez wilki), ale tak e w wykrotach drzew, a nawet w dobrze os oni tych legowiskach na ziemi. W okresie wychowu szczeni t wilki mog wykorzystywa jedn do
kilku nor, co jaki czas przenosz c lub przeprowadzaj c szczeni ta. Zwykle m ode przestaj korzysta z nor w lipcu, wi kszo czasu przebywaj c w legowiskach w ich pobli u.
Najcz ciej rodzi si 56 szczeni t, ale do zimy rednio do ywaj 13. M ode opuszczaj
grup rodzinn zwykle w drugim roku ycia, ale niektóre mog pozostawa w watasze
macierzystej d u ej lub nawet na sta e (Schmidt i in. 2008).
W warunkach polskich wielko watahy wynosi od 2 do 10, najcz ciej 45 osobników. Wielko terytorium jednej watahy wilczej wynosi ok. 150300 km2 (najcz ciej 250
km2) i zale y od zag szczenia ofiar (Okarma i in. 1998, mietana 2000, J drzejewski i in.
2001, 2007). Terytoria s siaduj cych ze sob watah zwykle w ma ym stopniu nak adaj
si na siebie. Zag szczenie populacji wilka w Polsce, w warunkach ochrony gatunkowej
i wysokich liczebno ci ofiar waha si od 1,5 do 4 osobników/100 km2, ale najcz ciej spotykane zag szczenia to 23 osobniki na 100 km2 (J drzejewski i in. 2002).
Terytorium u ytkowane jest przez wilki nierównomiernie: przebywaj one najcz ciej
w obszarach najmniej penetrowanych przez ludzi, a jednocze nie obfituj cych w zwierzyn . Wataha sp dza ok. 75% czasu na terenie pokrywaj cym zaledwie 2030% terytorium
(jest to tzw. centrum area u). Tam te zlokalizowane s nory (lub legowiska) rozrodcze.
Najbardziej odleg e cz ci terytorium wataha odwiedza stosunkowo rzadko, ale regularnie,
zwykle co 710 dni (w tych cz ciach swojego terytorium wilki s cz sto mylnie traktowane jako przechodnie). W pierwszych 2 miesi cach po urodzeniu szczeni t aktywno
watahy jeszcze silniej koncentruje si pobli u nory rozrodczej (J drzejewski i in. 2001,
Schmidt i in. 2008).
rednia d ugo dobowej w drówki watahy wynosi ok. 23 km. Wilki mog jednak przebiec ponad 60 km w ci gu doby. Nie zawsze ca a wataha przebywa lub w druje razem.
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Fot. 2. Siedlisko wilka w Puszczy Bia owieskiej (© K. Zub)

Cz sto wilki chodz pojedynczo lub w mniejszych podgrupach, szczególnie gdy znajduj
si w centrum area u. W okresie wychowu szczeni t ka dej nocy 1 lub 2 wilki zostaj ze
szczeni tami, a reszta watahy poluje. Zim , szczególnie przed ruj , para rodzicielska mo e
sama obchodzi swoje terytorium w celu jego znakowania (J drzejewski i in. 2001).
Wilki s najbardziej aktywne wieczorem (po zmierzchu) i nad ranem. Zim najcz ciej
ko cz nocn aktywno (tj. d u sze w drówki) ok. godziny 89 rano, chocia zdarzaj si
dalekie przej cia równie w ci gu dnia (Theuerkauf i in. 2003b). Wilki znakuj terytorium
moczem, odchodami oraz charakterystycznym drapaniem pazurami ziemi, zwykle na skrzyowaniach dróg le nych (Zub i in. 2003). Swoistym znakowaniem terytorium mo e te by
wycie. Wycie s u y jednak g ównie komunikacji mi dzy osobnikami wewn trz watahy.
Zasi g dyspersji (migracji) m odych wilków waha si od kilku do kilkudziesi ciu kilometrów, mo e jednak dochodzi do kilkuset kilometrów. Poszukuj c miejsca na osiedlenie
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si , migruj ce wilki wybieraj obszary z ma penetracj ludzk , zalesione lub zabagnione.
Mog pokonywa równie niewielkie otwarte tereny rolnicze.
Podstawowy pokarm wilków stanowi dzikie ssaki kopytne. W Polsce gatunkiem ofiary
najcz ciej wybieranym i preferowanym przez wilki jest jele . Inne gatunki (dziki, sarny,
osie) s zabijane przez wilki zwykle rzadziej, ni to wynika z ich udzia u w zespole ssaków
kopytnych. Uzupe niaj cym pokarmem s zaj ce, bobry oraz padlina. W warunkach mozaiki lasów i pastwisk wilki zabijaj te zwierz ta hodowlane, szczególnie owce, krowy,
i kozy, nie jest to jednak istotny element ich diety (J drzejewski i in. 2002).

5. Wymagania siedliskowe
Wilk w Polsce wyst puje przede wszystkim w lasach (lasy li ciaste, mieszane i iglaste)
oraz na terenach bagiennych, pod warunkiem jednak, e s one odpowiednio rozleg e
i znajduj si w nich trudno dost pne ostoje (Okarma 1992, J drzejewski i in. 2004, 2005).
Analizy przeprowadzone na podstawie danych zebranych w ramach programu Ogólnopolskiej inwentaryzacji wilka i rysia w nadle nictwach i parkach narodowych wykaza y, i
wilki wybieraj obszary charakteryzuj ce si wysok lesisto ci (powy ej 40%) oraz niskim
stopniem fragmentacji kompleksów le nych (fot. 2). Dodatkowo preferuj tereny o wysokiej
dost pno ci bazy pokarmowej (przynajmniej 50 kg biomasy dzikich ssaków kopytnych na
1 km2 powierzchni), natomiast unikaj miejsc przeludnionych, o wysokim zag szczeniu
infrastruktury przemys owej i drogowej (powy ej 0,2 km dróg krajowych i wojewódzkich
na 1 km2 powierzchni) (J drzejewski i in. 2008).
Na nory lub legowiska rozrodcze wilki wybieraj miejsca ustronne i niedost pne. S to
przede wszystkim suchsze miejsca w ród mokrade i bagien ródle nych, kotliny zaro ni te
g stymi zagajnikami wierkowymi, fragmenty lasu z du liczb wykrotów i wiatro omów
(Theuerkauf i in. 2003a).

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
Obecnie wilki zasiedlaj g ównie pó nocno-wschodni , wschodni i po udniow (Karpaty)
cz
Polski (ryc. 2). Ich liczebno szacowana jest na oko o 600700 osobników (stan na
2007 r.). Najwi ksz , zwart ostoj wilka w Polsce s Karpaty (od Bieszczadów po Beskid
l ski) oraz Pogórze Karpackie  wyst puje tam cznie oko o 250 osobników. Tak e okoo 250 wilków zasiedla rozleg e, cho mniej zwarte kompleksy le ne pó nocno-wschodniej Polski, a szczególnie region Puszczy Bia owieskiej i Knyszy skiej (80 osobników),
Puszcz Augustowsk i Kotlin Biebrza sk (70 osobników), Lasy Napiwodzko-Ramuckie
i Puszcz Pisk (70 osobników), rejon Puszczy Rominckiej i Boreckiej (20 osobników).
Kolejn ostoj wilka jest Roztocze, wraz z Lasami Janowskimi i Puszcz Solsk , które zasiedla oko o 130 wilków. Pomimo dobrych warunków siedliskowych, bardzo ma a i niestabilna jest populacja wilków w lasach Polski Centralnej i Zachodniej. Stwierdzono tam
zaledwie 2030 osobników, a ich rozmieszczenie zmienia si z roku na rok. W ostatnim
czasie stwierdzono obecno osiad ych watah wilków w Borach Tucholskich, Puszczy
Bydgoskiej, Lasach Wa eckich, Puszczy Rzepi skiej, Borach Dolno l skich oraz Górach
wi tokrzyskich.
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Ryc. 2. Zasi g wyst powania wilka Canis lupus w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 2007) i stanowiska
monitorowane w latach 20072008 w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza i faza druga (zaznaczono
rodkowe wspó rz dne geograficzne stanowisk).

II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Od 2000 r., na mocy porozumienia z Dyrekcj Generaln Lasów Pa stwowych i Ministerstwem rodowiska, prowadzony jest program Ogólnopolskiej inwentaryzacji wilka i rysia
w nadle nictwach i parkach narodowych. Koordynatorami programu s : Zak ad Badania
Ssaków PAN w Bia owie y, Stowarzyszenie dla Natury Wilk oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Inwentaryzacja prowadzona jest w oparciu o instrukcj przygotowan przez koordynatorów. Podstawowe metody obejmuj ca oroczne obserwacje wszelkich
ladów obecno ci wilków (obserwacje osobników doros ych i m odocianych, miejsc rozrodu, ofiar wilków, tropów, odchodów, a tak e s yszane wycie wilków) oraz jednoczesne
tropienia wilków po ponowie na obszarze dobrze wyodr bnionych kompleksów le nych.
Obserwacje zbierane s przez s u by terenowe nadle nictw oraz parków narodowych,
a tak e przez pracowników instytucji koordynuj cych oraz przeszkolonych wolontariuszy.
Przesy ane s one na specjalnych formularzach i mapach do Zak adu Badania Ssaków PAN,
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gdzie wprowadzane s do bazy komputerowej, a nast pnie analizowane z wykorzystaniem
technik GIS i interpretowane w oparciu o wyniki wieloletnich bada nad ekologi wilka
w kraju i w Europie. Na koniec ka dego roku przygotowywany jest raport z Inwentaryzacji,
który przesy any jest do Ministerstwa rodowiska, Administracji Lasów Pa stwowych oraz
parków narodowych. Wyniki udost pniane s tak e wszystkim zainteresowanym na stronie
internetowej www.zbs.bialowieza.pl. Do 2007 r., w ramach Inwentaryzacji zebrano blisko
18 000 wszelkiego rodzaju informacji o obecno ci wilka w ró nych regionach kraju, co pozwoli o na ledzenie zmian liczebno ci i zasi gu wyst powania tego gatunku, identyfikacj
czynników odpowiedzialnych za zmiany, ocen nat enia szkód w ród zwierz t gospodarskich oraz wp ywu fragmentacji rodowiska na stabilno populacji tego drapie nika.
Do wiadczenia zebrane podczas o miu lat trwania programu Inwentaryzacji oraz wieloletnich bada nad ekologi wilka pos u y y do opracowania metodyki monitoringu populacji wilka w Polsce i wyboru wska ników przydatnych do oceny stanu populacji i stanu
siedlisk tego gatunku.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Tab. 1. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska wilka
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Populacja

Liczba
Zag szczenie
osobników/
populacji
100 km2

Liczba watah

Liczba watah/
100 km2

Pe na inwentaryzacja oparta na tropieniach i rejestracji innych
ladów obecno ci wilków; corocznie
Pe na inwentaryzacja obejmuj ca tropienia zimowe, obserwacje ca oroczne (znalezione tropy, odchody, ofiary) oraz
informacje o rozrodzie (obserwacje szczeni t, odnalezione
miejscach rozrodu, wycie wilków doros ych z m odymi);
corocznie
Siedlisko
Stosunek powierzchni le nej do powierzchni ogólnej badanych
obszarów (%); wyliczenia z zastosowaniem narz dzi GIS,
w oparciu o mapy u ytkowania terenu np. baza Corine Land
Cover; pomiar  co 5 lat

Lesisto

%

Fragmentacja
siedliska

km/km

D ugo linii brzegowej lasu w przeliczeniu na 1 km2 lasu;
wyliczenia z zastosowaniem narz dzi GIS, w oparciu o mapy
u ytkowania terenu, np. baza Corine Land Cover, pomiar  co
5 lat

kg/km2

Biomasa dzikich ssaków kopytnych w przeliczeniu na 1 km2;
wyliczana w oparciu o indeks biomasy uzyskiwany na podstawie wska ników zag szcze * otrzymywanych z corocznych
inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzanych przez nadle nictwa, parki narodowe oraz ko a owieckie, dzier awi ce
obwody owieckie, pomiar parametru  co 2 lata

Dost pno
bazy
pokarmowej

2

Zag szczenie
dróg
km/km2

D ugo dróg krajowych i wojewódzkich oraz (oddzielnie)
dróg powiatowych i gminnych w przeliczeniu na 1 km2; wyliczenia z zastosowaniem narz dzi GIS, w oparciu o wektorowe
warstwy infrastruktury drogowej Polski; pomiar  co 5 lat
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Wyliczenia z zastosowaniem narz dzi GIS (np. Least Cost Path
Method);
1  ci g e po czenia z innymi obszarami zasiedlonymi przez
populacje wilków
2  po czenia s abe, przerywane
3  ca kowita izolacja;
pomiar  co 5 lat

Stopie
izolacji
siedlisk

*Warto ci zag szcze kopytnych podane w poradniku (a nazywane wska nikami zag szcze )
uzyskiwane s na bazie informacji o liczebno ci zwierz t kopytnych podawanych przez nadle nictwa posiadaj ce O rodki Hodowli Zwierzyny (OHZ) oraz ko a owieckie na koniec marca
ka dego roku. Podawane liczebno ci oparte s przede wszystkim na arbitralnych informacjach
my liwych (my liwi na podstawie tzw. obserwacji ca orocznych pod koniec sezonu owieckiego
podaj szacunkow liczebno zwierz t ka dego gatunku). S to jedyne dane na temat liczebnoci zwierzyny, jakie s obecnie w Polsce dost pne. Tylko w przypadku nielicznych nadle nictw
(np. Puszcza Bia owieska) liczenia odbywaj si metod p dze próbnych, co daje najbardziej
wiarygodne wyniki. Z uwagi na jako danych (brak nale ytej precyzji okre lania liczebno ci
zwierz t) stosowanie terminu zag szczenia kopytnych by oby b dne, dlatego wprowadzono
termin wska niki zag szcze . Dotychczasowe do wiadczenia pokazuj , e b d szacowania
liczebno ci przedstawionymi powy ej metodami nie wp ywa istotnie na uzyskiwane wyniki,
je li omawiane dane u ywane s do opracowa w skali makro, np. województwa.
Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji i stanu siedliska wilka
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Siedlisko
>40

2040

<20

Fragmentacja siedliska (km/km2)

<3

35

>5

Dost pno

>100

50100

<50

Zag szczenie dróg (km/km2)

<0,1

0,10,2

>0,2

Stopie izolacji siedlisk

1

2

3

Zag szczenie populacji [N/100km2]

>2,5

1,52,5

<1,5

Liczba watah [N/100km2]

>0,5

0,30,5

<0,3

Lesisto

(%)

bazy pokarmowej (kg/km2)

Populacja

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Wska niki kardynalne
 brak

Ocena stanu populacji
Oba wska niki opisuj ce stan populacji s ze sob ci le powi zane, zmiana oceny jednego
z nich poci ga za sob analogiczn zmian w ocenie drugiego. Traktowane s wi c równocennie. Ocena stanu populacji odpowiada najni szej ocenie jednego ze wska ników.
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Ocena stanu siedliska
Oddzia ywanie wszystkich wska ników opisuj cych stan siedliska nale y traktowa
cznie. Wska niki lesisto ci, fragmentacji siedlisk, stopnia izolacji siedlisk oraz zag szczenia
dróg decyduj w g ównej mierze o mo liwo ciach wyst powania gatunku. Nag e pogorszenie którego z tych wska ników powoduje szybki spadek liczebno ci i w konsekwencji
wycofanie si gatunku z danego obszaru. Wska nik  dost pno bazy pokarmowej  decyduje o warto ciach zag szczenia populacji drapie nika (nie jest elementem decyduj cym
o wyst powaniu gatunku w danym obszarze).
Tylko czna analiza wszystkich wska ników, w odniesieniu do specyfiki badanych
obszarów, pozwala na wystawienie prawid owej oceny stanu siedliska. O ocenie stanu
siedliska decyduje najni sza ocena któregokolwiek ze wska ników.

Perspektywy zachowania
Ocena perspektyw zachowania populacji wilka na stanowisku (czyli w konkretnym kompleksie le nym) jest ocen eksperck i powinna obejmowa nast puj ce elementy: 1) ocen , czy istnieje mo liwo dalszego rozwoju populacji w obr bie kompleksu; 2) czy istnieje
czno (korytarze migracyjne) z s siednimi kompleksami le nymi i mo liwo ci swobodnej migracji osobników, czy s zagro enia dla dro no ci korytarzy (np. plany rozwoju
infrastruktury transportowej i wszelkiej zabudowy w obr bie korytarzy); 3) czy stwierdzono
obecno populacji wilka w s siednich kompleksach le nych i jaki jest stan tych populacji;
4) czy planowane s dzia ania i inwestycje w obr bie stanowiska, maj ce wp yw na populacj wilka (np. nowe drogi, rozwój infrastruktury rekreacyjnej, intensyfikacja prac le nych,
itp.); 5) jakie s inne zagro enia dla populacji w obr bie stanowiska (np. k usownictwo,
du a antropopresja, miertelno na lokalnych drogach, miertelno wskutek odstrza ów
w krajach s siednich, transmisja chorób i paso ytów od zwierz t domowych, np. psów);
6) czy istniej zagro enia dla populacji dzikich zwierz t kopytnych w obr bie kompleksu
(np. intensyfikacja odstrza ów, zmniejszenie dost pno ci bazy pokarmowej dla kopytnych,
k usownictwo na zwierz tach kopytnych).

Ocena ogólna
Ocena ogólna stanu ochrony gatunku na poziomie stanowiska mo e zosta wygenerowana
jedynie na podstawie analiz ca o ciowych (zarówno stanu zachowania siedliska, jak i populacji), wykonanych przez krajowy o rodek koordynacji monitoringu wilka.

3. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Stanowiskiem wyst powania wilka nazywamy obszar (kompleks le ny), który zasiedlony
jest przez terytorialne, rozmna aj ce si watahy (grupy rodzinne).
W przypadku wilka  ze wzgl du na ma liczebno , niskie zag szczenia oraz daleki
zasi g migracji  sta ym programem monitoringu (dane zbierane raz na kwarta ) powinny
by obj te wszystkie kompleksy le ne zasiedlone przez wilki. Ponadto raz w roku nale y
zbiera informacje z pozosta ych kompleksów le nych w ca ej Polsce. Tylko informacje
z tak szeroko zakrojonego monitoringu daj podstaw do wnioskowania o rzeczywistym
stanie ochrony gatunku oraz siedlisk, w których wilk wyst puje.
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Sposób wykonywania bada
Badanie wska ników stanu populacji
Na obszarze zasiedlonym przez wilki mo liwe jest rejestrowanie nast puj cych ladów ich
obecno ci: tropy, odchody, znakowanie moczem, drapanie pazurami, resztki ofiar (dzikich
i domowych), wycie wilków, nory rozrodcze, obserwacje bezpo rednie osobników doros ych i szczeni t. Jedynie regularne, powtarzaj ce si odnotowywanie wielu takich ladów
na tym samym obszarze wiadczy o sta ym przebywaniu watahy wilków i pozwala wykluczy przypadki obecno ci pojedynczych, migruj cych osobników.
Dane o wyst powaniu wilków powinny by zbierane regularnie przez pracowników
nadle nictw oraz parków narodowych administruj cych obszarami znajduj cymi si w zasi gu wyst powania gatunku. Dane (z ka dego, obj tego monitoringiem nadle nictwa oraz
parku narodowego) powinny by gromadzone na specjalnych formularzach: kartach monitoringu wilka. Dost p do kart monitoringu powinni posiada tak e pracownicy nadle nictw
i parków, w których wilki nie wyst puj , by zarejestrowa ewentualn kolonizacj obszaru
i zg osi ten fakt do o rodka koordynuj cego monitoring.
Monitoring gatunku powinien by prowadzony w sposób skoordynowany, w ramach
ca ych, dobrze wyodr bnionych kompleksów le nych, otoczonych obszarami o niesprzyjaj cych warunkach siedliskowych dla wilka lub ograniczonymi wyra nymi barierami migracyjnymi (ruchliwe drogi, ci gi zabudowy, rozleg e doliny rzeczne, itp.).
Regionalne dyrekcje Lasów Pa stwowych w porozumieniu z parkami narodowymi i krajobrazowymi powinny wyznaczy w ka dym tak zdefiniowanym kompleksie koordynatora
prac wszystkich jednostek po o onych w granicach danego kompleksu (nadle nictwa, parki narodowe, parki krajobrazowe, ewentualnie ko a owieckie). Równie w ka dym nadle nictwie oraz parku narodowym nale y wyznaczy osoby odpowiedzialne za gromadzenie
danych o du ych drapie nikach.
Do programu monitoringu powinny by w czone równie Regionalne Dyrekcje Ochrony
rodowiska, które gromadz dane o szkodach wyrz dzanych przez wilki w pog owiu zwierz t
gospodarskich oraz rejestruj przypadki mierci wilków (np. w wyniku kolizji drogowych).
Podstaw do oceny liczebno ci wilków powinno by okre lenie liczby watah bytuj cych
na danym obszarze oraz ustalenie ich wielko ci. Aby prawid owo ustali ca kowit liczb
watah (rodzin wilczych) na danym obszarze, konieczne jest rozró nienie watah s siaduj cych ze sob . Mo na to osi gn poprzez tropienia zimowe oraz obserwacje ca oroczne.
1. Tropienia zimowe

Tropienia zimowe (najlepiej na pocz tku zimy) po wie ym opadzie niegu, prowadzone
s jednocze nie (w tym samym dniu) przez wszystkie nadle nictwa oraz parki narodowe
w granicach jednego kompleksu le nego.
Celem tropie zimowych jest:
 wykrycie wszystkich grup wilków lub pojedynczych osobników,
 rozró nienie poszczególnych grup lub pojedynczych osobników i ustalenie liczby watah,
 ustalenie wielko ci poszczególnych watah,
 ustalenie (o ile to mo liwe) obszarów przebywania poszczególnych watah lub osobników w dniu tropienia oraz zmapowanie tras ich przej cia.
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Zasady i organizacja prac podczas tropie zimowych

Przeprowadzenie tropie zimowych w danym dniu zarz dza wyznaczony dla ca ego kompleksu le nego koordynator. Koordynator oraz osoby odpowiedzialne za zbieranie danych
do monitoringu w nadle nictwach i parkach narodowych wcze niej wytyczaj trasy przejazdu samochodów i przej cia pieszych obserwatorów, wzd u le nych dróg i linii oddzia owych. Trasy te powinny tworzy zamkni t sie , o odleg o ci pomi dzy s siednimi
odcinkami od 2 do 4 km, równomiernie roz o on w ca ym rejonie inwentaryzacyjnym.
W górach trasy powinny przechodzi po drogach stokowych, przypotokowych, szlakach
turystycznych i granicznych. Tropienia mog by wykonane tylko w ci gu pierwszej doby
po wie ym opadzie niegu, najlepiej kilkana cie godzin po ponowie. Pó niej rozró nienie
watah wilków mo e by niemo liwe.
W ka dym nadle nictwie i parku do przeprowadzenia tropie nale y wyznaczy od
jednej do kilku osób dobrze rozpoznaj cych tropy. Po dane jest te uczestnictwo przedstawicieli kó owieckich dzia aj cych w regionie. Na terenach nizinnych, gdzie mo liwe
jest wykorzystanie do tego celu samochodów, wystarczy (w zale no ci od wielko ci nadlenictwa, parku) zaanga owa do tropie 12 osoby. W górach, tam gdzie samochody nie
s pomocne, na jeden odcinek trasy powinien przypada jeden tropiciel. Wskazane jest, by
osoby tropi ce wyposa one by y w odbiorniki GPS oraz w rodki czno ci radiowej lub
telefonicznej, w celu przekazywania wspó pracownikom przechodz cym s siednimi trasami, informacji o znalezionych tropach i ich kierunku. Ka dy tropiciel powinien posiada
map sprawdzanego obszaru z zaznaczonymi trasami przej cia oraz karty monitoringu.
Metodyka prowadzenia tropie

Samochody i piesi obserwatorzy ze wszystkich nadle nictw i parków danego kompleksu
wyruszaj tego samego dnia rano i poruszaj si po przydzielonych im do sprawdzenia
odcinkach. Na mapki nanosz wszystkie napotkane wie e tropy wilków, ich przebieg
na trasie tropienia, miejsce wej cia i zej cia z trasy, liczb osobników w grupie, kierunek
poruszania si drapie ników.
Po znalezieniu tropów nale y pod a za nimi, obje d aj c (na terenach, gdzie mo liwe jest u ycie samochodów do inwentaryzacji) poszczególne oddzia y le ne, do których
tropy wchodz , staraj c si ustali miejsce aktualnego przebywania wilków, tj. oddzia (lub
grup oddzia ów), do którego tropy wesz y, ale z niego nie wysz y.
Dane zebrane podczas tropie zimowych na wyznaczonych transektach: miejsca spotkania tropów (ewentualne wspó rz dne geograficzne lub oddzia le ny), wymiary (d ugo ,
szeroko ), liczba osobników, kierunek przej cia oraz ewentualnie miejsce aktualnego
przebywania wilków nanoszone s przez tropicieli zarówno na mapach, jak i na kartach
monitoringu wilka.
Mapy oraz formularze z danymi s nast pnie przesy ane przez koordynatorów do o rodka koordynuj cego monitoring, gdzie na ich podstawie wyodr bnienia si trasy przej cia
poszczególnych drapie ników w ca ym kompleksie le nym i definiuje, które tropy pozostawi ten sam/te same drapie niki, a które nale do ró nych osobników/grup.
2. Ca oroczne obserwacje

Ca oroczne obserwacje s prowadzone przez s u by terenowe nadle nictw i parków w caej Polsce. Polegaj one na notowaniu na kartach monitoringu wilka wszystkich przypadkowych spotka , zaobserwowanych ladów obecno ci i aktywno ci wilków. Celem tych
obserwacji jest ustalenie:
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 wielko ci watah (na podstawie maksymalnej liczby osobników zaobserwowanych jednocze nie),
 faktów przyst powania wilków do rozrodu i przybli onych lokalizacji miejsc rozrodu
(na podstawie przypadkowo odnalezionych nor, obserwacji szczeni t, wycia wilków ze
szczeni tami oraz koncentracji tropów i odchodów w okresie od maja do lipca),
 obecno ci wilków niewykrytych podczas tropie zimowych lub potwierdzenie ich obecno ci (na podstawie zarejestrowanych odchodów, resztek ofiar, tropów lub obserwacji).
Okre lenie lokalizacji miejsc rozrodu pozwala w sposób pewny rozró ni poszczególne watahy i ustali ich liczb . Ca oroczne obserwacje mog wi c stanowi istotne uzupe nienie informacji z tropie zimowych, a w niektórych przypadkach mog by g ównym
wyznacznikiem liczby i wielko ci watah oraz liczebno ci populacji wilków na danym
obszarze. Odchody wilków s na tyle charakterystyczne, e stanowi atwy do zarejestrowania dowód ich obecno ci w kompleksie le nym. Wyst powanie wilków potwierdza
tak e obecno tropów oraz resztek ofiar. Zwykle pierwszym dowodem na pojawienie
si wilków w kompleksie le nym, gdzie gatunek ten ostatnio nie wyst powa , s przypadkowe obserwacje osobników poczynione przez robotników le nych lub my liwych. Daty
i miejsca tych zdarze nale y szczegó owo odnotowywa , dla pó niejszej analizy procesu
kolonizacji. Szczególnym dowodem pojawienia si wilków na nowym terenie mo e by
wyst pienie szkód w ród zwierz t gospodarskich.
Na kartach monitoringu zapisywane s dane dotycz ce nast puj cych obserwacji:
 Wszystkie (wiarygodne) obserwacje wilków, z podaniem daty, godziny, lokalizacji,
liczby osobników i ewentualnie ich wieku i p ci.
 Odnalezione martwe wilki z podaniem przyczyny mierci, daty, lokalizacji, wieku i p ci
osobnika
 Us yszane wycie wilków, z zaznaczeniem dok adnej daty, pory dnia, miejsc, z których
ono dochodzi o, liczby osobników, oraz ewentualnej obecno ci i liczby szczeni t.
 Informacje o znanych miejscach rozrodu, tj.: odkrytych norach lub obserwowanych
szczeni tach, z podaniem lokalizacji, rodzaju schronienia (np. nora, wykrot, m odnik,
jaskinia, itp.), lat, w których miejsce by o u ytkowane przez drapie niki. Trzeba przy tym
pami ta , e wilk jest gatunkiem chronionymi i niedozwolone jest niepokojenie wilków
w okresie rozrodu. Dlatego ewentualne miejsca rozrodu mo na sprawdza dopiero po
definitywnym opuszczeniu ich przez m ode, tj. nie wcze niej ni w po owie sierpnia.
 Znalezione ofiary wilków z podaniem daty, miejsca, gatunku, wieku i p ci ofiary (dotyczy to zarówno zwierz t dzikich, jak i hodowlanych).
 Wszystkie spotkane tropy drapie ników, z podaniem daty, lokalizacji, liczby osobników. Wskazany jest pomiar tropów (d ugo i szeroko tropu) we wszystkich sytuacjach, gdy jest to mo liwe. Tropy wilków nale y mierzy bez pazurów.
 Lokalizacje odchodów drapie ników, z podaniem daty znalezienia, ich liczby oraz opisem miejsca (np. na drodze, na skrzy owaniu, w lesie, itp.). Je li odchody s regularnie
znajdowane w tym samym miejscu, ka dorazowo trzeba to odnotowa .
Wszystkie wype nione karty monitoringu powinny by zbierane przez osob odpowiedzialn za monitoring drapie ników w nadle nictwie lub parku, a nast pnie przesy ane do
o rodka koordynuj cego monitoring drapie ników. Kopie kart powinien tak e gromadzi
koordynator kompleksu le nego.
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3. Gromadzenie i interpretacja danych z monitoringu populacji

W krajowym o rodku koordynuj cym monitoring wilka wszystkie dane wpisywane s do
baz komputerowych, wraz z nadawanymi im (tam gdzie ich brak) wspó rz dnymi geograficznymi. Nast pnie analizowane s na mapach topograficznych Polski z wykorzystaniem
technik GIS. Na bazie wszystkich uzyskanych informacji wyró niane s poszczególne watahy wilcze, ustalana jest liczba osobników i wykre lane schematyczne terytoria. Podstawowym kryterium wyró nienia poszczególnych terytoriów s trasy przej cia drapie ników
oraz lokalizacje miejsc ich dziennego odpoczynku, ustalone w tropieniach zimowych. Tam,
gdzie takich danych brak, schematyczne terytoria powinny obejmowa miejsca koncentracji tropów lub obserwacji o powtarzaj cej si maksymalnej liczbie osobników, zak adaj c,
e oznacza ona wielko watahy. Na podstawie bada telemetrycznych nale y przyj , e
rednia wielko terytorium watahy wilków wynosi 230 km2 (Okarma i in. 1998, mietana
2000, J drzejewski i in. 2001, 2007). Nale y za o y mo liwo niewielkiego nak adania
si terytoriów. Rozró nienie poszczególnych watah i rozmieszczenie ich terytoriów trzeba
zweryfikowa na podstawie informacji o norach i rozrodzie wilków. Dodatkowym kryterium do wyró nienia terytoriów watah w sytuacjach niepewnych jest rednia odleg o
pomi dzy norami bezpo rednio s siaduj cych ze sob watah, zamieszkuj cych ten sam
kompleks le ny ( rednia 14 km, zakres 720 km, n = 24).
4. Metody uzupe niaj ce

Metod uzupe niaj c mo e by cyklicznie stosowany monitoring genetyczny (co 1012
lat), oparty na analizie DNA izolowanego z wilczych odchodów. Monitoring taki, zastosowany w charakterze dok adnej inwentaryzacji gatunku, umo liwi by oszacowanie
minimalnej liczby osobników w badanych obszarach. Dodatkowo, analizy genetyczne
umo liwiaj ustalenie stopnia pokrewie stwa pomi dzy populacjami zasiedlaj cymi ró ne
regiony Polski oraz wyznaczenie kierunków migracji drapie ników.
Ocena liczebno ci w oparciu o analizy DNA z wilczych odchodów przebiega w kilku
etapach:
1. Zbiór odchodów  w tym celu ma e próbki wie ych odchodów (zbierane np. przez
s u by terenowe parków narodowych i Lasów Pa stwowych) umieszczane s w specjalnych probówkach z alkoholem, wraz z pe nym opisem (data, miejsce zbioru, wie o
odchodów, itp.). Odchody powinny by zbierane systematycznie, przez okres oko o
jednego roku, w ustalonych przez koordynatora terminach.
2. Identyfikacja gatunkowa  wykluczenie odchodów mylnie przypisanych do badanego
gatunku.
3. Indywidualne rozró nianie osobników (genotypów)  metody genetyczne (analizy mikrosatelitów).
4. Oszacowanie minimalnej liczby osobników (genotypów) (Pilot i in. 2005).
Wyniki z okresowego monitoringu genetycznego daj mo liwo weryfikacji szacunków liczebno ci drapie ników uzyskanych metod tropie zimowych, czy te ca orocznych obserwacji.
W celu pe nego poznania stanu zachowania populacji wilka, okresowo, na wybranych
terenach mo na przeprowadzi badania gatunku z wykorzystaniem radiotelemetrii oraz
telemetrii GPS.
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Badania wska ników stanu siedliska
Wska niki okre laj ce stan zachowania siedliska wilka w badanym obszarze powinny by
okre lane co 2 lata w odniesieniu do biomasy dzikich ssaków kopytnych oraz co 5 lat
w odniesieniu do lesisto ci, fragmentacji siedlisk, zag szczenia dróg oraz stopnia izolacji siedlisk w krajowym o rodku koordynuj cym program monitoringu wilka. Powy sze
wska niki wyliczane s przy u yciu narz dzi GIS, na bazie map u ytkowania terenu np.
Corine Land Cover oraz innych warstw wektorowych, umo liwiaj cych charakterystyk
badanych wska ników.
W sytuacjach wyj tkowych, gdy nast puje nag a zmiana w stanowisku bytowania gatunku (np. po ar, huragan, masowe zamieranie drzewostanów, itp.), nale y zwi kszy cz stotliwo pomiaru analizowanych wska ników.

Termin i cz stotliwo bada
Tropienia zimowe po wie ym opadzie niegu powinny by prowadzone wczesn zim ,
w okresie pojawienia si sprzyjaj cych warunków do ich wykonania. Dane (karty monitoringu i mapy) nale y przesy a do krajowego o rodka koordynuj cego monitoring wilka
pod koniec pierwszego kwarta u ka dego roku.
Pozosta e informacje potwierdzaj ce wyst powanie wilków nale y zbiera nieprzerwanie w ci gu ca ego roku i przesy a karty monitoringu na koniec ka dego kwarta u (marzec,
czerwiec, wrzesie , grudzie ) do krajowego o rodka koordynuj cego. Z kompleksów lenych niezasiedlonych przez wilki informacja o braku drapie ników powinna by przesyana raz w roku.
Jednostk koordynuj c monitoring wilka w Polsce jest Zak ad Badania Ssaków PAN
w Bia owie y, we wspó pracy ze Stowarzyszeniem dla Natury Wilk oraz Instytutem
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Ze wzgl du na priorytetowy status wilka jako gatunku, nale a oby go obj monitoringiem sta ym, powtarzanym ka dego roku. Jedynie tak kompleksowe podej cie do kwestii
monitoringu daje mo liwo wychwycenia zmian zasi gu gatunku czy stabilno ci zasiedlaj cych Polsk populacji.
Termin okre lania wska ników stanu siedliska jest oboj tny.

Sprz t i materia y do bada
Podstawowym sprz tem badawczym jest tu przede wszystkim odpowiednio wyposa ona
w oprogramowanie GIS pracownia komputerowa, gdzie nadsy ane z monitoringu dane s
opracowywane.
W przypadku metod uzupe niaj cych (genetyka) konieczne jest zapewnienie zestawów
do zbioru prób (fiolki i roztwór konserwuj cy), a tak e rodków finansowych do wykonania
analiz genetycznych.
Niezale nie od standardowej karty zapisu wyników bada monitoringowych gatunku na stanowisku, do zapisu obserwacji terenowych stosuje si kart monitoringu wilków
i rysi, wykorzystywan w programie Ogólnopolskiej inwentaryzacji wilka i rysia w nadlenictwach i parkach narodowych  ród o: www.zbs.bialowieza.pl.
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku

Nazwa gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
1352
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Wilk, Canis lupus Linnaeus, 1758
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego
Ostoja Knyszy ska

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa
stanowiska

Puszcza Knyszy ska
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, ochrona strefowa gniazd itd.

Obszary
chronione,
na których
wyst puje
gatunek
w tym
obszarze

Wspó rz dne
geograficzne

Wysoko

n.p.m.

Wyst puj nast puj ce formy ochrony:
Natura 2000:
Dyrektywa Ptasia:
Puszcza Knyszy ska
Rezerwat Przyrody:
Wielki Las, Karczmisko, Krzemianka, Jesionowe Góry, Tabo y, Koz owy ug,
Stara D bina, Budzisk, Mi dzyrzecze, Woronicza, Stare Biele, Góra Pieszczana, Sura kowo, Bahno w Borkach, Krzemienne Góry, Ja ówka, Krasne, Las
Cielicza ski, Nietupa, Gorbacz, Skarpy lesi skie
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszy skiej
Obszary Chronionego Krajobrazu:
Wzgórza Sokólskie, Dolina Narwi
Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) kompleksu le nego lub terenu zajmowanego przez populacj
23o 36

 E, 53o 10

 N

Wymieni wysoko ci n.p.m. terenu zajmowanego przez populacj . Ewentualnie te zakres wysoko ciowy wyst powania siedlisk gatunku w obszarze
(szczególnie w obszarach górskich i podgórskich)
Wysoko

n.p.m. minimalna 30 m i maksymalna 160 m

Ogólna charakterystyka obszaru zajmowanego przez wilki, powierzchnia
kompleksu le nego, procentowy udzia typów lasu.
Je li jest to obszar Natura 2000  opis bezpo rednio z bazy danych.

Ogólna
charakterystyka
obszaru

Obszar obejmuje Puszcz Knyszy sk  do silnie rozcz onkowany kompleks le ny, którego wiele fragmentów zachowa o jeszcze naturalny charakter.
Poszczególne cz ci Puszczy nosz historyczne nazwy: Puszcza B udowska,
P. Knyszy ska, P. Kry ska, P. Malawicka, P. Odelska i P. Supraska. Tereny
Puszczy Knyszy skiej znajduj si w zasi gu zlodowacenia rodkowopolskiego i w zwi zku z tym przewa aj na jej obszarze krajobrazy staroglacjalne,
których rze ba jest wyj tkowo urozmaicona. Od pó nocy i wschodu otaczaj
Puszcz wysoczyzny morenowe, opadaj ce w kierunku centralnej cz ci
kompleksu. W zachodniej i rodkowej cz ci Puszczy wyst puj odosobnione
wyniesienia terenowe, otoczone rozleg ymi obni eniami, na po udnie od rzeki
Supra l teren jest agodnie ukszta towany. Charakterystycznym elementem
rze by Puszczy Knyszy skiej jest wa terenowy  tzw. Wa wi toja ski,
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rozci gaj cy si mi dzy Wali ami a Czarn Bia ostock . Pod wzgl dem
hydrograficznym obszar Puszczy Knyszy skiej po o ony jest w zlewisku
Ba tyku, w dorzeczu górnej Narwi. G ówn rzek puszczy jest Supra l (dop yw
Narwi) wraz ze swymi dop ywami Soko d , P osk , S oj i Czarn . Niewielkie
fragmenty puszczy odwadniane s przez systemy wodne Biebrzy oraz Nietupy
 dop ywu Niemna. Walorem puszczy s liczne ródliska oraz czyste strumienie i rzeczki; istnieje tu oko o 450 wyp ywów wód podziemnych w postaci róde , m ak i wysi ków. Brak jest na tym terenie naturalnych jezior, na rzekach
utworzonych jest kilka zbiorników zaporowych. rednia roczna temperatura
waha si od 6,5 do 7,0 oC. Czas zalegania pokrywy nie nej wynosi 8090 dni
w ci gu roku.
W czona do tego terenu od strony po udniowo-wschodniej Niecka GródeckoMicha owska to rozleg a kotlina, wys ana grub warstw torfów, odwadniana
przez rzeczki wpadaj ce do górnego biegu Supra li, która przecina kotlin
w pó nocnej jej cz ci, Wi kszo terenu kotliny jest osuszona, jednak e
w wielu miejscach zachowa y si ró nej wielko ci zabagnienia. W centralnej
cz ci kotliny znajduje si ma e jeziorko Gorbacz, a w cz ci wschodniej
jeziorko Wiejki.
W Puszczy Knyszy skiej wyst puj wszystkie typy siedlisk le nych. Dominuj
siedliska boru mieszanego wie ego  53% i lasu mieszanego 22%. Doliny
rzek, w wi kszo ci osuszone, zaj te s przez torfowiska niskie i przej ciowe.
Na lokalnych wododzia ach, w bezodp ywowych zag bieniach terenu, rozwin y si torfowiska przej ciowe i rzadziej torfowiska wysokie. Tereny odlesione
zaj te s przez pola uprawne i u ytki zielone oraz do liczne osiedla ludzkie.
Oko o 20% terenu Niecki Gródecko-Micha owskiej zajmuj lasy (g ównie
brzeziny bagienne). Wyst puj równie zakrzewienia wierzbowe.
Charakterystyka
siedlisk gatunku
w obszarze

Rodzaj u ytkowanych siedlisk (z uwzgl dnieniem siedlisk le nych i niele nych)
Wilki wyst puj we wszystkich typach siedlisk le nych Puszczy Knyszy skiej,
u ytkuj równie siedliska dolin rzecznych oraz torfowiska.
Syntetyczne informacje o stanie poznania wyst powania gatunku na obszarze
(zw aszcza ostatnie stwierdzenia), o dotychczasowych badaniach i inne istotne
fakty nieopisane w pozosta ych polach

Informacja
o gatunku
w obszarze

Ostatnia
weryfikacja
w terenie
Obserwator
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Monitoring wilka na terenie Puszczy Knyszy skiej prowadzony jest nieprzerwanie od roku 2000 w ramach programu Ogólnopolskiej inwentaryzacji
wilka i rysia w nadle nictwach i parkach narodowych, koordynowanego przez
Zak ad Badania Ssaków PAN w Bia owie y i kierowanego przez prof. dra hab.
W odzimierza J drzejewskiego. Prace w ramach monitoringu polegaj na zbieraniu danych dwiema metodami: (1) ca oroczne obserwacje i rejestracje wszelkich ladów obecno ci wilków przez s u by le ne, my liwych, pracowników
terenów chronionych (2) zimowe liczenia, przeprowadzone w miar mo liwoci jednego dnia przez wszystkie nadle nictwa i parki narodowe znajduj ce
si w obr bie jednego rejonu inwentaryzacyjnego (du y kompleks le ny wraz
z terenami przyleg ymi)  wi cej informacji na stronie www.zbs.bialowieza.
pl. W latach 20002007 zebrano cznie 1354 informacji potwierdzaj cych
wyst powanie wilka w Puszczy Knyszy skiej. Na podstawie uzyskanych
informacji o miejscach rozrodu wilków dokonano równie podzia u obserwacji w poszczególnych latach na oddzielne watahy. Dzi ki temu mo liwe by o
oszacowanie wielko ci watah oraz policzenie wilków w obr bie badanego
obszaru. W latach 20002007 liczebno wilków w Puszczy Knyszy skiej
oszacowano na 3040 osobników (67 watah).
Data ostatniej inwentaryzacji wilków na badanym terenie
Monitoring ci g y od 2000 r.
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za ten obszar
Pracownicy nadle nictw
BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Wilk Canis lupus Linnaeus, 1758

Daty
obserwacji

Data wype nienia

Daty wszystkich obserwacji. Daty przeprowadzonego liczenia wilków, notowania zimowych tropów, innych obserwacji
1.07.200731.03.2008
Data wype nienia formularza przez eksperta
30.06.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion  wype nia
instytucja koordynuj ca
Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska niki

Opis

Ocena

Populacja
Zag szczenie
populacji
Liczba watah

Liczba osobników w przeliczeniu na 100 km2
22,5
Liczba watah w przeliczeniu na 100km2
0,4

U1
U1
U1

Siedlisko
Lesisto

Stosunek powierzchni le nej do powierzchni ogólnej badanych
obszarów (%)

FV

50
Fragmentacja
siedliska
Dost pno
bazy pokarmowej
Zag szczenie dróg

Stopie
izolacji siedlisk

Perspektywy
zachowania

D ugo

linii brzegowej lasu w km na 1 km2 lasu

2,5
Biomasa dzikich ssaków kopytnych w kg na 1 km2 lasu
169
Liczba km dróg w przeliczeniu na 100 km2
0,11

FV

FV U1
U1

Wska nik opisowy w trzystopniowej skali
1  ci g e po czenia z innymi obszarami zasiedlonymi przez populacje wilków
Uzasadni ocen w kontek cie mo liwo ci rozwoju populacji w obr bie kompleksu, jego czno ci z s siednimi kompleksami le nymi
i mo liwo ci swobodnej migracji osobników, zagro e dla dro no ci
korytarzy, obecno ci populacji wilka w s siednich kompleksach
le nych i ich stanu, przewidywanych oddzia ywa i planowanych inwestycji w obr bie stanowiska, mog cych mie wp yw na populacj
wilka, zagro e dla populacji dzikich zwierz t kopytnych w obr bie
kompleksu

FV

U1

Perspektywy zachowania gatunku s niezadawalaj ce, ze wzgl du
na liczne inwestycje drogowe planowane w badanym obszarze. Proces zachodz cych zmian jest szybki, przez co w najbli szych latach
mo na si spodziewa gwa townego spadku warto ci parametrów
opisuj cych zarówno stan siedliska, jak i populacji wilka.
Ocena ogólna

U1
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Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod

Nazwa dzia alno ci

190

Inne rodzaje praktyk
rolniczych lub le nych
niewymienione powy ej

243

400

500

502

Wp yw

Syntetyczny opis

B



Prace zwi zane z gospodark le n
w miejscach rozrodu wilków, brak ochrony tych miejsc w okresie letnim

Chwytanie, trucie,
k usownictwo

B



Przypadki mierci wilków we wnykach
zastawianych przez k usowników na
zwierzyn p ow , nielegalny odstrza

Tereny zurbanizowane,
tereny zamieszkane

B



Coraz wi kszy wp yw terenów zurbanizowanych na obszar (w szczególno ci
miasta Bia ystok)



Negatywny wp yw na populacje bytuj cych zwierz t:
a) wzrost nat enia ruchu na istniej cych
drogach
 zwi kszona miertelno
 podwy szona emisja ha asu
b) budowa nowych dróg i obwodnic miast
 dalsza fragmentacja i izolacja siedlisk
i populacji



Negatywny wp yw na populacje bytuj cych zwierz t:
a) wzrost nat enia ruchu na istniej cych
drogach
 zwi kszona miertelno
 podwy szona emisja ha asu
b) budowa nowych dróg i obwodnic miast
 dalsza fragmentacja i izolacja siedlisk
i populacji

Sie transportowa

Drogi, szosy

Intensywno

A

A

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa

190

Inne rodzaje praktyk
rolniczych lub le nych
niewymienione powy ej

243

400

500

502
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Wp yw

Syntetyczny opis

B



Prace zwi zane z gospodark le n
w miejscach rozrodu wilków, brak ochrony tych miejsc w okresie letnim

Chwytanie, trucie, k usownictwo

B



Przypadki mierci wilków we wnykach
zastawianych przez k usowników na
zwierzyn p ow , nielegalny odstrza

Tereny zurbanizowane,
tereny zamieszkane

B



Dalszy rozwój terenów zurbanizowanych
zwi zanych przede wszystkim z rozwojem miasta Bia ystok.



Dalszy rozwój infrastruktury drogowej
spowoduje wycofanie si gatunku z obszarów planowanych inwestycji drogowych (wzrost nat enia ruchu na drogach,
budowa nowych dróg, obwodnic miast)



Dalszy rozwój infrastruktury drogowej
spowoduje wycofanie si gatunku z obszarów planowanych inwestycji drogowych (wzrost nat enia ruchu na drogach,
budowa nowych dróg, obwodnic miast)

Sie transportowa

Drogi, szosy

Intensywno

A

A
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Wilk Canis lupus Linnaeus, 1758

Inne informacje
Inne
warto ci
przyrodnicze
Gatunki
obce
i inwazyjne
Inne uwagi

Zarz dzanie
terenem

Istniej ce plany
i programy
ochrony/
zarz dzania/
zagospodarowania

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej; gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i innerzadkie i chronione gatunki; inne wyj tkowe walory obszaru
Nie obserwowano
Obserwowane gatunki obce i inwazyjne
Nie obserwowano
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników
Wymieni instytucje, organizacje, podmioty prawne odpowiedzialne za
gospodarowanie na tym terenie (np. park narodowy, nadle nictwo i le nictwa,
RZGW itd.
Lasami Puszczy Knyszy skiej administruje 7 nadle nictw:
ednia, Wali y, Krynki, Dojlidy, Supra l, Czarna Bia ostocka, Knyszyn.
W obr bie Puszczy Knyszy skiej funkcjonuje Park Krajobrazowy Puszczy
Knyszy skiej.
Plany ochrony parków i rezerwatów, Plany urz dzania lasu, programy ochrony przyrody w LP, projekty renaturalizacji (np. LIFE, Ekofundusz). Wszelkie
dokumenty, które mog mie znaczenie dla ochrony opisywanego siedliska
przyrodniczego na tym obszarze
Plany Urz dzania Lasu opracowane dla wszystkich wymienionych wy ej
nadle nictw

Prowadzone
zabiegi
ochronne i ocena
ich skuteczno ci

Opisa , czy w badanym kompleksie le nym prowadzi si jakie dzia ania
ukierunkowane na ochron gatunku

Dokumentacja
fotograficzna

PLC200006_Canis Lupus_OstojaKnyszy ska_Foto1.jpg/J.Ziemek
PLC200006_Canis Lupus_OstojaKnyszy ska_Foto2.jpg/J.Ziemek

Brak tego typu dzia a

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla których mo na zaadaptowa opracowan metodyk
Z uwagi na wymagania siedliskowe (rozleg e kompleksy le ne), niewielkie zag szczenia
w siedliskach, znaczn wielko terytoriów/area ów, dalekie zasi gi migracji, podobn
baz pokarmow , gatunkami o zbli onych do wilka wymaganiach s ry i nied wied .
W zwi zku z tym mo na wobec nich zastosowa t sam (lub lekko zmodyfikowan ) metodyk monitoringu.
W odniesieniu do wilka i rysia monitoring mo e by prowadzony równocze nie, w ramach tych samych dzia a . W odniesieniu do nied wiedzia zimowe tropienia maj ograniczone znaczenie, chyba e przeprowadzi si specjalne tropienia w marcu.

6. Ochrona gatunku
Nale y zachowa ochron cis gatunku, z mo liwo ci tworzenia czasowych stref ochronnych wokó miejsc rozrodu. W obr bie znanych miejsc regularnego rozrodu wilków nale y
ogranicza penetracj ludzk , poprzez utrudnienie dost pu (pozostawienie wykrotów, celowo ci tych drzew, wstrzymanie czyszcze w m odnikach, zablokowanie dochodz cych
w pobli e cie ek, itp.). W obr bie zasi gu wilka nale y w planach owieckich dotycz cych pozyskania jelenia i sarny, uwzgl dni udzia drapie nictwa wilka. Nale y wspiera
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rozszerzanie si zasi gu wyst powania gatunku, poprzez ochron integralno ci i czno ci
siedlisk, oraz ochron szlaków dyspersji  korytarzy ekologicznych. Na obszarach wyst powania wilków nale y prowadzi dzia ania zapobiegaj ce i agodz ce konflikty z hodowl
zwierz t gospodarskich, takie jak: edukacja hodowców, optymalizowanie praktyk hodowlanych (np. kolektywny wypas pod nadzorem) i wprowadzanie metod ochrony inwentarza
przed drapie nikami (w a ciwe ogrodzenia elektryczne i metalowe, fladry, psy stró uj ce);
sprawne szacowanie szkód w inwentarzu i wyp acanie odszkodowa ; zezwolenia na odstrza y interwencyjne wilków w przypadku uporczywych szkód w inwentarzu.
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