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PRZEDMOWA

Człowiek od tysięcy lat korzystając z zasobów przyrodniczych, spowodował prze-
kształcenie i zubożenie środowiska, czego efektem stało się zmniejszenie różnorodno-
ści biologicznej. Do siedlisk najmniej zmienionych oraz najbogatszych pod względem 
liczby żyjących w nich gatunków roślin i zwierząt, należą lasy. Dlatego troska o ich do-
bry stan ma decydujące znaczenie dla zachowania bogactwa przyrodniczego.

Wykonywane w przeszłości osuszanie mokradeł, zalesianie każdego „nieużytku” oraz 
rygorystyczne usuwanie drzew dziuplastych, zamierających lub o nietypowym pokroju 
to przykłady działań, które niekorzystnie wpłynęły na występowanie niektórych typów 
siedlisk, a także liczebność gatunków roślin i zwierząt. Prowadzona obecnie w naszym 
kraju zrównoważona gospodarka leśna, oparta na przyjaznych przyrodzie zasadach, 
stwarza dogodne warunki do ochrony istniejących oraz odtwarzania utraconych wa-
lorów przyrodniczych. W działania takie angażują się leśnicy, pracownicy parków naro-
dowych i krajobrazowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarzą-
dowe, instytucje naukowe. W trakcie realizacji licznych projektów zgromadzono wiele 
doświadczeń i wypracowano skuteczne metody działań czynnej ochrony przyrody.

Właśnie tym metodom, nazwanych najlepszymi praktykami, poświęcona jest seria 
jedenastu podręczników, opracowanych i wydanych w ramach projektu pn. „Ochrona 
różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 
– promocja najlepszych praktyk”. Podręczniki adresowane są głównie do osób, które 
planują realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i poszukują sprawdzonych metod, 
służących osiągnięciu zamierzonego celu.

Każdy podręcznik składa się z  dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólną infor-
mację o biologii omawianych gatunków lub charakterystykę siedlisk, ich zagrożeniach 
oraz możliwych metodach ochrony. Autorzy niejednokrotnie prezentowali tu wyniki 
najnowszych badań i propozycje działań, które nie weszły jeszcze do powszechnego 
stosowania. Te metody będą zapewne jeszcze weryfikowane i z czasem być może zo-
staną wdrożone do szerszej praktyki. Druga część podręcznika to opis działań, których 
realizacja została sprawdzona w projektach ochronnych. Są to właśnie najlepsze prak-
tyki, które chcemy upowszechnić, aby pokazać dorobek różnych instytucji w ochronie 
przyrody, a także rozpropagować skuteczne metody prowadzenia takich działań.

Mam nadzieję, że podręczniki najlepszych praktyk ochrony przyrody spełnią oby-
dwa te cele.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
mgr inż. Adam Wasiak
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1. OPISY GATUNKÓW

1.1. Wilk

1.1.1. Wygląd zewnętrzny, zmysły, adaptacje do trybu życia

Wilk Canis lupus jest ssakiem należącym do rzędu drapieżnych Carnivora i rodziny 

psowatych Canidae. Ma szczupłą sylwetkę o prostym grzbiecie, długie i ustawione bli-

sko siebie kończyny (fot. 1). To zwierzę palcochodne, jego trop jest duży i symetrycz-

ny. Ogon puszysty i zakończony ciemnymi włosami, swobodnie zwieszony sięga do 

stawu skokowego kończyn tylnych. Głowa duża, z szerokim czołem, długim pyskiem, 

skośnie ustawionymi oczami i krótkimi uszami. Wśród 42 zębów wyróżniają się wielkie 

kły oraz łamacze. Dorosłe samce są większe od samic o około 10–20%. Średnia długość 

ciała (bez ogona) samców wynosi ok. 120 cm, samic ok. 110 cm. Wysokość w kłębie 

70–90 cm (samce) i 60–80 cm (samice). Masa ciała samców waha się od 35 do 65 kg 

(średnio 45 kg), a samic od 30 do 50 kg (średnio 35 kg). W umaszczeniu dominują 

barwy szarorude i szarobrązowe. Zdarzają się też wilki jasno ubarwione lub bardzo 

ciemne, nie występują natomiast w Polsce jednolicie czarne lub białe. Powszechne jest 

Fot. 1. Wilk  Fot. R.W. Mysłajek
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wyraźnie rude zabarwienie sierści na tylnej część głowy i uszu. Młode osobniki są ciem-

niejsze od dorosłych. Szczenięta w pierwszym miesiącu życia są niemal czarne, jedynie 

górna i tylna część głowy jest jaśniejsza, brązowa (Nowak i Mysłajek 2000, Jędrzejewski 

i Sidarowicz 2010).

Wilki mają doskonały węch i słuch. Wyciem porozumiewają się z członkami grupy 

rodzinnej, a czasami skutecznie odstraszają intruzów (Nowak i in. 2007). Wzrok wilków 

podczas dnia jest mniej ostry niż ludzki. Dostrzegają znacznie lepiej obiekty będące 

w ruchu. Pole widzenia jest szersze niż u ludzi, ale zdolność akomodacji na krótki dy-

stans jest mniejsza. Nocą widzą natomiast zdecydowanie lepiej niż ludzie. 

1.1.2.  Status prawny gatunku w Polsce i w Unii Europejskiej, konsekwencje 

wynikające ze statusu prawnego

Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym w całej Polsce od 1998 r. W uzasadnieniu 

do projektu rozporządzenia o ochronie gatunkowej napisano: „Wilk spełnia ważną rolę 

w utrzymaniu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym i jest naturalnym 

regulatorem liczebności i stanu zdrowotnego zwierzyny łownej”. Wilki były chronio-

ne kilka lat wcześniej w różnych częściach kraju, np. w dawnym woj. poznańskim od 

1992 r., a w 46 starych województwach od 1995 r. (Bereszyński 1998). Obecny status 

prawny wilka reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.10.2011 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237 z 2011 r., poz. 1419). Zgodnie z rozporzą-

dzeniem, wilk jest w Polsce gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony 

czynnej. Można dla niego ustanawiać strefę ochronną do 500 m od miejsca rozro-

du, w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody 

(Dz.U. nr 92 z 2004 r., poz. 880) zabronione jest zabijanie wilków. Niedozwolone jest 

też ich okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i niepokojenie prze-

bywających w nich zwierząt, a także przechowywanie oraz sprzedaż skór i innych 

fragmentów martwych osobników bez odpowiedniego zezwolenia. W szczególnych 

przypadkach, np. do badań naukowych, zezwolenie na odłów wilków może wydać 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (na obszarze kilku województw) lub Regio-

nalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Nierespektowanie powyższych przepisów podle-

ga karze aresztu lub grzywny, zarówno na mocy Ustawy o ochronie przyrody (art. 127), 

jak i Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181).

Wilk znajduje się w załączniku Konwencji Berneńskiej wymieniającym gatun-

ki ściśle chronione. Międzynarodowy handel i przewożenie trofeów z wilka reguluje 

Konwencja Waszyngtońska (CITES) w sprawie międzynarodowego handlu gatunkami 

zagrożonymi wyginięciem. W Dyrektywie Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony sie-

dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) wilk został 
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umieszczony w załączniku II i IV. Zastrzeżenie zgłoszone przez Polskę podczas nego-

cjacji Traktatu Akcesyjnego spowodowało przeniesienie polskiej populacji wilka do 

załącznika V, obejmującego gatunki, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego i eksplo-

atacja są regulowane zarządzeniami ministra właściwego ds. środowiska. Wilk pozostał 

jednak w załączniku II, wśród gatunków priorytetowych, dla których w celu ochrony 

siedlisk konieczne jest wyznaczanie specjalnych obszarów ochrony Natura 2000. 

1.1.3. Podstawowe informacje o biologii i ekologii gatunku

Wilki są zwierzętami socjalnymi, żyjącymi w grupach rodzinnych, zwanych potocz-

nie watahami. Samotne są osobniki poszukujące partnerów i wolnego terytorium lub 

osobniki starsze, które opuściły swoje watahy (Adams i in. 2008). Grupa rodzinna składa 

się z jednej pary rodzicielskiej oraz jej potomstwa z ostatnich dwóch lub trzech se-

zonów (Mech i Boitani 2003). W Polsce wielkość grupy rodzinnej wynosi średnio 4–6 

osobników, ale może się wahać od 2 do 12 wilków (Jędrzejewski i in. 2002b). Wilcze 

grupy rodzinne są terytorialne. Wielkość terytoriów na nizinach wynosi 162–350 km2 

(Okarma i in. 1998, Jędrzejewski i in. 2007), a w górach ok. 150 km2 (Śmietana i Wajda 

1997, Nowak i in. 2008). Terytoria sąsiadujących grup zachodzą na siebie w niewiel-

kim stopniu (Okarma i in. 1998, Jędrzejewski i in. 2007). Wilki znakują swoje terytorium 

moczem, odchodami oraz drapaniem ziemi, najczęściej w centrum obszaru, ale także 

w pobliżu jego granic (Zub i in. 2003). Grupa rodzinna użytkuje terytorium nierówno-

miernie. Najwięcej czasu (75%) wilki spędzają w centrum terytorium, najbardziej od-

ległym od ludzkich osad i dróg, obejmującym 20–30% kontrolowanego przez grupę 

areału. Tam znajdują się miejsca rozrodu. Drapieżniki pokonują codziennie ok. 23 km, 

mogą jednak przebiec ponad 60 km w ciągu doby (Musiani i in. 1998, Jędrzejewski i in. 

2001). Wilki z jednej watahy mogą polować pojedynczo lub w mniejszych podgrupach 

łowieckich (Jędrzejewski i in. 2001, Theuerkauf i in. 2003c). 

Do rui przystępują w lutym, a szczenięta rodzą się na przełomie kwietnia i maja (No-

wak i in. 2008). Samice zwykle szczenią się w wykopanych norach, ale także pod wykro-

tami drzew, a nawet w dobrze osłoniętych legowiskach na ziemi (Jędrzejewska i in. 1996, 

Nowak i in. 2008). Szczenięta rodzą się ślepe, głuche i bardzo nieporadne. Przez pierwsze 

trzy tygodnie pozostają w norze, karmione mlekiem przez matkę. Po tym okresie coraz 

częściej wychodzą z nory i zaczynają przyjmować pokarm mięsny, przynoszony w żołąd-

kach i zwracany przez członków grupy rodzinnej. Podczas jednego sezonu wilki mogą 

wykorzystywać kilka nor, co jakiś czas przenosząc lub przeprowadzając szczenięta (Theu-

erkauf i in. 2003b, Schmidt i in. 2008). Najczęściej rodzi się 5–6 szczeniąt, ale śmiertelność 

jest wysoka i w pierwszych miesiącach dochodzi do 50%. Do zimy dożywają średnio 

2–3 szczenięta (Jędrzejewska i in. 1996, Nowak i in. 2008). 



8

Młode osobniki opuszczają grupę rodzinną zwykle w drugim roku życia. Zasięg ich 

dyspersji waha się od kilku do ponad tysiąca kilometrów. Podczas wędrówki drapieżni-

ki mogą pokonywać mozaikę polno-leśną, tereny rolnicze, ruchliwe drogi, duże rzeki, 

a nawet tereny zurbanizowane (Jędrzejewski i in. 2001, Theuerkauf i in. 2003a, 2003c).

Podstawowy pokarm wilków w Polsce stanowią dzikie ssaki kopytne (średnio 87% 

biomasy zjedzonego pokarmu). W Polsce Wschodniej i w Karpatach najczęściej wy-

bieranym gatunkiem ofi ary jest jeleń (Jędrzejewski i in. 1992, 2000, Nowak i in. 2005, 

Okarma 1995, Śmietana i Klimek 1993). W nizinnych lasach gospodarczych natomiast 

wilki często polują na sarny (Nowak i in. 2011, Jędrzejewski i in. 2012). Dziki, szczegól-

nie warchlaki, także są często zabijane przez wilki. Uzupełniający pokarm to mniejsze 

ssaki, szczególnie bobry na obszarach, gdzie tych zwierząt jest więcej (Jędrzejewski 

i in. 2012). Ofi arami wilków padają również lisy, borsuki oraz wałęsające się w lasach 

psy i koty. Wilki zabijają też zwierzęta hodowlane, jednak ich udział w diecie polskich 

wilków jest niewielki (Nowak i in. 2011, Jędrzejewski i in. 2012). 

W Puszczy Białowieskiej i Karpatach najczęstszymi ofi arami wśród jeleni były cie-

lęta, następnie dorosłe samice, a najrzadziej byki (Jędrzejewski i in. 2000, Nowak i in. 

2005, Śmietana i Klimek 1993). W Bieszczadach wśród byków najczęściej zabijane były 

osobniki bardzo młode lub bardzo stare (Okarma 1984, 1991). W przypadku saren wilki 

także częściej wybierały samice i koźlęta (Jędrzejewski i in. 2000, Nowak i in. 2005). 

Natomiast wśród dzików największy był udział osobników młodocianych (Jędrzejew-

ski i in. 2000, Śmietana i Klimek 1993). W Puszczy Białowieskiej każda wataha w ciągu 

tygodnia zabija 2–3 dzikie ssaki kopytne. Tamtejsze watahy, polujące głównie na jele-

nie, usuwają rocznie ok. 12% osobników z populacji tego roślinożercy, 6% dzików oraz 

około 3% saren – w stosunku do najwyższych wiosenno-letnich stanów populacji tych 

gatunków (Jędrzejewski i in. 2002a). Oznacza to rocznie 72 jelenie, 31 dzików i 16 saren 

na 100 km2 (Jędrzejewski i in. 2002a). Proporcje są inne w lasach gospodarczych, gdzie 

udział sarny i dzika w diecie jest znacznie wyższy niż w Puszczy Białowieskiej. 

1.1.4. Rozmieszczenie i liczebność gatunku

Obecny zasięg występowania wilka jest znacznie mniejszy niż pierwotny, który 

obejmował niemal całą północną półkulę. Populacja w Polsce szacowana jest na ok. 

1000 osobników. Zagęszczenie populacji wynosi od 1,5 do 4,6 osobnika/100 km2 (Ję-

drzejewski i in. 2000, Nowak i in. 2008, Gula 2008). Wilki bytują we wszystkich więk-

szych lasach północno-wschodniej i wschodniej części kraju, w całych Karpatach i na 

Pogórzu Karpackim oraz w większych lasach zachodniej Polski, pojawiają się również 

w Sudetach. Od objęcia wilka ochroną notuje się systematyczny wzrost zasięgu i li-

czebności jego populacji w kraju (Nowak i Mysłajek 2011). Drapieżniki te najczęściej 
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wybierają do życia obszary o wysokiej lesistości, małym udziale osiedli ludzkich oraz 

niskim zagęszczeniu dróg i linii kolejowych (Jędrzejewski i in. 2004a, 2005a, 2008). 

1.1.5. Rola i znaczenie gatunku w ekosystemach leśnych

Wpływ wilków na ekosystem lasu uwidacznia się głównie poprzez ich drapież-

nictwo na różnych grupach ofi ar. Wilki usuwają z lasu od kilku do kilkunastu procent 

populacji jeleni, saren i dzików. Mogą obniżać zagęszczenie jeleni i saren oraz spo-

walniać tempo wzrostu populacji tych ssaków roślinożernych i zapobiegać osiąganiu 

maksymalnych zagęszczeń wyznaczanych przez zasoby pokarmowe (Jędrzejewska 

i Jędrzejewski 2001). Nadmierny rozwój populacji dużych roślinożerców ma niewąt-

pliwie negatywny wpływ na różnorodność biologiczną w lasach, powodując wycofy-

wanie się z dna lasu gatunków wrażliwych na zgryzanie (np. roślin okrytonasiennych), 

a rozprzestrzenianie się gatunków bardziej odpornych (np. traw); utrudniona jest natu-

ralna sukcesja i wzrost wielu gatunków drzew; zmniejsza się liczebność i różnorodność 

owadów, małych ssaków oraz ptaków, zależnych od roślin runa i nasion drzew oraz 

obecności gatunków drzew wrażliwych na zgryzanie i spałowanie (Côté i in. 2004). 

Drapieżnictwo wilków wspomaga zatem ograniczanie negatywnych zjawisk towarzy-

szących wzrostowi populacji dzikich ssaków kopytnych. 

Udział kotów i psów w diecie wilków na poziomie 2,5–3,5% biomasy pokarmu (No-

wak i in. 2005, 2011) wskazuje, że jeden drapieżnik zjada kilka-kilkanaście kotów i psów 

na rok. Szacuje się, że w Polsce włóczy się po lasach 152 tys. psów, które zagryzają mi-

nimum 35 tys. zwierząt łownych (GUS 2012). Lasy penetruje też prawie 109 tys. kotów 

(GUS 2012), zabijając wiele drobnych dzikich zwierząt i poważnie zagrażając populacji 

chronionych gatunków (Loss i in. 2013). Psy i koty przenoszą ponadto choroby i pa-

sożyty na dzikie zwierzęta, zwiększając zagrożenie dla populacji rzadkich gatunków 

(Hughes i Macdonald 2013). 

Pozostałości ofi ar wilków dostarczają pokarmu wielu zwierzętom należącym zarów-

no do gatunków rzadkich (niedźwiedź, ryś, żbik, bielik, orzeł przedni, orlik krzykliwy, dzię-

cioły), jak i częstszych (borsuk, kuna leśna i domowa, łasica, gronostaj, lis, kruk, sójka, si-

korki), a podaż takich resztek pomaga przetrwać wielu z nich okres niedostatku pokarmu 

(Selva i in. 2005). Wilki, żerując na padłych dużych roślinożercach (np. żubrach, dzikach), 

umożliwiają dostęp do ich tkanek mniejszym padlinożercom (Selva i in. 2003). 

1.1.6. Wpływ drapieżnictwa na działalność człowieka 

Wilki, poprzez swoje drapieżnictwo mają wpływ na gospodarkę leśną, rolnictwo, 

łowiectwo oraz na ograniczanie zagrożeń wynikających z wysokiej liczebności dużych 
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roślinożerców i aktywności innych gatunków. Obserwowany w ostatnich latach wzrost 

liczebności dużych ssaków roślinożernych w Europie nie tylko powoduje dotkliwe 

szkody w uprawach leśnych i rolnych, ale także ma wpływ na zdrowie ludzi i powsta-

wanie dużych strat materialnych (Reimoser 2003). W Polsce koszty ochrony lasu przed 

żerowaniem zwierząt kopytnych są pięć razy wyższe niż przed owadami – w 2010 r. 

wyniosły 150 mln zł. Za szkody w uprawach rolnych wypłacono w 2012 r. rolnikom 

57 mln zł, z czego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 10 mln zł, a resztę 

Polski Związek Łowiecki. 

Wilki, ograniczając populacje zwierząt kopytnych, chronią las i uprawy rolne. Mają 

też wpływ na zachowania gatunków, na które polują. Jelenie na obszarach zasie-

dlonych przez wilki są czujniejsze, częściej zmieniają miejsca żerowania i pozostają 

w nich krócej, przemieszczają się częściej i na większe odległości, przez co bardziej 

równomiernie wykorzystują zasoby pokarmowe (Garrot i in. 2009). W Puszczy Bia-

łowieskiej w centrach terytoriów watah siewki drzew rosną szybciej i są liczniejsze, 

niż na peryferiach wilczych areałów (Kuijper i in. 2013). Usuwanie osobników mło-

docianych i samic przyczynia się do zrekonstruowania bardziej naturalnej struktury 

płciowej i wiekowej populacji jeleniowatych, zniekształconej w wyniku nadmiernych 

odstrzałów w wybranych klasach wieku i płci. Badania porównawcze kondycji jeleni 

i saren zabitych przez wilki oraz zastrzelonych przez myśliwych, oparte na zawartości 

tłuszczu w szpiku kostnym, wykazały, że drapieżniki usuwają z populacji jeleniowatych 

osobniki o mniejszych zasobach tłuszczu niż czynią to myśliwi (Spajić 2009). W Euro-

pie notuje się rocznie ponad 500 tys. kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt 

kopytnych, w których 30 tys. osób odnosi obrażenia, a szkody materialne szacuje się 

na miliard euro. Wzrost zagęszczenia jeleniowatych w lasach powoduje też znaczący 

rozwój populacji kleszczy, co przyczynia się do zwiększania liczby zachorowań ludzi 

na boreliozę i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych (Wilson i in. 1988, 1990). 

Ograniczanie populacji dzikich zwierząt kopytnych przez wilki może przyczynić się do 

zmniejszenia skali tych zjawisk.

Wilki w miejscach, gdzie współwystępują z bobrami, skutecznie polują na te 

zwierzęta, będąc dla nich jedynym naturalnym drapieżcą. Jeden wilk potrafi  zjeść 

kilkanaście bobrów na rok, przyczyniając się do obniżania zagęszczeń tego gatun-

ku. Odszkodowania wypłacane rolnikom za zniszczenia dokonane przez bobry wy-

niosły w 2011 r. prawie 10,5 mln zł i były 9,5 raza większe od sumy odszkodowań za 

szkody wyrządzone przez wszystkie pozostałe chronione gatunki w Polsce. Zwie-

rzęta hodowlane stanowią w pokarmie wilków średnio 3–5% zjedzonego pokarmu, 

jednak szkody w inwentarzu powoduje mniej niż połowa watah w Polsce. Rocznie 

wypłaca się około 400–500 tys. zł odszkodowań za zwierzęta gospodarskie zabite 

przez wilki. 
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1.2. Ryś

1.2.1. Wygląd zewnętrzny, zmysły, adaptacje do trybu życia

Ryś Lynx lynx to największy występujący 

w Polsce przedstawiciel ssaków drapieżnych 

Carnivora z rodziny kotowatych Felidae. Masa 

ciała dorosłych osobników wynosi najczęściej 

18–25 kg, długość ciała osiąga 80–130 cm, 

ogona 11–25 cm, a wysokość w kłębie 60–

75 cm. Dymorfi zm płciowy jest słabo zazna-

czony, samce są jednak wyraźnie większe 

i cięższe od samic (Aulagnier i in. 2009). 

Tułów rysia jest stosunkowo krótki, na-

tomiast kończyny długie i muskularne, gło-

wa niewielka z trójkątnymi uszami zwień-

czonymi charakterystycznymi pędzelkami 

czarnych włosów, ogon krótki (fot. 2). U wie-

lu osobników na policzkach widoczne są 

dłuższe włosy tworzące charakterystyczne 

bokobrody. Tropy rysi są mniej symetryczne 

i bardziej zaokrąglone niż u wilków. Jeden 

ze środkowych palców jest wyraźnie wysu-

nięty do przodu, a trójkątna opuszka międzypalcowa ma trójpłatową podstawę. Jak 

inne koty, podczas chodzenia rysie chowają pazury, co powoduje, że nie odbijają się 

one na podłożu. W umaszczeniu grzbietu i boków ciała dominują barwy płowe, rude 

i pomarańczowe, spód ciała jest wyraźnie jaśniejszy – szaro-biały i kremowy. Rzędy 

czarnych cętek lub rozet na grzbiecie i kończynach są dobrze widoczne u osobników 

zamieszkujących Karpaty i Roztocze. U rysi z polskich nizin rysunek ten jest znacznie 

słabszy. Sierść tych kotów jest gęsta, miękka i puszysta. 

Ryś ma 28 zębów stałych, wśród których wyróżniają się stosunkowo długie kły. Uzę-

bienie ma wprawdzie charakter tnąco-kruszący, jednak możliwości kruszenia kości są 

znacznie słabsze niż u wilków, dlatego koty te zjadają najczęściej tylko mięśnie i inne 

miękkie fragmenty upolowanych większych ofi ar, pozostawiając niemal nietknięty 

szkielet i skórę. Przewód pokarmowy rysi jest bardzo prosty i krótki, co sprzyja szybkie-

mu trawieniu pokarmu mięsnego, uniemożliwia natomiast trawienie pokarmu roślin-

nego (Okarma i Schmidt 2013). 

Fot. 2. Ryś  Fot. M. Nawrocki
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Rysie bardzo dobrze widzą przy słabym dostępie światła, jednak ostrość widze-

nia jest u nich słabsza w porównaniu z człowiekiem. Położenie oczu z przodu głowy 

daje im możliwość widzenia stereoskopowego. Zdolność ta jest przydatna w trakcie 

polowania, ponieważ ułatwia ocenę odległości od ofi ary (Ewer 1998). Słuch jest le-

piej rozwinięty niż u ludzi, rysie potrafi ą usłyszeć dźwięki o wyższej niż my często-

tliwości, sięgającej 60–70 kHz. W komunikacji międzyosobniczej dużą rolę odgrywa 

węch. 

1.2.2. Status prawny gatunku 

Ryś został objęty w Polsce ochroną w 1995 r. Zgodnie z obowiązującym Rozporzą-

dzeniem Ministra Środowiska jest to gatunek ściśle chroniony, wymagający ochrony 

czynnej, dla którego można tworzyć strefy ochronne o średnicy 500 m wokół miejsc 

rozrodu, w okresie od początku kwietnia do końca sierpnia. Uwzględniono go w za-

łączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej. Dzięki temu można tworzyć dla niego specjal-

ne obszary ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000. Rysia chronią także zapisy 

Konwencji Waszyngtońskiej i Konwencji Berneńskiej. Nie wolno rysi zabijać, okaleczać, 

chwytać, przetrzymywać, zabierać młodych z legowisk, zabronione jest także preparo-

wanie ich zwłok, sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników. Nierespek-

towanie przepisów podlega karze aresztu lub grzywny. Podobnie jak w odniesieniu 

do wilka, w szczególnych przypadkach, na przykład na potrzeby badań naukowych, 

odpowiednie zezwolenie może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i re-

gionalni dyrektorzy ochrony środowiska. 

1.2.3. Podstawowe informacje o biologii i ekologii gatunku

Analizy czynników środowiskowych związanych z występowaniem rysi w Polsce 

wskazały, że zwierzętom tym najbardziej sprzyja wysoka lesistość. Niekorzystna jest 

natomiast duża liczba osiedli ludzkich oraz dróg i linii kolejowych (Niedziałkowska i in. 

2006). W mikroskali bytowaniu rysi sprzyja obecność podszytów i naturalnych ukryć, 

np. powalonych drzew i wykrotów. W takich warunkach zwierzętom tym łatwiej zna-

leźć miejsca odpoczynku i wychowu młodych, a także niepostrzeżenie podkraść się do 

potencjalnych ofi ar (Podgórski i in. 2008). W górach rysie bardzo chętnie wykorzystują 

skały i rozpadliny oraz niewielkie jaskinie (Mysłajek 2011). 

Rysie żyją samotnie, wyjątkiem są samice wychowujące młode. Wykorzystują tery-

toria o bardzo dużej powierzchni, w Puszczy Białowieskiej 190–340 km2 (samce) i 120–

150 km2 (samice), a w polskich Karpatach 164–199 km2 (samce) i 124–190 km2 (samice) 

(Jędrzejewski i in. 1996, 1999, 2002c, Schmidt i in. 1997, Okarma i in. 2007). Areał doro-
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słego samca pokrywa areały 2–3 samic, które stara się zmonopolizować podczas godów, 

odbywających się pod koniec zimy. To jedyny okres, gdy samiec kontaktuje się z kotkami, 

później nie uczestniczy w wychowaniu potomstwa. Po ciąży trwającej 67–74 dni kotka 

rodzi od 1 do 3 kociąt. Młode przychodzą na świat w zacisznym miejscu, np. w rozpadli-

nach skalnych, pod wykrotami lub w gęstych młodnikach. Samica w pierwszym okresie 

karmi młode mlekiem, a następnie dostarcza im pokarm mięsny. Gdy kocięta podrosną, 

kotka podprowadza je do zabitych przez siebie ofi ar. Młode pozostają z matką do kolej-

nej rui, a następnie zaczynają stopniowo odchodzić i poszukiwać własnego terytorium. 

Samice osiedlają się zazwyczaj niedaleko matczynego areału, podczas gdy młode samce 

odchodzą na znacznie większe odległości (Schmidt 1998, 1999). 

Rysie odżywiają się niemal wyłącznie upolowanymi przez siebie zwierzętami, 

wśród których dominują sarny. Rzadziej zabijają jelenie (jeśli już – to cielęta lub łanie), 

a także mniejsze ssaki oraz ptaki. Bardzo rzadko notuje się w Polsce ataki na zwierzęta 

gospodarskie (Jędrzejewski i in. 1993, Okarma i in. 1997, Mysłajek i Nowak 2004). Rysie 

mogą także żerować na pozostałościach ofi ar innych drapieżników, np. wilków. Ryś nie 

jest w stanie od razu zjeść całej dużej zdobyczy, więc po każdym posiłku zabezpiecza 

pozostałe resztki przed padlinożercami. Przykrywa pozostałości ofi ary śniegiem lub 

ściółką, albo zaciąga pod nisko ugałęzione świerki i jodły (Jędrzejewski i Sidarowicz 

2010). Przez następne kilka dni ryś powraca do zdobyczy, by w końcu pozostawić jedy-

nie skórę, głowę, kości i żołądek (Okarma i in. 1997). 

Głównym sposobem polowania rysia są podchody. Stara się on podkraść jak 

najbliżej ofi ary, wykorzystując osłonę krzewów, leżących kłód i nierówności terenu, 

a następnie dopaść ją w kilku susach i szybko zabić. Przeciętnie rysie zabijają jedną 

ofi arę co 5 dni. Najbardziej efektywnymi łowcami są samice, które wychowując mło-

de zabijają ofi arę średnio co dwa dni (Okarma i in. 1997, Jędrzejewski i in. 2002c). 

Drapieżnictwo rysia jest jednym z najważniejszych czynników śmiertelności w po-

pulacji saren (Jędrzejewska i in. 1997). Zagęszczenie saren ma istotny wpływ na 

wielkość terytoriów rysi oraz przeżywalność kociąt, przy wysokich zagęszczeniach 

ofi ar terytoria są mniejsze, a efektywność wychowu młodych większa (Schmidt 

2008, 2010). 

1.2.4. Rozmieszczenie i liczebność gatunku

Pierwotny zasięg występowania rysia rozciągał się przez całą Europę i Azję, sięga-

jąc po Himalaje. Jednak wylesienie oraz polowania na ten gatunek doprowadziły do 

wycofania się drapieżnika z prawie całej zachodniej, środkowej i południowej Europy. 

Dzięki projektom reintrodukcji udało się odtworzyć populacje m.in. w Alpach, Jurze 

Szwajcarskiej, Wogezach i Górach Dynarskich. W Europie najliczniejsze populacje, każ-
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da licząca ok. 2000 osobników, zamieszkują Półwysep Skandynawski, Karpaty i kraje 

nadbałtyckie (Breitenmoser i in. 2000). 

W Polsce rysie zostały wytępione na zachód od Wisły już w XVIII w. (Bieniek i in. 

1998). Obecnie występują przede wszystkim w Karpatach oraz w rozległych pusz-

czach północno-wschodniej i wschodniej części kraju. W centralnej Polsce spotkać 

można rysie, które pochodzą z populacji reintrodukowanej w Puszczy Kampinoskiej. 

Natomiast w zachodniej Polsce ryś jest wciąż bardzo rzadko notowany, z wyjątkiem 

Karkonoszy i Gór Izerskich, gdzie stopniowo powraca (Bartmańska 1992, Barto-

szewicz i Staniszek 2010). Liczebność w całym kraju w 2001 r. oceniono na około 

200 osobników (Jędrzejewski i in. 2002b), w 2010 r. według Głównego Urzędu Sta-

tystycznego szacowano ją na 285 osobników (GUS 2012). Po objęciu rysia ochroną 

w 1995 r. zanotowano jego powrót do niektórych fragmentów Karpat, w których 

został wcześniej wytępiony, np. do Beskidu Małego i Śląskiego (Mysłajek i Nowak 

2004, Mysłajek 2012).

1.2.5. Rola i znaczenie gatunku w ekosystemach leśnych

Drapieżnictwo rysi i jego wpływ na dzikie zwierzęta kopytne badano do tej pory je-

dynie w Puszczy Białowieskiej, gdzie zagęszczenie rysi wahało się od 2,4 do 3,2 osobni-

ka na 100 km2, a zagęszczenie saren i jeleni wynosiło odpowiednio 288–492 i 359–607 

osobników na 100 km2 (Okarma i in. 1997). Rysie zabijały tam rocznie od 110 do 181 

saren na 100 km2, czyli 21–36% (średnio 26%) wiosennych liczebności tego gatunku. 

Drapieżnictwo tych kotów obniżało o 52–85% (średnio 64%) przyrost populacji saren. 

Tym samym rysie były najważniejszym czynnikiem śmiertelności tego gatunku. Dra-

pieżniki nie wykazywały przy tym preferencji w stosunku do płci, wieku, czy też kon-

dycji fi zycznej saren. 

Wpływ na populacje jelenia był dalece mniejszy. Rysie zabijały rocznie od 42 do 

70 jeleni na 100 km2, czyli 6–13% (średnio 10%) wiosennych stanów ich populacji. 

Były więc odpowiedzialne za obniżenie przyrostu populacji jelenia o 21–43% (średnio 

33%). Rysie polujące na jelenie wyraźnie preferowały osobniki młode i w słabej kondy-

cji (Okarma i in. 1997). 

Rysie są nie tylko istotnym czynnikiem śmiertelności jeleniowatych, ale również 

dostarczycielami pokarmu dla całej rzeszy innych gatunków. Pozostałości ofi ar są wy-

korzystywane przez wiele ssaków i ptaków (Jobin i in. 2000, Selva i in. 2005), dla których 

to źródło pokarmu jest szczególnie ważne zimą (Helldin i Danielsson 2007). Resztki 

ofi ar dużych drapieżników pełnią także istotną rolę w zwiększaniu ilości składników 

pokarmowych w glebie (Bump i in. 2009) oraz stymulowaniu różnorodności gatunko-

wej bezkręgowców (Melis i in. 2004).



15

1.2.6. Wpływ drapieżnictwa na działalność człowieka 

Rosnąca od lat liczebność dzikich ssaków kopytnych przyczynia się do wzrostu na-

kładów na ochronę upraw leśnych przed zgryzaniem i spałowaniem. W ramach gospo-

darki leśnej są to ogromne koszty. Regulacja liczebności dzikich zwierząt kopytnych 

jest jednym z priorytetów ochrony zasobów leśnych. Rysie, dzięki swojemu wpływowi 

na populacje jeleniowatych, a zwłaszcza sarny, mogą być traktowane jako naturalni 

sprzymierzeńcy leśników.

W Polsce notowano nieliczne przypadki ataków rysi na inwentarz (Mysłajek i No-

wak 2004, Schmidt 2011), nie wydaje się więc, by wpływ tego gatunku na hodowlę 

miał jakiekolwiek znaczenie gospodarcze. Rysie mogą natomiast zabijać psy domowe 

(Okarma i in. 1997) i koty. Psy i koty są ważnym czynnikiem śmiertelności dzikich zwie-

rząt, a ich drapieżnictwo uważane jest za jedno z istotniejszych zagrożeń zarówno dla 

gatunków chronionych, jak i łownych. Dlatego też usuwanie ich z kompleksów leśnych 

należy uważać za dodatkową korzyść z obecności rysi.

1.3. Niedźwiedź brunatny

1.3.1. Wygląd zewnętrzny, zmysły, adaptacje do trybu życia

Niedźwiedź brunatny Ursus arctos należy do rodziny niedźwiedziowatych Ursidae, 

rzędu drapieżne Carnivora. W Karpatach wysokość dorosłych osobników w kłębie wy-

nosi 92–112 cm (samice) i 95–135 cm (samce), długość ciała od 160–199 cm (samice) 

do 170–220 cm (samce), natomiast masa ciała około 140–160 kg (samice) i 170–190 kg 

(samce), choć zdarzają się osobniki znacznie cięższe (ważące prawie 300 kg). Najniższą 

wagę niedźwiedzie mają wiosną po opuszczeniu gawry, a najwyższą jesienią, przed 

zapadnięciem w sen zimowy. Różnice mogą sięgać 30–50%. 

Niedźwiedź ma masywną, zwartą sylwetkę (fot. 3a), obniżający się ku tyłowi 

grzbiet, charakterystyczne wystające ponad linię grzbietu łopatki i krótki ogon 

(7–8 cm). Głowa jest duża, o wystających kościach policzkowych i niewielkich, za-

okrąglonych, mocno owłosionych uszach. Pysk krótki, o mocnych szczękach z du-

żymi kłami i zębami trzonowymi przystosowanymi do żucia pokarmu roślinnego. 

Oczy niewielkie, czarne, głęboko osadzone. Kończyny mocne, a duże szerokie łapy, 

nieowłosione od spodu, skierowane są do wewnątrz. Kolorystyka sierści poszcze-

gólnych osobników jest dość zróżnicowana, od złotobrązowej po prawie czarną. 

Osobniki młode często mają charakterystyczne rozjaśnienia na szyi w kształcie koł-

nierza lub niewielkich plam. 
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Niedźwiedź jest zwierzęciem stopochodnym. Odciski tylnych łap są podobne do 

ludzkich stóp, z wyraźnie odciśniętą piętą i pięcioma palcami zakończonymi pazurami 

o długości 3–4 cm. Odciski łap przednich, również pięciopalczaste, są krótsze (szerokość 

i długość jest zbliżona), z potężnymi, sięgającymi 8 cm, pazurami (Hell i Ślamečka 1999). 

Spośród zmysłów najczulszy jest węch. Uszy znakomicie lokalizują kierunek, skąd 

docierają dźwięki. Wzrok jest porównywalny z ludzkim, a w nocy nawet lepszy. Niedź-

wiedzie rozpoznają barwy, co wiąże się z ich częściowo roślinną dietą i całodobową 

aktywnością (Ewer 1998, Selva i in. 2011b). 

1.3.2.  Status prawny gatunku w Polsce i w Unii Europejskiej, konsekwencje 

wynikające ze statusu prawnego

Niedźwiedzie zostały w Polsce objęte ochroną w 1952 r. na podstawie Rozpo-

rządzenia Ministra Leśnictwa (Dz.U. nr 45 z 1952 r., poz. 307). Jednak polowań nie 

prowadzono już od 1944 r., na mocy corocznych rozporządzeń w sprawie ochrony 

niektórych zwierząt łownych. Obecny status prawny niedźwiedzi reguluje Rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska (Dz.U. nr 237 z 2011 r., poz. 1419). Zgodnie z nim, niedź-

wiedź jest w Polsce gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej. 

Można dla niego tworzyć 500 m strefy ochronne wokół gawry w okresie od 1 listo-

pada do 30 kwietnia. Zabronione jest zabijanie niedźwiedzi, niedozwolone jest też 

ich okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie gawr i niepokojenie prze-

bywających w nich niedźwiedzi, a także przechowywanie oraz sprzedaż skór i innych 

fragmentów martwych osobników bez odpowiedniego zezwolenia. W szczególnych 

przypadkach, a także do badań naukowych, zezwolenie na odłów niedźwiedzi może 

wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska dla konkretnego województwa. Nierespektowanie powyższych przepi-

Fot. 3a. Dorosły niedźwiedź brunatny
 Fot. C. Korkosz

Fot. 3b. Młode niedźwiedzie brunatne 
 Fot. C. Korkosz
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sów podlega karze aresztu lub grzywny, na mocy ustawy o ochronie przyrody i Ko-

deksu karnego.

Spośród najważniejszych europejskich aktów prawnych niedźwiedź brunatny zo-

stał wymieniony w Załączniku II Konwencji Berneńskiej, Załączniku II Konwencji Wa-

szyngtońskiej (CITES), Załączniku II (gatunek wymagający wyznaczenia specjalnych 

obszarów ochrony) i Załączniku IV (gatunek wymagający ochrony ścisłej) Dyrektywy 

Siedliskowej. 

1.3.3. Podstawowe informacje o biologii i ekologii gatunku

Niedźwiedzie, aktywne na obszarach bezludnych głównie w dzień, na terenach 

o dużym zaludnieniu żerują i przemieszczają się najczęściej wczesnym ranem i wie-

czorem oraz w nocy. Zdarza się także aktywność podczas dnia, szczególnie u samic 

z młodymi. Podczas odpoczynku niedźwiedzie śpią zwinięte w kłąb na ziemi, czasami 

w specjalnie przygotowanych barłogach – zagłębieniach wyścielonych liśćmi lub in-

nymi częściami roślin (Frąckowiak i Gula 1996). Zimą niedźwiedzie zazwyczaj zapadają 

w sen w tzw. gawrze, choć zdarzają się im w tym czasie krótkie wyjścia na żerowanie. 

Okres normalnej aktywności i żerowania przypada na wiosnę i lato. Jesienią niedźwie-

dzie intensywnie żerują (opasają się) dla zgromadzenia odpowiedniej warstwy tłuszczu 

na zimę. 

Niedźwiedzie mają okres godowy zwykle tylko raz w roku, od początku maja do 

początku lipca. Samice w wieku rozrodczym kopulują z kilkoma partnerami, co może 

powodować, że każde z młodych tej samej matki ma innego ojca. Implantacja zarodka 

następuje z pięciomiesięcznym opóźnieniem. Młode rodzą się w gawrze podczas snu 

zimowego, od grudnia do marca, po 6–8 tygodniach rozwoju embrionalnego. Ważą 

około 350–500 gramów, są nagie, ślepe, wrażliwe na chłód i nawet chwilowy brak opie-

ki ze strony samicy może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. W miocie może być 

od 1 do 3 młodych, rzadko więcej (fot. 3b). Aż do momentu uzyskania samodzielności 

opiekuje się nimi wyłącznie matka, która karmi je mlekiem przez 1,5–2,5 roku. Opieka 

nad młodymi może trwać 3,5 a nawet 4 lata. W tym czasie samica nie przystępuje do 

kolejnego rozrodu. Wyrośnięte młode opuszczają ostatecznie matkę zazwyczaj pod-

czas okresu godowego. Samice są dojrzałe do reprodukcji w trzecim roku życia, jednak 

większość z nich przystępuje do rozrodu później. 

Niedźwiedzie brunatne są wszystkożerne. Zjadają korzenie, kłącza, bulwy, owoce, 

orzechy i nasiona drzew, bezkręgowce, a także kręgowce, w tym padlinę. Na obszarach, 

gdzie niedźwiedzie żyją w pobliżu ludzkich siedzib, istotnym składnikiem jest pokarm 

pochodzenia antropogenicznego (Frąckowiak i Gula 1992, Frąckowiak 1997, Bojarska 

i Selva 2011, Selva i in. 2011b). 
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Niedźwiedź brunatny jest gatunkiem o ogromnych wymaganiach przestrzennych, 

ale też dużej umiejętności wykorzystania różnorodnych siedlisk, od wysoko położo-

nych łąk alpejskich, poprzez górskie i podgórskie lasy iglaste i mieszane oraz obsza-

ry podmokłe, na lasach nizinnych kończąc. Gawry są zakładane w trudno dostępnych 

miejscach, na stromych stokach, z dala od ludzkich siedzib i dróg, głównie w jaskiniach 

lub pod skalnymi nawisami, w wiatrołomach, młodnikach, pod wykrotami drzew, pod 

nisko ugałęzionymi świerkami. Zwykle ma to miejsce w wyższych położeniach gór-

skich, w Tatrach pomiędzy 1200–1600 m n.p.m., w Bieszczadach pomiędzy 700–1000 m 

n.p.m. (Jakubiec 2001, Loch 2010, Jakubiec i Zyśk-Gorczyńska 2012). 

Samce niedźwiedzi, poza krótkim okresem rui, prowadzą samotniczy tryb życia, na-

tomiast samicom po osiągnięciu wieku rozrodczego często towarzyszą młode. Areały 

samców są zazwyczaj znacznie większe od areałów samic, jedne i drugie nakładają się 

w mniejszym lub większym stopniu. Największe areały w Europie zanotowano w Szwe-

cji (samce 1600 km2, samice 225 km2) a najmniejsze w Chorwacji (samce 128 km2, sa-

mice 58 km2), gdzie zagęszczenia niedźwiedzi są szczególnie wysokie. Na podstawie 

wstępnych wyników badań, wielkość areałów samców w Bieszczadach oceniono na 

520–1540 km2, a samic na 670 km2, w Tatrach wielkość areału samicy oszacowano na 

ponad 500 km2 (Selva i in. 2011b). Obejmują one zarówno polskie, jak i słowackie części 

masywów górskich, co wskazuje na transgraniczny charakter populacji niedźwiedzia 

w obu krajach. 

1.3.4. Rozmieszczenie i liczebność gatunku

W przeszłości niedźwiedzie brunatne występowały w całej Europie, Azji i Ameryce 

Północnej, od arktycznej tundry na północy, po pustynie na południu tych kontynen-

tów (Servheen i in. 1998, Swenson i in. 2000). Obecną liczebność europejskiej populacji 

tego gatunku ocenia się na około 17 tys. osobników; populacja karpacka liczy ponad 

7 tys. (Kaczensky i in. 2012). 

W Polsce niedźwiedzie występują tylko w Karpatach i na Pogórzu Przemyskim. 

W latach 1991–1998 notowano obecność jednego osobnika w Sudetach, ponadto 

stwierdzano krótkie pobyty pojedynczych zwierząt w nizinnej części Polski. Liczebność 

niedźwiedzi w polskich Karpatach oceniona została na około 95 osobników (Selva i in. 

2011b). Zasięg populacji nie jest ciągły, obszary stałego występowania gatunku, tzn. 

takiego, gdzie niedźwiedzie co roku zimują, to: Bieszczady, Beskid Niski (Magurski PN 

i jego sąsiedztwo), Gorce, Tatry i Beskid Żywiecki. W pozostałych masywach Karpat 

niedźwiedzie pojawiają się czasowo, głównie są to samce podczas dalekich wędró-

wek. Tereny rozmnażania się tego gatunku ograniczone są do Bieszczadów, Tatr oraz 

Beskidu Żywieckiego.
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1.3.5. Rola i znaczenie gatunku w ekosystemach leśnych

W lasach strefy umiarkowanej niedźwiedzie spożywają głównie pokarm roślinny 

i bezkręgowce (Bojarska i Selva 2011). Jesienią blisko 70% odchodów zawiera pozo-

stałości owoców, co pokazuje, że drapieżniki te pomagają w rozsiewaniu wielu roślin. 

W Bieszczadach zjadają owoce ponad 15 gatunków roślin, w tym jabłka, wiśnie ptasie, 

gruszki i jeżyny. W Tatrach żerują głównie na borówkach, malinach, a także jarzębinie 

(Selva i in. 2011b). Wiosną są w stanie zjeść na górskich łąkach 10–15 kg młodych pę-

dów roślin dziennie. Wśród zjadanych przez niedźwiedzie bezkręgowców są mrów-

ki i osy. Mięso kręgowców, wchodzące w skład diety niedźwiedzi, pochodzi głównie 

z odnalezionej padliny. Są to zwykle ofi ary innych drapieżników: rysi i wilków, zwie-

rzęta padłe z chorób i wycieńczenia, rzadziej ofi ary upolowane samodzielnie. Dlatego 

wpływ drapieżnictwa tego gatunku na populacje dzikich zwierząt kopytnych nie jest 

w Karpatach istotny. Niedźwiedzie, wykorzystując swoje imponujące uzębienie i pazu-

ry, by dostać się do tkanek dużych ssaków, np. żubrów, dzików czy jeleni, umożliwiają 

dostęp do tych zasobów pokarmowych mniejszym padlinożercom, w tym gatunkom 

rzadkim, jak żbiki i orły przednie. 

1.3.6. Wpływ drapieżnictwa na działalność człowieka 

Wpływ, jaki niedźwiedzie mają na gospodarkę człowieka, dotyczy pszczelarstwa, 

hodowli inwentarza, upraw roślin takich jak owies i kukurydza, w znacznie mniejszym 

stopniu – sadownictwa. Na obszarach mocniej zaludnionych lub intensywniej wyko-

rzystywanych turystycznie niedźwiedzie mogą wyrządzać szkody materialne w zabu-

dowaniach i w dobytku. Odszkodowania wypłaca się jedynie za szkody spowodowane 

przez niedźwiedzie w inwentarzu, pasiekach i uprawach rolnych. W latach 2009–2011 

odszkodowania wyniosły średnio 176 tys. złotych na rok. Największe szkody powodują 

niedźwiedzie niszczące ule w pasiekach (Śmietana 2012). 
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2. ZAGROŻENIA I METODY OCHRONY

2.1. Zagrożenia

2.1.1. Utrata, degradacja i fragmentacja siedlisk

W Europie wilki, rysie i niedźwiedzie związane są przede wszystkim z lasami. Wy-

lesienie kontynentu i jego urbanizacja było najważniejszym powodem zanikania tych 

gatunków. Ze względu na ich ogromne wymagania przestrzenne, powierzchnia kom-

pleksów leśnych powinna być odpowiednio duża. Także jakość kompleksów leśnych 

ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie populacji drapieżników. Uproszczona 

struktura lasu, związana z brakiem martwych drzew, wykrotów, podszytów oraz pre-

ferowaniem jednowiekowych drzewostanów, to zjawiska szczególnie niekorzystne dla 

rysi (Podgórski i in. 2008) i dla niedźwiedzi, które często na gawry wybierają miejsca 

pod wykrotami lub w dużych wypróchniałych drzewach, a żerują między innymi na 

bezkręgowcach bytujących w rozkładającym się drewnie (Jakubiec 2001). 

Nawet największe kompleksy leśne w Polsce nie są na tyle duże, by pomieścić po-

pulację drapieżników mogącą trwale funkcjonować przez długi okres, niezależnie od 

populacji sąsiednich. Łączność pomiędzy obszarami leśnymi i wewnątrz nich może 

być jednak utrudniana lub całkowicie niemożliwa na przykład ze względu na obecność 

terenów rolniczych, ciągłej zabudowy, ogrodzonych dróg i linii kolejowych, zbiorników 

wodnych, infrastruktury turystycznej i przemysłowej. Niemożność przedostania się 

drapieżników z jednego kompleksu leśnego do drugiego osłabia wymianę osobników 

pomiędzy subpopulacjami. Populacje izolowane narażone są tym samym na chów 

wsobny. Dla przetrwania dużych drapieżników niezmiernie istotne jest zachowanie 

łączności pomiędzy poszczególnymi lasami i bytującymi tam małymi populacjami du-

żych drapieżników. Także w obrębie każdego z kompleksów leśnych drapieżniki muszą 

mieć możliwość swobodnego przemieszczania się. 

2.1.2. Niska liczebność populacji

Przy niskiej liczebności populacji spada tzw. dostosowanie poszczególnych osob-

ników, czyli ich zdolność do przeżycia i wydania potomstwa. W populacjach dużych 

drapieżników główną przyczyną tego zjawiska mogą być problemy w znajdowaniu 

partnera do rozrodu, a u gatunków żyjących w grupach, jak wilk, także załamanie się 

więzi socjalnych oraz obniżona wydajność zdobywania pokarmu w zbyt małych gru-
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pach. Niewielka liczba partnerów do rozrodu skłania zwierzęta do krzyżowania się 

w bliskim pokrewieństwie. Negatywne skutki chowu wsobnego (inbredu) wiążą się 

ze zmniejszeniem różnorodności genetycznej populacji, co z kolei może prowadzić do 

częstszego pojawiania się niekorzystnych mutacji, osłabienia odporności na choroby, 

większej śmiertelności młodych, zmniejszenia płodności samic i pogorszenia się jako-

ści spermy u samców. W populacjach o wysokim współczynniku inbredu prawdopo-

dobieństwo wymarcia jest znacznie wyższe (O’Grady i in. 2006). 

2.1.3. Eksploatacja populacji transgranicznych

Polska dzieli populacje wilka, rysia i niedźwiedzia z sąsiednimi krajami. Status 

prawny dużych drapieżników, szczególnie wilka, jest u wielu naszych sąsiadów od-

mienny niż w naszym kraju. Wilki zabijane są w Rosji, na Litwie, Białorusi, Ukrainie 

i Słowacji. Rysie są wciąż gatunkiem łownym w Rosji, a także w pobliskiej Estonii i na 

Łotwie. Co roku, pomimo ochrony gatunkowej, ok. 30 niedźwiedzi zabijanych jest na 

Słowacji w ramach tzw. odstrzałów regulacyjnych i interwencyjnych. Znaczna część 

z nich ginie w strefi e 20–30 km od granicy z Polską, co – biorąc pod uwagę ogromne 

areały karpackich niedźwiedzi – ma niewątpliwie negatywny wpływ na naszą niewiel-

ką populację. Ponieważ w strefach przygranicznych znajdują się rozległe kompleksy 

leśne zasiedlone też przez wilki, a znaczna część naszych watah ma terytoria transgra-

niczne (Nowak i in. 2008, Finďo i Chovancová 2004, Okarma i in. 1998, Jędrzejewski 

i in. 2002b), zabijanie wilków u naszych sąsiadów odbija się negatywnie na polskiej 

chronionej populacji. Wiele wilków urodzonych i wychowanych na polskich terenach 

przygranicznych, podejmując wędrówki w poszukiwaniu wolnych obszarów i partne-

rów, przenosi się na zwolnione po polowaniach areały w sąsiednich krajach (Jędrze-

jewski i in. 2005b). 

W Polsce, na terenach przygranicznych, powstało szereg obszarów Natura 2000, 

które chronią siedliska dużych drapieżników. Intensywne polowania u sąsiadów wpły-

wają więc negatywnie na właściwy stan ochrony gatunków w tych obszarach. Sta-

nowi to istotny problem dla naszego kraju z uwagi na konieczność wywiązywania 

się z zobowiązań podjętych wobec Komisji Europejskiej. Dlatego niezmiernie ważna 

jest międzynarodowa współpraca w dziedzinie monitoringu i zarządzania wspólnymi 

transgranicznymi populacjami dużych drapieżników.

2.1.4. Niepokojenie w ostojach

Istotną formą degradacji siedlisk jest nadmierna penetracja lasów przez ludzi. 

W Polsce powszechny jest zwyczaj zbioru jagód i grzybów oraz wiosenne poszuki-
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wania poroży jeleni. Okres zbioru jagód i grzybobrania przypada na czas wychowu 

młodych większości ssaków i wiąże się z obecnością w lasach tysięcy osób, które 

w poszukiwaniu płodów runa leśnego docierają do najbardziej odległych ostoi, pło-

sząc zwierzęta. Rośnie też wówczas liczba kolizji drogowych z udziałem zwierząt, któ-

re – niepokojone przez amatorów runa leśnego – wybiegają na ruchliwe drogi i giną 

pod kołami pojazdów. Ilustracją jest śmierć młodego wilka, który w 2012 r. na terenie 

Nadleśnictwa Krucz w Puszczy Noteckiej został wypłoszony przez grzybiarzy wprost 

pod koła samochodu jadącego lokalną drogą. Zimą niepokojenie w gawrach samic 

niedźwiedzi w 60% przypadków prowadzi do poronień lub śmierci młodych, bardzo 

wrażliwych na zimno i brak pokarmu (Swenson i in. 1997). Takie przypadki notowano 

również w Tatrach i Bieszczadach (Selva i in. 2011b). Sprawcami byli najczęściej zbie-

racze poroży.

Intensywny ruch turystyczny i narciarski, szczególnie w górach, gdzie sieć szla-

ków i tras narciarskich jest gęsta, a w partiach szczytowych i miejscach widokowych 

znajdują się schroniska i obiekty gastronomiczne, powoduje niepokojenie dużych 

drapieżników. Jest to szczególnie dotkliwe dla niedźwiedzi, które z jednej strony 

mogą być przepłaszane z gawr przez narciarzy i użytkowników skuterów śnieżnych, 

a z drugiej – zwabiane są w pobliże jadłodajni, magazynów z żywnością i kontene-

rów na odpadki. Prowadzi to do narastania konfl iktów z człowiekiem. Poważnym pro-

blemem są organizowane w lasach imprezy masowe, szczególnie rajdy terenowe, 

które z uwagi na liczbę uczestników, długość trwania i hałas wprowadzają ogromny 

niepokój wśród zwierząt. Plagą polskich lasów są osoby nielegalnie poruszające się 

motocyklami crossowymi, quadami, samochodami terenowymi i skuterami śnież-

nymi.

2.1.5. Kłusownictwo

Nielegalne odstrzały i kłusownictwo z wykorzystaniem wnyków są ważnymi 

czynnikami śmiertelności dużych drapieżników. Sprawcami odstrzałów są przede 

wszystkim myśliwi. Natomiast wnyki używane są przez kłusowników głównie do nie-

legalnego pozyskiwania dzikich zwierząt kopytnych, duże drapieżniki wpadają w nie 

przypadkowo. Ocenę wpływu kłusownictwa na stan populacji dużych drapieżników 

umożliwia znakowanie osobników obrożami wyposażonymi w nadajniki teleme-

tryczne. Dzięki temu udało się wykazać, że w Puszczy Białowieskiej 53% stwierdzo-

nych przypadków śmierci rysi powodowali kłusownicy (Zub 1994, Jędrzejewski i in. 

1999). W tym samym kompleksie leśnym 50% wilków monitorowanych za pomocą 

radiotelemetrii zginęło we wnykach lub zastało zabitych z broni palnej (Theuerkauf 

i in. 2003a). 
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2.1.6. Inne czynniki śmiertelności

Spośród innych form aktywności człowieka, które są ważnymi czynnikami śmier-

telności w populacjach dużych drapieżników, do najważniejszych zaliczyć należy ko-

lizje z pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim przypadków śmierci zwierząt potrą-

conych przez samochody, choć rejestrowano również osobniki zabite przez pociągi. 

W ostatnich latach kilkadziesiąt drapieżników zginęło w taki sposób w Polsce. Niektóre 

niewielkie populacje cierpią szczególnie, np. w Puszczy Bydgoskiej w ciągu 7 lat na 

drogach zabitych zostało 5 wilków. 

Istotność wpływu śmiertelności w kolizjach z pojazdami na populację zależy od 

obszaru, gdzie się to zdarzyło. W zachodniej Polsce, gdzie populacja wilka jest nadal 

niewielka, każdy osobnik mogący przystąpić do rozrodu i wnieść wkład w pulę geno-

wą populacji lub pomóc w wychowie szczeniąt, jest niezwykle ważny. 

Zagrożeniem dla rysi związanym z prowadzeniem gospodarki leśnej są ogrodzenia 

upraw wykonane z siatki. Drapieżniki mogą się w nią zaplątywać, co prowadzi do cięż-

kich zranień. Przypadek taki miał miejsce w Nadleśnictwie Narol. Zaplątanemu w siat-

kę rysiowi trzeba było amputować przednią łapę, co skazało go na dożywotni pobyt 

w ośrodku rehabilitacyjnym. 

Duże drapieżniki giną także z przyczyn naturalnych, z powodu braku pokarmu, 

w wyniku chorób i pasożytów. Tymi ostatnimi mogą się zarażać także od zwierząt do-

mowych, zwłaszcza psów i kotów.

2.1.7. Niekorzystne praktyki łowieckie

Łowiectwo, oprócz zagrożenia, jakim są celowe lub przypadkowe odstrzały, wiąże 

się z praktykami, które mogą być szkodliwe dla dużych drapieżników. Niebezpieczne 

jest prowadzenie polowań, zwłaszcza zbiorowych, w miejscach rozrodu i wychowu 

młodych przez drapieżniki oraz w miejscach gawrowania niedźwiedzi. Wykładanie 

przetworzonej i przeterminowanej żywności oraz odpadków kuchennych na karmo-

wiskach, pasach zaporowych i nęciskach, a także wykorzystywanie wysokokalorycznej 

karmy może zaburzać naturalną aktywność niedźwiedzi, powodować ich koncentrację 

w sąsiedztwie karmowisk, zakłócać sen zimowy i zwiększać poziom konfl iktów z czło-

wiekiem. 

2.1.8. Zagrożenia wynikające z prowadzenia gospodarki leśnej

Przyczyną niepokojenia drapieżników w ostojach mogą być prace leśne, szczegól-

nie prowadzone w miejscu i w czasie wychowu młodych przez wilki i rysie oraz gawro-
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wania niedźwiedzi. Innym działaniem związanym z gospodarką leśną jest oczyszczanie 

terenów dawnych poligonów. Prace te, z uwagi na systematyczną i drobiazgową pe-

netrację terenu, jeśli są prowadzane wiosną i latem stanowią zagrożenie dla wychowy-

wanych młodych wilków i rysi. Do niepokojenia drapieżników w ostojach przyczynia 

się intensywna rozbudowa i modernizacja dróg leśnych, szczególnie tych, które przeci-

nają środek kompleksu leśnego i przechodzą w pobliżu dotychczas spokojnych miejsc 

wychowu i odpoczynku drapieżników (Sahlén i in. 2011, Lesmerises i in. 2012). Nie-

korzystne dla zachowania spokoju w ostojach jest lokalizowanie parkingów leśnych, 

miejsc odpoczynku i biwakowania wewnątrz lasu. Zachęca to ludzi do spędzania 

w takich miejscach wolnego czasu, penetrowania okolicy, hałasowania, pozostawia-

nia niebezpiecznej dla dzikich zwierząt przetworzonej żywności i śmieci (Gucinski i in. 

2001, Newsome i in. 2013). Podczas tropień drapieżników rejestrowane są przypadki 

wygrzebywania śmieci z koszy i worków przez niedźwiedzie i wilki, a także rozgryza-

nie pojemników po oleju silnikowym do pilarek porzuconych w trakcie prac leśnych 

(S. Nowak, R.W. Mysłajek obserwacje własne).

2.1.9. Uszczuplenie bazy żerowej

Liczebność dzikich ssaków kopytnych, stanowiących podstawę diety wilków i rysi, 

od wielu lat rośnie. Gdy jednak populacje jeleni, saren i dzików stają się lokalnie mało 

liczne ze względu na celową redukcję ich liczebności lub zwiększoną presję ze strony 

innych czynników śmiertelności, duże drapieżniki mogą mieć problemy ze zdoby-

ciem pokarmu. Reakcja drapieżników na niedostatek podstawowego pokarmu może 

być różnorodna. Zazwyczaj nie są one w stanie przestawić się całkowicie na wykorzy-

stywanie alternatywnych ofi ar. Dotyczy to zwłaszcza rysia, specjalizującego się w po-

lowaniach na sarny. Wilki na Białorusi wobec braku dzikich ssaków kopytnych częściej 

atakowały zwierzęta hodowlane i psy oraz pojawiały się w pobliżu wsi (Sidorovich 

i in. 2003). Rysie w Puszczy Białowieskiej w latach, w których prowadzono celową 

redukcję liczebności jeleniowatych zwiększały powierzchnię swoich areałów, a liczba 

kociąt wychowywanych przez samice znacząco spadła (Schmidt 2008). Dla niedźwie-

dzi, bardziej zależnych od pokarmu roślinnego, istotnym problemem może być nisz-

czenie borówczysk oraz zalesianie i zabudowa łąk górskich stanowiących miejsca ich 

żerowania.

2.1.10. Negatywne nastawienie ludzi

W kulturze masowej duże drapieżniki przedstawiane są stereotypowo jako zagroże-

nie dla ludzi. W szczególny sposób dotyka to wilka, który w baśniach stał się symbolem 
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zła. Kreowany w ten sposób negatywny stosunek dzieci do drapieżników przekłada się 

na pogląd na te zwierzęta w życiu dorosłym. Współczesne media, szczególnie te sku-

piające się na sensacji i podsycaniu skrajnych opinii, również nieprzychylnie nastawiają 

społeczeństwo do drapieżników. 

2.1.11. Hybrydyzacja

Jedynym gatunkiem spośród dużych ssaków drapieżnych występujących w Pol-

sce, który narażony jest na hybrydyzację z gatunkami udomowionymi jest wilk, który 

może krzyżować się z psami. Jest to szczególnie niebezpieczne w rejonach, gdzie 

populacja wilków jest nieliczna i występuje defi cyt partnerów do rozrodu (Vilà i Way-

ne 1999).

2.2. Metody ochrony

2.2.1. Ochrona obszarowa siedlisk drapieżników

Ustawa o ochronie przyrody zawiera katalog obszarowych form ochrony, wśród 

których są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chro-

nionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe. Aby skutecznie chronić siedliska dużych drapieżników, powierzchnie 

obszarów chronionych muszą być odpowiednio duże. Obszary mniejsze mogą być 

jednak skuteczne dla ochrony szczególnie ważnych fragmentów kompleksów leśnych, 

np. stref centralnych terytoriów służących rozrodowi drapieżników lub obszarów wy-

korzystywanych przez niedźwiedzie podczas snu zimowego. Najbardziej polecana jest 

ochrona siedlisk w formie parków narodowych oraz obszarów Natura 2000. Dzieje się 

tak ze względu na możliwość stosowania odpowiednich rygorów ochronnych oraz 

opracowywania planów ochrony lub planów zadań ochronnych, w których możliwe 

jest uwzględnienie potrzeb dużych ssaków drapieżnych. 

2.2.2. Odpowiednie zagospodarowanie siedlisk

Sposób prowadzenia gospodarki leśnej bezpośrednio wpływa na ochronę du-

żych drapieżników. W miejscach rozrodu wilków i rysi oraz zimowania niedźwiedzi 

należy ograniczać, a nawet czasowo wstrzymywać prace leśne, a także zapobiegać 

budowie nowych dróg leśnych i użytkowania szlaków zrywkowych. Ważne jest 

pozostawianie wykrotów, stert z karp korzeniowych i gałęzi dla zapewnienia bez-
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piecznych miejsc gawrowania niedźwiedzi, wychowu młodych i ukrycia się dużych 

drapieżników. Należy unikać prowadzenia prac leśnych w rezerwatach, ponieważ 

z uwagi na zróżnicowaną strukturę drzewostanu są one ważnymi ostojami dla dra-

pieżników. W górach szczególną ochroną należy objąć wychodnie skalne, gdyż sta-

nowią one potencjalne miejsca gawrowania niedźwiedzi, a także odpoczynku i ukry-

cia rysi. Obecność rozkładających się leżących drzew oraz gęstej warstwy podszytu 

pomaga rysiom w zdobywaniu pokarmu. Schmidt i współautorzy (2007) zalecają, by 

ilość pozostawianego martwego drewna była wzorowana na drzewostanach Pusz-

czy Białowieskiej, gdzie w lasach zagospodarowanych rejestrowano do ok. 40 m3 

martwego drewna na 1 ha (Wolski 2003). Zatem dla ochrony rysi niezwykle ważne 

jest utrzymywanie zróżnicowanej struktury wiekowej, wysokościowej i gatunkowej 

drzewostanów oraz pozostawianie leżących drzew w dnie lasu. Obecność grubszych 

drzew przerzuconych nad potokami ułatwia przekraczanie cieków przez te drapież-

niki w okresach wezbrań. 

Wiosną niedźwiedzie chętnie zjadają młode rośliny, zwłaszcza związane z siedliska-

mi wilgotnymi (świerząbek orzęsiony, szczaw górski, lepiężnik, podbiał itd.). W związ-

ku z tym zaleca się ochronę górskich terenów podmokłych, wilgotnych łąk, torfowisk, 

szczawin, oczek wodnych stanowiących dogodne miejsca żerowania niedźwiedzi. 

Ważnym zasobem pokarmowym dla niedźwiedzi są jagody borówki czernicy, dlatego 

zaleca się ochronę borówczysk. 

Należy egzekwować zakaz wjazdu na tereny leśne pojazdów silnikowych nie-

uprawnionych lub nieposiadających odpowiedniego zezwolenia, szczególnie w od-

niesieniu do rekreacyjnej jazdy skuterami śnieżnymi oraz pojazdami terenowymi. Po-

żądane jest także ograniczanie wstępu pojazdów na drogi i szlaki zrywkowe aktualnie 

nieużytkowane (np. przez zamykanie lub blokowanie takich dróg), szczególnie zloka-

lizowanych w obrębie obszarów wychowu młodych rysi i wilków oraz gawrowania 

niedźwiedzi.

Istotnym elementem ochrony dużych drapieżników jest szkolenie właścicieli 

i pracowników zakładów usług leśnych, dotyczące prowadzenia prac leśnych pod 

kątem zasad i przepisów ochrony przyrody, unikania płoszenia zwierząt, zakazu 

chwytania i przemieszczania zwierząt (w tym młodych ssaków drapieżnych), zakazu 

pozostawiania resztek pożywienia i opakowań w lesie. Wprowadzić należy prakty-

kę codziennej zbiórki i usuwania opakowań i odpadów powstałych podczas prac 

leśnych. Konieczna jest też rezygnacja z koszy na śmieci na szlakach i w miejscach 

widokowych, a w zamian zachęcanie turystów, by zabierali ze sobą śmieci z lasu. Wa-

runkiem dzierżawy terenów leśnych pod pasieki w obszarach występowania niedź-

wiedzi brunatnych powinno być skuteczne zabezpieczanie uli przed wystąpieniem 

szkód. 
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2.2.3. Ochrona łączności ekologicznej i integralności siedlisk

Najbardziej korzystne dla dużych drapieżników jest zachowanie rozległych i spój-

nych kompleksów leśnych, pomiędzy którymi istnieje możliwość swobodnego prze-

mieszczania się wzdłuż leśnych korytarzy ekologicznych. Lasy powinny być jak najmniej 

pofragmentowane. Należy zatem unikać lokalizowania w ich wnętrzu piaskowni, żwi-

rowni, wysypisk śmieci, oraz innych obiektów, które z uwagi na znaczną powierzchnię 

i generowanie ruchu pojazdów mogą prowadzić do ograniczenia spójności komplek-

su leśnego. Szkodliwe jest również prowadzenie przez lasy nowych dróg publicznych 

i linii kolejowych. W przypadku, gdy kompleks leśny rozcinany jest przez ogrodzoną 

drogę lub linię kolejową należy zapewnić możliwość bezpiecznego przemieszczania 

się zwierząt z jednej części lasu do drugiej. Jak wykazały badania, najlepsze do tego 

celu są szerokie górne przejścia, ponieważ spełniają wymagania znacznie większej licz-

by gatunków, w tym dużych drapieżników. Przejścia dolne, przedłużone mosty, czy też 

przepusty są znacznie mniej efektywne (Pierużek-Nowak i in. 2013). 

Korytarze ekologiczne łączące kompleksy leśne mogą się składać z ciągów lasów 

lub też ciągów wysp leśnych i zadrzewień rozdzielonych terenami rolniczymi. Koryta-

rze powinny być drożne na całej długości. Podobnie jak w przypadku kompleksów le-

śnych, tu również nie należy lokalizować zabudowy, a negatywny wpływ infrastruktury 

transportowej winno się minimalizować budową optymalnych przejść dla zwierząt. 

Niezmiernie istotnym aspektem ochrony integralności siedlisk jest odpowiednie 

planowanie zagospodarowania przestrzennego na wszystkich poziomach, od krajo-

wego po gminny. Kluczowe jest unikanie rozpraszania i rozciągania zabudowy wzdłuż 

dróg, wkraczania w głąb kompleksów leśnych z inwestycjami, a także blokowania prze-

biegu korytarzy ekologicznych zabudową mieszkaniową, usługową i przemysłową. 

2.2.4. Zapobieganie śmiertelności na drogach i liniach kolejowych

Zapobieganie przypadkom śmierci dużych drapieżników w kolizjach z pojazdami 

prowadzi się dwutorowo, przez modyfi kowanie zachowania kierowców oraz uniemoż-

liwianie wtargnięcia zwierząt na drogi i linie kolejowe. Wśród kierowców prowadzić 

można programy edukacyjne uwrażliwiające na problem śmiertelności zwierząt na 

drogach. Wzdłuż dróg instaluje się także bierne i aktywne systemy ostrzegające przed 

potencjalnymi kolizjami ze zwierzętami. Zachowania zwierząt można modyfi kować 

przez systemy odstraszające i modyfi kację środowisk w otoczeniu dróg. Dostęp zwie-

rząt do dróg i linii kolejowych ogranicza się także przez grodzenie. Wiąże się to z po-

jawieniem się istotnej bariery dla przemieszczania się zwierząt, której negatywne od-

działywanie należy ograniczać budową odpowiednich przejść dla zwierząt.
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2.2.5. Modyfi kacja praktyk łowieckich

Gospodarka łowiecka powinna być prowadzona w taki sposób, by nie uszczuplać 

lokalnych zasobów pokarmowych dużych drapieżników, minimalizować możliwość 

przypadkowych odstrzałów chronionych zwierząt, unikać niepokojenia ich w ostojach 

służących rozrodowi i w miejscach gawrowania niedźwiedzia, a także nie doprowa-

dzać do ich koncentracji w miejscach dokarmiania. 

Zalecenia dotyczące modyfi kacji rocznych planów pozyskania łowieckiego jeleni 

i saren w obszarach występowania wilka i rysia (Schmidt i in. 2009) oparto na wyni-

kach badań z Puszczy Białowieskiej. Ze względu na regionalne różnice w strukturze 

gatunkowej dzikich ssaków kopytnych oraz diety drapieżników najlepiej przeprowa-

dzić korekty planów łowieckich na podstawie badań składu pokarmu drapieżników 

i wyników inwentaryzacji kopytnych w konkretnym kompleksie leśnym. Nie powinno 

się polować w strefach ochrony okresowej gawr niedźwiedzi w okresie od 1 listopada 

do 30 kwietnia oraz w strefach ochrony okresowej wokół miejsc rozrodu wilków i rysi 

w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia. W strefach tych nie powinno się także lokować 

ambon łowieckich. Bezwzględnie nie wolno wykładać na nęciskach łowieckich w tym 

obrębie resztek przetworzonej żywności. W masywach górskich, gdzie gawrują niedź-

wiedzie, zabronione powinno być zimowe dokarmianie gatunków łownych kukurydzą 

i burakami. Polskie prawo zabrania także wykładania padłych zwierząt gospodarskich. 

Zaleca się prowadzenie edukacji myśliwych w zakresie rozpoznawania gatunków, eko-

logii i wymagań ochrony dużych ssaków drapieżnych.

2.2.6. Zwalczanie kłusownictwa

Duże drapieżniki są celowo zabijane lub stają się przypadkowymi ofi arami kłusowa-

nia na inne gatunki, np. wpadając we wnyki zakładane na dzikie ssaki kopytne. Zwalcza-

nie kłusownictwa to z jednej strony sprawne wykrywanie sprawców, a z drugiej – sku-

teczne przeprowadzanie postępowania dowodowego i adekwatne ukaranie sprawcy. 

Służby odpowiedzialne za zwalczanie kłusownictwa powinny być odpowiednio prze-

szkolone i wyposażone. Ważna jest także współpraca straży leśnej, straży łowieckiej, stra-

ży parków narodowych, służb ochrony przyrody, policji i prokuratury. 

Ważnym zagadnieniem w zwalczaniu kłusownictwa jest edukacja społeczności lo-

kalnych, zarówno w zakresie negatywnego wpływu kłusownictwa na ochronę gatun-

ków, jak i możliwości wykrywania, ścigania i karania sprawców. W wielu przypadkach 

zdarza się bowiem, że brak reakcji na przypadki kłusownictwa wynika z niedostatków 

wiedzy na temat tego, w jaki sposób należy postępować i jakie służby winno się za-

wiadomić. 
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2.2.7.  Przeciwdziałanie nadmiernej penetracji lasu i rekreacji w ostojach 

drapieżników 

Nadmierna penetracja siedlisk dużych drapieżników przez ludzi jest szczególnie 

niebezpieczna w przypadku ingerencji w miejsca rozrodu, w trakcie trwania wycho-

wu młodych, a także w sąsiedztwie gawr niedźwiedzi w czasie zimowania (Swenson 

i in. 1997). Dostęp do ostoi mogą ułatwiać nowo powstające drogi leśne, dlatego ich 

budowa w tych obszarach powinna być ograniczona (Loucks i in. 2003, Crist i in. 2005, 

Selva i in. 2011a). Należy unikać lokowania w ich sąsiedztwie ośrodków wypoczynko-

wych i innych miejsc służących rekreacji, a masowe imprezy sportowe należy prowa-

dzić w takich miejscach i o takim czasie, by w jak najmniejszym stopniu ingerować 

w wychów młodych i w ostoje drapieżników. Szlaki turystyczne należy prowadzić poza 

miejscami rozrodu dużych drapieżników oraz zimowania niedźwiedzi. Modyfi kacji 

udostępniania lasów do celów rekreacyjnych towarzyszyć powinny programy eduka-

cyjne dla mieszkańców i turystów.

2.2.8. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i pasożytów

Najważniejszymi wektorami dostarczającymi choroby i pasożyty do populacji du-

żych ssaków drapieżnych są ludzie oraz zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty. 

Te ostatnie mogą powodować zarażenie bezpośrednio, np. gdy stają się ofi arami du-

żych drapieżników, lub pośrednio, kiedy pozostawiają w lasach odchody. Minimalizo-

wanie zagrożenia wiąże się z zapobieganiem składowania niebezpiecznych odpadów, 

zwłaszcza szczątków martwych zwierząt, w lasach i ich sąsiedztwie. Znacznie trud-

niejszym do rozwiązania jest problem ograniczania penetracji lasów przez psy i koty. 

Ich fi zyczna eliminacja poprzez odstrzał jest nieakceptowana przez społeczeństwo, 

a prawnie dozwolona tylko w ściśle określonych przypadkach. Odstrzały psów mogą 

też prowadzić do omyłkowego zabijania wilków. Odłów jest kosztowny, organizacyj-

nie trudny i wiąże się z koniecznością zapewnienia miejsca pobytu złapanym psom 

i kotom. Pozostaje edukacja właścicieli zwierząt domowych oraz rozwiązania prawne, 

które nakazywałyby indywidualną identyfi kację psów i kotów umożliwiającą określe-

nie właściciela zwierzęcia. Ograniczanie populacji psów i kotów powinno być prowa-

dzone przez ich sterylizację.

2.2.9. Tworzenie stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i miejsc zimowania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237 z 2011 r., poz. 1419) pozwala tworzyć strefy 
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ochronne, o promieniu do 500 m, wokół miejsc rozrodu wilków i rysi, w okresie od 

1 kwietnia do 31 sierpnia, a także wokół gawr niedźwiedzi w okresie od 1 listopada do 

30 kwietnia. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

nr 92 z 2004 r., poz. 880, z późn. zm.), strefy takie może ustalać i likwidować regional-

ny dyrektor ochrony środowiska w drodze decyzji administracyjnej. Alternatywą dla 

tworzenia formalnych stref ochronnych jest wprowadzanie do programów ochrony 

przyrody poszczególnych nadleśnictw zapisów regulujących specjalny sposób zago-

spodarowania miejsc szczególnie istotnych dla dużych drapieżników, tak by wykluczyć 

zabiegi gospodarcze w miejscu i w czasie wychowu młodych przez wilki i rysie oraz 

w miejscu gawrowania niedźwiedzi.

2.2.10. Reintrodukcja i zasilanie populacji

Reintrodukcja polega na wprowadzaniu zwierząt w obszarach, gdzie wcześniej wy-

stępowały, lecz zostały wytępione lub wymarły, natomiast zasilanie populacji związane 

jest z wypuszczaniem dodatkowych osobników w miejscach, gdzie populacja danego 

gatunku wciąż występuje, lecz z jakichś względów (np. mała liczebność lub niska róż-

norodność genetyczna) wymaga wzmocnienia. Zalecenia w odniesieniu do prowadze-

nia reintrodukcji i zasilania populacji zostały opracowane przez Światową Unię Ochrony 

Przyrody (IUCN 1998). Projekty winny być poprzedzone badaniami nad statusem takso-

nomicznym osobników, które mają być wykorzystane do reintrodukcji. Należy prefero-

wać osobniki najbardziej zbliżone genetycznie do tych, które wcześniej zamieszkiwały 

dany obszar. Ważne jest dokładne poznanie przyczyn wymarcia populacji na danym te-

renie i rozpoznania, czy mogą one w dalszym ciągu wpływać na gatunek. Jeżeli czynniki, 

które spowodowały poprzednie wymarcie nadal występują, trzeba je wyeliminować, lub 

ograniczyć ich wpływ do takiego poziomu, który nie zagraża programowi reintrodukcji. 

Kluczowe jest poznanie biologii i ekologii gatunku, w tym preferencji siedliskowych, 

możliwości adaptacji do lokalnych uwarunkowań, organizacji socjalnej populacji, wiel-

kości terytoriów, wymagań pokarmowych i wyboru schronień, a także potencjalnych 

chorób. Należy ocenić wpływ gatunku na ekosystem, do którego się go wsiedla, osza-

cować optymalną liczbę osobników niezbędnych do reintrodukcji oraz ich strukturę 

płciową, a następnie zdefi niować liczbę lat niezbędnych do osiągnięcia pożądanej li-

czebności populacji. Programy takie powinno się prowadzić wyłącznie w obszarach, 

które spełniają wymagania środowiskowe gatunku, i których powierzchnia zapewnia 

przetrwanie żywotnej populacji gatunku bez potrzeby zasilania jej z zewnątrz. Pożą-

dane jest, by obszar do którego wsiedla się zwierzęta miał zapewnioną trwałość cech 

środowiskowych w dłuższym okresie i nie groziła mu dramatyczna zmiana sposobu 

zagospodarowania, która zniweczyłaby efekty reintrodukcji. 
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Powinno się preferować wykorzystywanie do reintrodukcji osobników pochodzą-

cych z dzikich populacji, które pod względem genetycznym są identyczne lub jak naj-

bardziej zbliżone do tych, które wcześniej zamieszkiwały dany obszar oraz wykazują 

zbliżone cechy morfologiczne, fi zjologiczne i behawioralne. Ważne jest, by populacja 

źródłowa, z której pozyskuje się osobniki służące do reintrodukcji, nie ucierpiała wsku-

tek osłabienia jej liczebności. Każdy osobnik, który ma być wykorzystywany do reintro-

dukcji, musi przejść dokładne badania weterynaryjne. Nie można wsiedlać osobników 

zainfekowanych chorobami lub poważnie zranionych. Aby prawidłowo ocenić stan 

zdrowotny, wsiedlanie powinno być poprzedzone kwarantanną. Kwarantanna służy 

też ograniczeniu prób powrotu do obszaru pochodzenia podejmowanych przez wy-

puszczane zwierzęta. 

Programy reintrodukcji to ze swojej natury działania długotrwałe, które muszą mieć 

zapewnione długoterminowe wsparcie fi nansowe i organizacyjne. Programy takie po-

winny być poprzedzone oceną wpływu, kosztów i zysków wsiedlenia drapieżników dla 

lokalnej społeczności. Zaleca się dokładne zbadanie nastawienia lokalnej społeczności 

do obecności drapieżników, zwłaszcza wówczas, gdy pierwotną przyczyną zaniku ga-

tunku na danym obszarze było celowe działanie ludzi. Ponieważ obecność drapieżni-

ków stwarza możliwość wystąpienia szkód w inwentarzu, program reintrodukcji po-

winien wiązać się z wdrażaniem skutecznych środków minimalizujących wystąpienie 

takich szkód. Dla każdego programu reintrodukcji powinny być opracowane wskaźniki 

jego efektywności, które oceniane będą w trakcie trwającego przez cały czas monito-

ringu. Zaleca się śledzenie losów wypuszczanych zwierząt, regularną ocenę parame-

trów genetycznych i demografi cznych nowo utworzonej populacji, a także śledzenie 

procesu adaptacji osobników do lokalnych warunków. 

2.2.11. Przeciwdziałanie szkodom wśród zwierząt hodowlanych

Duże drapieżniki mogą zabijać zwierzęta gospodarskie hodowane w ich osto-

jach. Dodatkowo niedźwiedzie wyrządzają szkody w pasiekach, niszcząc ule i rodziny 

pszczele. Na świecie wykorzystuje się wiele metod ochrony inwentarza przed dużymi 

drapieżnikami. Pozwalają one ograniczać wielkość wyrządzanych szkód, jednak sku-

teczność środków zapobiegawczych w dużym stopniu zależy od konsekwentnego 

i prawidłowego ich stosowania. Jednoczesne wykorzystywanie kilku metod zwiększa 

ich skuteczność (Nowak i Mysłajek 2006). 

W trakcie wypasów należy unikać pozostawiania zwierząt bez dozoru lub zabez-

pieczać je środkami technicznymi, nie pozostawiać inwentarza na pastwiskach nocą, 

unikać wypasu w miejscach, gdzie ataki drapieżników są ułatwione przez gęstą roślin-

ność, zwiększać dozór stad w okresach występowania złej pogody. Należy także utyli-
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zować padłe zwierzęta, zgodnie z przepisami i nie wywozić padliny do lub w pobliże 

lasu. 

Do ochrony zwierząt hodowlanych, szczególnie owiec i kóz na terenach górskich, 

wykorzystuje się pasterskie psy stróżujące. Polską rasą takich psów jest owczarek pod-

halański. Psy te mogą być niezwykle skuteczne w odstraszaniu drapieżników, potrafi ą 

czynnie przeciwstawiać się wilkom, a nawet niedźwiedziom. Do ochrony większych 

stad przeznacza się 3–4 psy. Dodatkową korzyścią z posiadania kilku jest to, że w gru-

pie wzrasta ich odwaga i czujność, więc zabezpieczenie jest pewniejsze. Psa wprowa-

dza się do stada zwierząt hodowlanych w wieku ok. 8 tygodni. Szczenięta powinny 

być w dobrej kondycji i posiadać pełną dokumentację pochodzenia oraz wykonanych 

i koniecznych jeszcze szczepień. Należy unikać kupowania psów dorosłych i pocho-

dzących z niepewnych hodowli. Szczegółowy opis wychowania i treningu pasterskich 

psów stróżujących znajduje się w specjalistycznych publikacjach (Nowak i Mysłajek 

2006, Śmietana 2006).

Ogrodzenia, które mają chronić inwentarz przed drapieżnikami powinny być 

wykonane z siatki o wysokości 2,5–3 m. Dla uniknięcia podkopywania się pod siat-

ką, należy ją wkopać w ziemię na głębokość co najmniej 0,5 m, lub też wywinąć 

dolną jej części (1,2–1,5 m) na zewnątrz ogrodzenia, położyć na ziemi i przymoco-

wać kołkami do gruntu. Zaleca się dodanie na szczycie ogrodzenia 1–2 linii drutu 

kolczastego lub elektrycznego pastucha, w celu zapobieżenia przeskakiwaniu górą. 

Na skuteczność ogrodzeń istotny wpływ ma konfi guracja terenu. Wszelkie wywyż-

szenia, wzniesienia, rowy i doliny strumieni to dogodne miejsce dla przedostania się 

drapieżnika do wnętrza zagrody. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na 

szczelność i odpowiednią wysokość ogrodzenia w takich miejscach. Wykonanie do-

brego ogrodzenia jest kosztowne i pracochłonne, więc rozwiązanie to może służyć 

do ochrony inwentarza w ograniczonym zakresie, np. do zabezpieczania wydzielo-

nych fragmentów pastwiska, na których przetrzymuje się inwentarz nocą (Nowak 

i Mysłajek 2006).

Ogrodzenia elektryczne (tzw. pastuchy elektryczne), pod warunkiem, że są odpo-

wiednio zmodyfi kowane, są obecnie uważane za najskuteczniejsze w ochronie przed 

dużymi drapieżnikami. Najlepszym rozwiązaniem są pastuchy składające się nie z li-

nek, lecz z taśm o szerokości 3–4 cm. Ogrodzenie składa się z 6–7 taśm. Dolne 2–3 

taśmy powinny być rozmieszczone co 25 cm, wyższe co 30 cm. Najniższą taśmę należy 

umieścić ok. 15–20 cm nad podłożem. W okresie wegetacyjnym trawa pod pastuchem 

powinna być regularnie wykaszana dla uniknięcia przepięć prądu (Nowak i Mysłajek 

2006, Śmietana 2010). 

Nowym zalecanym rozwiązaniem, które z powodzeniem testowano w USA za-

równo w wolierach, jak i na pastwiskach, jest połączenie fl adr i klasycznego pastucha 
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elektrycznego, składającego się z trzech linek (Lance i in. 2010). Fladry rozwiesza-

ne są na tych samych słupkach, co pastuch elektryczny (można też rozwiesić je na 

osobnych słupkach rozstawionych na zewnątrz pastucha), na wysokości 70–75 cm 

nad ziemią. Pastuch składa się z trzech linek (ewentualnie taśm), najniższa wisi 15 cm 

nad gruntem (tam, gdzie kończą się wstążki fl adr), druga na tej samej wysokości, co 

sznurek, do którego przyszyte są fl adry, natomiast trzecia linka na wysokości 100 cm 

nad gruntem. Rezultaty testów wskazują, iż jest to metoda 2–10 razy bardziej sku-

teczna niż fl adry lub pastuch wykorzystywane oddzielnie. Jeśli do dyspozycji jest 

tylko pastuch z linek, trzeba je instalować gęściej. Najniższy przewód pastucha nale-

ży umieszczać na wysokości 10–15 cm nad podłożem, ostatni na wysokości nawet 

2 m. Do wysokości ok. 1,5 m przewody powinny znajdować się w odległości 15 cm, 

natomiast odległość pomiędzy przewodami umieszczonymi wyżej może wynieść do 

20 cm. Opcjonalnie można stosować podłączoną do elektryzatora siatkę metalową 

o wysokości 1,2 m, a powyżej niej dodatkowe ciągi przewodów. Zaleca się, by na-

pięcie na linii ogrodzenia wynosiło co najmniej 4500 V (Śmietana 2010, Lance i in. 

2010). 

Ogrodzenia elektryczne mogą być też stosowane w kombinacji z ogrodzeniami 

siatkowymi. W takim przypadku przewody umieszcza się nad ogrodzeniem siatkowym 

o wysokości 1,2 m. Dodatkowo jeden przewód rozciąga się na wysokości 10–15 cm 

nad ziemią po zewnętrznej stronie ogrodzenia (Nowak i Mysłajek 2006). Do ochrony 

pasiek szczególnie zaleca się stosowanie ogrodzeń elektrycznych (o konstrukcji opisa-

nej wcześniej), ponieważ ogrodzenia standardowe (z siatki, drewniane itd.) są niesku-

teczne, a niedźwiedzie mogą je z łatwością pokonać. Ule mogą być także umieszczane 

na wysokich (ok. 2 m) platformach, wykonanych w taki sposób, by zapobiec wspinaniu 

się na nie niedźwiedzi (Selva i in. 2011b).

Zalecane do ochrony inwentarza fl adry powinny składać się z pasków czerwonego, 

zwiewnego materiału o wymiarach 10×60 cm, naszytych na mocny sznurek o średni-

cy 3–4 mm, w odstępach 40 cm pomiędzy krawędziami materiału. Do ich wykonania 

polecana jest cienka dzianina fl agowa (tzw. dederon). Fladry rozwiesza się wokół pa-

stwiska lub koszaru, na wbitych w ziemię tyczkach, w odległości około 1,5–2 m od 

zewnętrznych boków ogrodzenia. Fladrami można też otoczyć zwierzęta pasące się na 

uwięzi, jednak należy zadbać, by nie mogły one dosięgnąć fl adr i ich zniszczyć. Sznur 

fl adr powinien być naprężony, a wysokość tyczek należy tak dobrać, by dolne krawę-

dzie materiału znajdowały się około 15 cm nad powierzchnią gruntu i mogły swobod-

nie powiewać na wietrze. Bardzo ważne jest, aby fl adry tworzyły zamknięty prostokąt 

lub okrąg. Nie można dopuszczać, by powstawały przerwy wynikające np. z obwiśnię-

cia fl adr czy też zerwania się pasków materiału. Działanie fl adr może być wzmacniane 

przy pomocy intensywnego zapachu, np. dezodorantami lub nieprzyjemnie pachną-
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cymi substancjami. Fladry najlepiej nawinąć na lekki bęben (przeznaczony np. na wąż 

ogrodniczy), umożliwiający ich łatwe rozwijanie i zwijanie oraz przechowywanie w zi-

mie (Nowak i Mysłajek 2006). 

Zgodnie z art. 126 Ustawy o ochronie przyrody zaleca się, aby właściciele lub użyt-

kownicy gospodarstw rolnych współdziałali z regionalnym dyrektorem ochrony środo-

wiska w zakresie sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed szkodami 

powodowanymi przez duże drapieżniki.

2.2.12. Grupy interwencyjne i ośrodki rehabilitacji zwierząt

Aby sprawnie rozwiązywać problemy związane z odnalezieniem osobników ran-

nych, złapanych we wnyki lub też takich, które zabłąkały się w pobliże siedzib ludzkich, 

konieczne jest powołanie dobrze przeszkolonych i wyposażonych grup interwencyj-

nych. Działanie grup interwencyjnych wiąże się z koniecznością tworzenia ośrodków 

rehabilitacji zwierząt. Po okresie leczenia i rehabilitacji, zwierzęta zdolne do dalszego 

samodzielnego życia winny być wypuszczane do środowiska naturalnego.

2.2.13. Zapobieganie hybrydyzacji

Krzyżowaniu się wilków i psów można zapobiegać poprzez ograniczanie populacji 

psów lub zapobieganie penetrowaniu przez nie kompleksów leśnych. W przypadku 

podejrzenia występowania hybryd w środowisku naturalnym należy przeprowadzić 

badania genetyczne. Można je wykonać nieinwazyjnie na podstawie próbek DNA 

z odchodów. Gdy potwierdzą one obecność mieszańców, osobniki takie należy bez-

zwłocznie usunąć ze środowiska naturalnego. 

2.2.14. Monitoring i badania populacji dużych drapieżników

Monitoring populacji zwierząt jest narzędziem, które pozwala podejmować decy-

zje służące ich ochronie. Ma on na celu poznanie zmian rozmieszczenia i liczebności, 

a niekiedy także innych parametrów populacji. Aby było to możliwe, konieczne jest 

prowadzenie regularnych inwentaryzacji przy użyciu stałej metodyki. Dane powinny 

być gromadzone w odpowiedniej bazie. Podstawowym błędem popełnianym przy 

monitoringu gatunków są częste zmiany metodyki inwentaryzacji oraz instytucji od-

powiedzialnych za ostateczną analizę i interpretację zebranych danych. Z kolei badania 

naukowe służą pozyskaniu nowej wiedzy na temat gatunków. Zarówno monitoring, 

jak i badania naukowe mogą być prowadzone przez agencje rządowe, organizacje po-

zarządowe, instytuty badawcze i uczelnie wyższe. Formalnie w Polsce za monitoring 
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gatunków chronionych odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska. 

2.3. Projekty ochrony dużych drapieżników w Europie

Wiele projektów służących ochronie dużych drapieżników w Europie fi nansowa-

nych było z programu LIFE, a ich efekty oceniono w raporcie sporządzonym na zlece-

nie Komisji Europejskiej (Salvatori 2013). Wyróżniono w nim projekty, które najlepiej 

spełniały swoje zadanie. 

W Rumunii przeprowadzono trzy projekty LIFE Natura dedykowane ochronie wilka, 

rysia i niedźwiedzia w rumuńskich Karpatach. W ramach pierwszego z nich (LIFE02 NAT/

RO/8576), realizowanego w okręgu Vrancea, zainicjowano system monitoringu dużych 

drapieżników. Zebrane dzięki analizom dane posłużyły do zaproponowania obszarów Na-

tura 2000, mających chronić siedliska wilków, rysi i niedźwiedzi – obszary te zostały w póź-

niejszym czasie utworzone. W kolejnym projekcie (LIFE05 NAT/RO/170) stworzono Grupę 

Interwencyjną, która reagowała w przypadkach odnalezienia drapieżników rannych pod-

czas kolizji z pojazdami lub złapanych we wnyki. Zwierzęta przemieszczano do specjalnie 

w tym celu powołanego ośrodka rehabilitacyjnego. Wśród ważnych elementów projektu 

znalazło się wprowadzanie różnorodnych metod ochrony zwierząt hodowlanych przed 

drapieżnictwem, a także opracowanie planów zarządzania obszarami Natura 2000. Trzeci 

projekt (LIFE08 NAT/RO/500) implementował doświadczenia wcześniejszych programów 

w zakresie ochrony niedźwiedzi do dwóch kolejnych okręgów Covasna i Harghita. 

W Słowenii projekt LIFE02 NAT/SLO/8585 miał na celu ochronę niedźwiedzi. Zaini-

cjowano system monitoringu gatunku i opracowano strategię zarządzania jego popu-

lacją. Wdrożono również obszary ochronne dla niedźwiedzi, w których zabronione były 

polowania na ten gatunek. Projekty LIFE poświęcone były także wzmacnianiu ginących 

populacji drapieżników osobnikami z innych obszarów. 

We włoskich Alpach niedźwiedzie znalazły się w latach 90. XX w. na skraju wymar-

cia. Aby zapobiec ich całkowitemu zanikowi, Park Narodowy Adamello Brenta wdrożył 

projekty (LIFE96 NAT/IT/003152 oraz LIFE00 NAT/IT/007131), w ramach których lokalną 

populację tego gatunku wzmocniono osobnikami pochodzącymi ze Słowenii. Dzięki 

tym działaniom populacja niedźwiedzi rozrosła się, a pochodzące z niej osobniki za-

siedlają sąsiednie rejony włoskich Alp. We Francji tamtejsze Ministerstwo Środowiska 

zrealizowało projekty (LIFE96 NAT/FR/3202 oraz LIFE99 NAT/FR/6299), których celem 

była ochrona wilków rekolonizujących francuską część Alp. Dzięki projektom wdrożo-

no monitoring populacji i opracowano system wsparcia dla hodowców zawierający 

wprowadzanie różnorodnych metod ochrony inwentarza. 



36

Obecnie bardzo wspierane przez Komisję Europejską i Komitet Sterujący Konwen-

cji Berneńskiej jest populacyjne i transgraniczne podejście do ochrony dużych dra-

pieżników, które wymaga wielkoprzestrzennego systemu monitoringu populacji. Taki 

system dla transgranicznej populacji rysia i wilka w Alpach mają Szwajcaria, Włochy 

i Francja, z coraz szerszym wykorzystaniem monitoringu genetycznego. Dobrze roz-

winięty krajowy system monitoringu dużych drapieżników ma Szwecja (w połączeniu 

z telemetrią GPS GSM oraz monitoringiem genetycznym). Rozwinięta jest też współ-

praca w ramach monitoringu skandynawskich populacji dużych drapieżników między 

Szwecją, Norwegią i Finlandią. Telemetria GPS GSM jest coraz częściej wykorzystywana 

przez agendy rządowe krajów europejskich jako metoda monitorowania populacji du-

żych drapieżników. 

W Europie podejmowano wiele inicjatyw związanych z defragmentacją środo-

wiska, ochroną łączności ekologicznej i rozwiązywaniem problemów związanych 

z rozwojem infrastruktury transportowej. Jedną z najbardziej znanych jest Infra-Eco 

Network Europe (IENE), której głównym celem jest zapewnianie zrównoważonego roz-

woju paneuropejskiej sieci transportowej poprzez rekomendowanie rozwiązań chro-

niących różnorodność biologiczną, przeciwdziałających fragmentacji środowiska oraz 

redukujących problem kolizji pojazdów ze zwierzętami. IENE to powstała w 1996 r. sieć 

współpracy skupiająca ekspertów z zakresu transportu, infrastruktury i nauk przyrod-

niczych. Organizuje ona międzynarodowe konferencje, warsztaty i sympozja, wydaje 

specjalistyczne publikacje i inicjuje współpracę międzynarodową. Największy wpływ 

miał projekt IENE pod nazwą COST 341 „Habitat Dragmentation due to Linear Trans-

portation Infrastructure”, realizowany przez przedstawicieli kilkunastu europejskich kra-

jów w latach 1998–2003 i fi nansowany ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach 

opracowano poradnik pt. „Wildlife and Traffi  c: A European Handbook for Identifying 

Confl icts and Designing Solutions” (Iuell i in. 2003), który stał się podstawą większości 

późniejszych rozwiązań dążących do minimalizacji konfl iktów pomiędzy środowiskiem 

i infrastrukturą transportową w Europie. 

Projekty reintrodukcji dużych drapieżników w Europie dotyczyły głównie rysia. 

Przeprowadzono je w latach 70. i 80. XX w. na pograniczu Słowenii i Chorwacji w Gó-

rach Dynarskich, w Szwajcarii w Alpach i Jurze oraz w Niemczech w górach Harzu, 

a także na pograniczu Niemiec i Czech (Bawaria i Szumawa). Źródłem pozyskania wy-

puszczanych osobników były słowackie Karpaty, głównie Kysucke i Oravske Beskydy, 

a więc tereny przylegające do Beskidu Żywieckiego, oraz osobniki z ogrodów zoolo-

gicznych (co obecnie jest ostro krytykowane i odradzane). Część projektów zakończyła 

się sukcesem, populacje rysia w obszarach wsiedlania są stabilne lub rosną. 



37

3. OPIS NAJLEPSZYCH PRAKTYK

3.1.  Ogólnopolska inwentaryzacja wilka i rysia 
w nadleśnictwach i parkach narodowych

Ogólnopolska inwentaryzacja wilka i rysia w Polsce rozpoczęła się w 2000 r. z ini-

cjatywy Zakładu Badania Ssaków PAN (obecnie Instytut Biologii Ssaków PAN) oraz 

Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Stało się to na podstawie decyzji Głównego Konser-

watora Przyrody, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Dyrektora Krajowe-

go Zarządu Parków Narodowych, we współpracy z regionalnymi dyrekcjami Lasów 

Państwowych, nadleśnictwami, parkami narodowymi i ówczesnymi wojewódzkimi 

konserwatorami przyrody. Koordynacją prac i analizą danych zajmowali się pracow-

nicy ZBS PAN, przy współudziale SdN „Wilk”. Zbiór większości danych prowadzony 

był przez pracowników Lasów Państwowych, służb parków narodowych, ZBS PAN 

i członków SdN „Wilk”. 

3.1.1. Przedstawienie problemu

Zebranie wiarygodnych informacji na temat liczebności i rozmieszczenia zagro-

żonych gatunków jest podstawowym narzędziem, które pozwala podejmować od-

powiednie decyzje służące ich ochronie. Monitoring dużych ssaków drapieżnych to 

jednak zadanie niełatwe, ze względu na ich ogromne wymagania przestrzenne, niską 

liczebność populacji i skryty tryb życia. W Polsce pod koniec lat 90. XX wieku jedynym 

źródłem informacji o stanie populacji wilka i rysia były inwentaryzacje łowieckie, które 

z uwagi na objęcie dużych drapieżników ochroną stały się narzędziem nieprzydatnym 

do oceny zmian zachodzących w ich populacjach. Szacunkom łowieckim zarzuca-

no bowiem znaczne zawyżanie liczebności drapieżników (Okarma 1989). Ponadto 

w związku z postępującą urbanizacją i rozwojem infrastruktury transportowej pojawiło 

się pytanie o stan łączności ekologicznej pomiędzy kompleksami leśnymi. Wilk i ryś, 

zwierzęta o naturalnej tendencji do dyspersji i dalekich zasięgach wędrówek, są dosko-

nałymi gatunkami do oceny łączności ekologicznej. Istniała zatem potrzeba wdroże-

nia wielkopowierzchniowej oceny liczebności i rozmieszczenia dużych drapieżników 

w całym kraju, opartej na jednolitej metodyce i analizach wykorzystujących współcze-

sną wiedzę o ekologii wilka i rysia. 
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3.1.2. Etap planowania i przygotowania działań

Cele i metodyka inwentaryzacji wilka i rysia zostały opracowane przez ekspertów 

z ZBS PAN oraz SdN „Wilk”. Z uwagi na strukturę socjalną populacji obu drapieżników 

oraz użytkowanie stałych areałów, założonym celem ilościowym inwentaryzacji było 

uzyskanie informacji o liczbie grup rodzinnych wilków oraz o liczbie kotek prowadzą-

cych kocięta i pojedynczych rysi bytujących w Polsce. Ze względu na sezonową zmien-

ność liczby osobników w grupach rodzinnych i trudną wykrywalność zwierząt w trak-

cie dyspersji, ocenę całkowitej liczby osobników poszczególnych gatunków uznano 

za cel drugorzędny i parametr ten miał być określony jako zakres wartości. Metodyka 

została przetestowana w 2000 r. na terenie północno-wschodniej Polski, a następnie 

przedstawiona Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z propozycją włączenia się 

jako jednego z głównych wykonawców inwentaryzacji. Po omówieniu szczegółów 

opracowania danych oraz raportów i po podpisaniu umowy dotyczącej współpracy 

oraz uczestnictwa PGL Lasy Państwowe w przedsięwzięciu, przeprowadzono cykl szko-

leń dla pracowników LP i parków narodowych na temat ekologii obu gatunków, me-

todyki zbioru danych w terenie oraz sposobów ich rejestrowania i przekazywania do 

jednostki koordynującej. Opis metodyki wraz z podstawowymi informacjami o celach 

inwentaryzacji, ekologii obu gatunków i rozpoznawaniu ich śladów oraz wzorem karty 

inwentaryzacji w formie „Instrukcji inwentaryzacji wilka i rysia” został przekazany do re-

gionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw, parków narodowych. Został też 

umieszczony na stronie internetowej Inwentaryzacji. Koordynacja projektu dofi nanso-

wana została w 2001 r. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, a instytucjami 

współfi nansującymi były: Fundacja EuroNatur (Niemcy), Norwegian Research Council 

(Norwegia) oraz UK Wolf Conservation Trust (Wielka Brytania).

3.1.3. Przedstawienie realizowanych działań 

Inwentaryzacja obu gatunków rozpoczęła się w zimie 2000/2001 r. Ocena liczeb-

ności wilków i rysi była prowadzona dla całych kompleksów leśnych, a nie dla po-

szczególnych jednostek administracyjno-gospodarczych, jakimi są nadleśnictwa czy 

obwody łowieckie. W obrębie kompleksów leśnych, dla łatwiejszej organizacji działań, 

wyznaczono 70 rejonów inwentaryzacyjnych, obejmujących po kilka nadleśnictw 

i ewentualnie park narodowy, oddzielonych od innych części kompleksu wyraźnymi 

barierami naturalnymi lub antropogenicznymi, które mogły stanowić granice teryto-

riów watah wilków i areałów rysi. W każdym takim rejonie wyznaczono koordynatora, 

który kierował pracami wszystkich jednostek położonych w jego granicach. Również 

w każdym nadleśnictwie i parku narodowym wskazano osoby odpowiedzialne za or-
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ganizację prowadzania liczeń i gromadzenie danych. Inwentaryzacja opierała się na 

dwóch podstawowych działaniach terenowych: trwającym cały rok zbiorze wszelkich 

obserwacji o drapieżnikach oraz skoordynowanych tropieniach zimowych. 

Całoroczne obserwacje polegały na notowaniu na specjalnych formularzach (kartach 

monitoringu wilków i rysi) wszystkich wiarygodnych informacji o obserwacji drapieżni-

ków żywych i martwych oraz o odnalezionych śladach ich aktywności takich jak: tropy 

(fot. 4a-e, ryc. 1a-b), odchody, znakowania moczem, drapanie pazurami ziemi, oznaki rui, 

resztki naturalnych ofi ar, ataki na zwierzęta hodowlane, legowiska, nory i inne miejsca 

wychowu młodych, słyszane wycie itd. Każdy z zapisów zawierał niezbędne informacje 

szczegółowe: datę, godzinę (jeśli to było istotne), nazwę nadleśnictwa, leśnictwa, numer 

oddziału, liczbę osobników, ich wiek, płeć, opis znaleziska (np. rodzaj znaleziska, gatunek 

ofi ary, przyczyna śmierci drapieżnika), wymiary tropu, ocenę stopnia wiarygodności obser-

wacji, a także nazwisko obserwatora. Karty monitoringu zbierane były w nadleśnictwach 

raz na kwartał i po skopiowaniu, przesyłane do ZBS PAN oraz do koordynatora rejonu. 

Tropienia zimowe drapieżników prowadzone były w pierwszej połowie zimy, po-

nieważ pod koniec zimy, w lutym i marcu, odbywa się ruja u wilków. Wówczas para ro-

dzicielska częściej oddziela się od reszty grupy, co może utrudniać liczenie osobników 

i rozróżnianie watah. Tropienia odbywały się jeden lub dwa razy w sezonie, najpóźniej 

12 godzin po świeżym opadzie śniegu, jednocześnie we wszystkich nadleśnictwach 

w granicach jednego regionu inwentaryzacyjnego. Na podstawie obserwacji całorocz-

nych w każdym rejonie wyznaczano obszary najczęściej penetrowane przez drapież-

niki. Te obszary były typowane do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Wyznaczeni do 

przeprowadzenia tropień pracownicy służb leśnych, mający doświadczenie w rozpo-

znawaniu tropów obu gatunków, we wskazanym przez koordynatora dniu przecho-

dzili lub powoli przejeżdżali samochodami po drogach i szlakach turystycznych tak, 

by pokonywane transekty tworzyły pętle i równomiernie pokrywały inwentaryzowany 

teren. Tropiciele wyposażeni byli w system łączności, by w razie odnalezienia tropów 

przechodzących do obszaru sprawdzanego przez inną osobę móc ją o tym poinfor-

mować. Po natrafi eniu na tropy wilków lub rysi tropiciel miał za zadanie dokonać ich 

pomiaru, ocenić liczbę osobników w grupie i podążać za nimi do momentu ich zejścia 

z drogi i wejścia w głąb lasu. Następnie powinien był obejść lub objechać dookoła od-

dział lub większy obszar (w zależności od dostępności dróg i warunków terenowych), 

do którego weszły drapieżniki i podjąć trop ponownie, gdy wyszły na drogę. Jeśli to się 

nie udało, należało wrócić na drogę i dalej nią podążać. Jeśli drapieżniki z całą pewno-

ścią nie wyszły ze sprawdzanego obszaru, należało uznać, iż jest to miejsce ich aktual-

nego odpoczynku. Wszystkie informacje (lokalizacje tropów, kierunek przejścia, liczbę 

osobników, wyjścia i wejścia do oddziałów) nanoszono na mapę obszaru przy użyciu 

zalecanych w metodyce symboli oraz notowano w karcie monitoringu wilka i rysia ze 
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wszystkimi wymaganymi informacjami (podobnie jak w przypadku obserwacji cało-

rocznych), warunkami śniegowymi oraz przyporządkowaniem informacji do konkret-

nej watahy, jeśli to było możliwe.

Wypełnione formularze i mapy przekazywano do nadleśnictwa, a tam osoba od-

powiedzialna za tropienia przygotowywała zbiorczą mapę z wykrytymi tropami wil-

ków i rysi, stwierdzonymi miejscami odpoczynku i innymi znaleziskami. Następnie 

przedstawiciele nadleśnictw w ramach rejonu inwentaryzacyjnego spotykali się z jego 

Fot. 4a. Trop wilka na śniegu  Fot. S. Nowak Fot. 4b. Trop rysia na śniegu  Fot. S. Nowak

Ryc. 1a. Trop wilka Rys. S. Nowak Ryc. 1b. Trop rysia Rys. S. Nowak
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koordynatorem i przygotowywali zbiorcze mapy z opisem tropień dla całego rejonu, 

wraz z przebiegiem tras przejścia lub przejazdów tropicieli. 

Wszystkie wypełnione formularze i zbiorcze mapy z tropień zimowych były przesy-

łane do ZBS PAN do końca marca każdego roku, a karty z obserwacjami całorocznymi 

do końca każdego kwartału. Nadleśnictwa, które nie stwierdziły u siebie obecności du-

żych drapieżników, przysyłały raz na rok informacje o braku tych gatunków. Ponadto, 

do instytucji koordynującej trafi ały karty od ówczesnych wojewódzkich konserwato-

rów przyrody z informacjami o szkodach w inwentarzu powodowanych przez oba dra-

pieżniki. W ZBS PAN specjalnie zatrudniony pracownik wpisywał dane z przesłanych 

formularzy obserwacji i tropień do bazy danych, przyporządkowując każdej informacji 

współrzędne geografi czne oraz kod obserwacji i szczegółowy jej opis. Następnie, przy 

użyciu oprogramowania GIS, wrysowywał w osobne warstwy przebieg przejść i prze-

jazdów tropicieli oraz przebieg tropów wilków i rysi wraz z liczbą osobników w grupie 

oraz lokalizacją zidentyfi kowanych miejsc odpoczynku drapieżników dla wszystkich 

rejonów inwentaryzacyjnych w Polsce. Pod koniec roku informacje z obserwacji ca-

łorocznych zebrane w bazie danych były importowane w formie warstwy do progra-

mu GIS. Dane te, wraz z wynikami tropień zimowych, analizował zespół specjalistów 

w dziedzinie ekologii ssaków drapieżnych. Na podstawie lokalizacji miejsc rozrodu oraz 

dużej koncentracji znakowań moczem i drapaniem oraz odchodów wskazujących na 

Fot. 4c. Ciąg tropów wilka Fot. S. Nowak Fot. 4d. Trop rysia na śniegu Fot. S. Nowak
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umiejscowienie stref centralnych terytoriów (Zub i in. 2003) rozróżniano poszczególne 

grupy rodzinne wilków i ustalano ich liczbę. Na podstawie badań nad ekologią wilka 

przyjęto założenie, że stwierdzone miejsca rozrodu znajdujące się w odległości równej 

lub większej niż 8 km należą do osobnych grup rodzinnych. Rozróżniając watahy, przy-

jęto 220–250 km2 jako średnią powierzchnię nizinnego, a 100–150 km2 karpackiego 

terytorium wilków. Elipsy o takich powierzchniach użyto dla zilustrowania oddzielnych 

grup rodzinnych na mapach występowania gatunku. Wielkość poszczególnych grup 

szacowano według największej stwierdzonej liczby wilków na danym terenie. Dla zilu-

strowania grup rodzinnych rysi przyjęto elipsy o powierzchniach ok. 120–150 km2, a dla 

samców ok. 250 km2. Co roku opracowywano w Zakładzie Badania Ssaków PAN raport 

z wynikami inwentaryzacji. Raporty te, wraz ze wszystkimi informacjami dotyczący-

mi metodyki, przesyłane były do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Głównego 

Konserwatora Przyrody, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, parków narodo-

wych, a także zamieszczone były na stronie internetowej (http://www.zbs.bialowieza.

pl/artykul/526.html). Dostęp do szczegółowych map i informacji miały uczestniczące 

w inwentaryzacji jednostki LP i parki, natomiast informacje ogólne o liczebności w ca-

łej Polsce i poszczególnych regionach kraju oraz mapy Polski z rozmieszczeniem popu-

lacji były ogólnodostępne.

Wyniki przedstawiane były przez pracowników ZBS PAN i SdN „Wilk” na spotkaniach 

z przedstawicielami GDLP, dyrektorami RDLP i pracownikami nadleśnictw. Metodyka 

oraz wyniki inwentaryzacji prezentowane były na konferencjach krajowych i między-

narodowych.

KARTA MONITORINGU WILKÓW I RYSI WYKORZYSTYWANA W TRAKCIE 

INWENTARYZACJI

Nazwisko i imię obserwatora..................................................................................................................................
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3.1.4. Uzyskane efekty ekologiczne

Informacje do raportów i dalszych działań. Pierwotnym celem inwentaryzacji 

było poznanie zasięgu występowania oraz liczebności populacji wilka i rysia w Polsce 

(Jędrzejewski i in. 2002b). Kontynuacja projektu w dłuższym okresie pozwoliła także 

na śledzenie zmian obu parametrów. Zebrane informacje zostały wykorzystane do 

sporządzenia krajowych raportów o stanie ochrony wilka i rysia dla Komisji Europej-

skiej w 2006 r., gdzie oprócz danych o aktualnej liczebności oszacowano wielkość ów-

czesnego oraz referencyjnego zasięgu populacji wilka, a także potencjalną wielkość 

populacji. Polski raport został wówczas wysoko oceniony przez Komisję Europejską. 

Metodyka przetestowana w ramach projektu była podstawą do opracowania zaleceń 

monitoringu wilka i rysia w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk sieci Natura 

2000 (Jędrzejewski i in. 2010a, 2010b). 

Ochrona populacji i siedlisk drapieżników. W bazie danych inwentaryzacji zgro-

madzono ok. 30 tys. informacji, każda z przypisanymi współrzędnymi geografi cznymi. 

Zawarte w bazie dane o obu drapieżnikach zostały wykorzystane przy desygnowa-

niu kilkudziesięciu obszarów Natura 2000, które obecnie chronią siedliska wilka i ry-

sia w kraju. Użyte też były w ocenie wpływu wielu planowanych inwestycji, w tym 

infrastruktury rekreacyjnej, przemysłowej i transportowej na środowisko przyrodnicze 

oraz w opracowaniu środków minimalizujących ten wpływ na siedliska wilków i rysi. 

Na podstawie uzyskanych danych wykonano analizy czynników środowiskowych, 

sprzyjających i niesprzyjających występowaniu wilków i rysi w Polsce (Jędrzejewski 

i in. 2004a, 2005a, Niedziałkowska i in. 2006), a następnie opracowano modele przydat-

ności siedlisk dla obu gatunków (Jędrzejewski i in. 2008, Huck i in. 2010). Aby uzupeł-

nić i sprecyzować te informacje, równolegle z programem inwentaryzacji podjęto we 

współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN badania genetyczne, mające na celu 

ustalenie kierunku przepływu genów oraz ocenę stopnia izolacji genetycznej subpo-

pulacji wilków w Polsce (Czarnomska i in. 2013). Informacje o strukturze genetycznej 

populacji wilków przyczyniły się do utworzenia kilku obszarów Natura 2000 chronią-

cych odrębną subpopulację tego gatunku na Roztoczu.

Przeciwdziałanie fragmentacji. Informacje zebrane podczas kilku lat inwentary-

zacji pozwoliły na ocenę łączności ekologicznej i zdefi niowanie przebiegu korytarzy 

ekologicznych w ramach „Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć 

Natura 2000 w Polsce” przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska (Jędrze-

jewski i in. 2005c). Był on częścią programu Phare (PL0105.02) pn. „Wdrażanie Euro-

pejskiej Sieci Ekologicznej na terenie Polski”. Projekt wykonał ZBS PAN we współpracy 
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ze SdN „Wilk” oraz Muzeum i Instytutem Zoologii PAN. Wilk i ryś wykorzystane zostały 

jako gatunki wskaźnikowe, a śledzenie zmian rozmieszczenia populacji obu drapież-

ników w dłuższym okresie pozwoliło na wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych 

tras migracji i określenia stopnia izolacji poszczególnych kompleksów leśnych Polski. 

Korytarze ekologiczne wyznaczone zostały z wykorzystaniem systemów informacji 

przestrzennej (GIS), dzięki czemu mogły być później wykorzystywane w trakcie de-

fi niowania lokalizacji przejść dla zwierząt zarówno w ostojach drapieżników, jak i na 

przebiegu samych korytarzy ekologicznych. 

Projekty przeciwdziałania fragmentacji lasów i promocji korytarzy ekologicznych, 

prowadzone przez ZBS PAN, zawierały także elementy edukacyjne i promocyjne. 

W 2004 r. instytucja ta wydała książkę „Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania nega-

tywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt” (Jędrzejewski i in. 2004b), bę-

dącą pierwszą tego typu publikacją w Polsce. Książka doczekała się drugiego wydania 

w 2006 r. oraz edycji angielskojęzycznej w 2009 r. W listopadzie 2008 r. ZBS PAN zorga-

nizował międzynarodową konferencję „Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych 

w Polsce”. Materiały konferencyjne, wydane w formie książki „Ochrona łączności ekolo-

gicznej w Polsce” (Jędrzejewski i Ławreszuk 2009), stały się cennym materiałem wyko-

rzystywanym w planowaniu inwestycji transportowych. 

3.1.5. Udział Lasów Państwowych i leśników w realizacji projektu

W pierwszym roku inwentaryzacji do ZBS PAN przysłano dane z 431 nadleśnictw 

i 17 parków narodowych. Liczenia zimowe w sezonie 2000/2001 wykonało 137 nad-

leśnictw i 7 parków narodowych. Wyniki obserwacji całorocznych nadesłało 410 nad-

leśnictw i 13 parków narodowych. Informacji nie otrzymano zaledwie z 8 nadleśnictw 

i 5 parków narodowych. W kolejnych latach liczba uczestniczących nadleśnictw waha-

ła się. W marcu 2004 r. informacje nadesłały łącznie 284 nadleśnictwa i 19 parków na-

rodowych. Tropienia zimowe przeprowadziło 85 jednostek. Do końca grudnia 2011 r. 

łącznie 246 nadleśnictw i 11 parków narodowych przesłało informację na temat wystę-

powania lub braku dużych drapieżników w sezonach 2009/2010 i 2010/2011. W opi-

sanej powyżej formie, choć z różnym zaangażowaniem poszczególnych nadleśnictw, 

inwentaryzacja prowadzona jest do dziś. Z upływem lat coraz mniej nadleśnictw pro-

wadziło pracochłonne tropienia zimowe, w wielu z nich nadal jednak zbierano i prze-

kazywano obserwacje z całego roku. Do inwentaryzacji włączały się nadleśnictwa 

z obszarów niedawno zasiedlonych przez wilki w zachodniej Polsce. W późniejszych 

latach brak uczestnictwa nadleśnictw z niektórych obszarów stałego występowania 

drapieżników nie pozwalał na kompleksową ocenę ich liczebności i aktualnego roz-

mieszczenia. 
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3.1.6. Dalsze losy projektu

Wykorzystując doświadczenia z tego projektu, od kilku lat prowadzona jest inwen-

taryzacja wilka i rysia w RDLP Olsztyn – w Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodzko-Ramuc-

kich. Podobną metodą prowadzona jest od dwóch lat inwentaryzacja wilka w woje-

wództwie zachodniopomorskim, koordynowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Szczecinie. Ze względu na wynikający z art. 11 Dyrektywy Siedliskowej 

obowiązek prowadzenia przez państwa członkowskie UE nadzoru nad gatunkami 

priorytetowymi (w obrębie oraz poza obszarami Natura 2000), a także z uwagi na obo-

wiązek przesyłania do Komisji Europejskiej co 6 lat raportów opisujących stan zacho-

wania tych gatunków, zawierających m.in. liczebność, zasięg występowania, zmiany 

w populacji oraz stan zachowania siedlisk (art. 17 Dyrektywy), niezbędne jest cykliczne 

(np. co 3 lata) przeprowadzanie inwentaryzacji wilka i rysia w całym kraju według tej 

samej metodyki oraz ponowne szerokie włączenie się Lasów Państwowych. 

3.2.  Ochrona dużych drapieżników w Karpatach 
Zachodnich

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” od 1996 r. Jego cel 

to ochrona wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego w najbardziej na zachód wysuniętej 

części polskich Karpat. Projekt obejmuje Beskid Żywiecki, Beskid Śląski i Beskid Mały. 

Większość działań realizowana jest w lasach administrowanych przez nadleśnictwa Re-

gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

3.2.1. Przedstawienie problemu

W 1996 r., gdy zainicjowano projekt, wszystkie trzy duże drapieżniki były już objęte 

w Karpatach Zachodnich ścisłą ochroną gatunkową: niedźwiedź od 1952 r., a wilk i ryś 

od 1995 r. Duże drapieżniki bytowały w graniczących ze Słowacją rozległych obszarach 

Beskidu Żywieckiego, jednak w Beskidzie Małym i w Beskidzie Śląskim pojawiały się 

sporadycznie. W latach 90. XX w. brak było sprawnego systemu monitoringu populacji 

drapieżników, a dane uzyskiwane podczas inwentaryzacji prowadzonych przez koła ło-

wieckie obarczone były ogromnym błędem (Nowak 1999). Znajomość ekologii wszyst-

kich trzech gatunków w regionie była słaba. Żadna instytucja nie oferowała pomocy 

hodowcom, nie istniał również system wypłaty rekompensat za szkody wyrządzane 

przez drapieżniki. Poziom wiedzy społeczności lokalnych o dużych drapieżnikach był 

ubogi. Ochrona siedlisk drapieżników także pozostawiała wiele do życzenia. Parki kra-
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jobrazowe nie zapewniały skutecznej ochrony miejsc bytowania wilków, rysi i niedź-

wiedzi, a znajdujące się tu nieliczne rezerwaty były zbyt małe, by skutecznie pełnić taką 

rolę. Jedynym większym obszarem mogącym służyć ochronie siedlisk drapieżników 

był Babiogórski Park Narodowy, jednak nawet on miał zbyt małą powierzchnię (obec-

nie ok. 34 km2, a w chwili rozpoczęcia projektu ok. 17 km2) by objąć zasięgiem choćby 

jedno terytorium rysia lub wilczej grupy rodzinnej.

3.2.2. Etap planowania i przygotowania działań

Planując działania w ramach projektu, wzięto pod uwagę dotychczasowe najlep-

sze praktyki wykorzystywane w ochronie dużych drapieżników. Współpracowano ze 

specjalistami z ZBS PAN, zwłaszcza w zakresie metodyki prac badawczych i monito-

ringu populacji drapieżników. Przy ocenie stanu zdrowotnego populacji i zagrożeń 

związanych z pasożytami wewnętrznymi współpracowano ze specjalistami z Zakładu 

Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Projekt fi nansowany był z wielu źródeł, m.in. ze środków Fundacji EuroNatur (Niemcy), 

International Fund for Animal Welfare (USA), Wolves and Humans Foundation (Wielka 

Brytania) oraz funduszy własnych SdN „Wilk”.

3.2.3. Przedstawienie realizowanych działań

Monitoring populacji i badania 

naukowe nad drapieżnikami. Aby pro-

wadzić skuteczne działania na rzecz du-

żych drapieżników Karpat Zachodnich, 

potrzebna była rzetelna wiedza na ich 

temat. W pierwszej kolejności rozpoczęto 

monitoring rozmieszczenia i liczebności 

populacji wszystkich trzech gatunków, 

a także projekt badawczy nad ekologią 

wilka i rysia. Monitoring drapieżników pro-

wadzony był przez cały czas trwania pro-

jektu. Zimą trwało intensywne tropienie 

wilków i rysi (fot. 5a), rejestrowano również 

tropy niedźwiedzi. Wiosną, latem i jesienią 

wyszukiwano ślady obecności drapieżni-

ków na sieci pieszych transektów. Tropy 

drapieżników, a także wszystkie inne ślady 

Fot. 5a. Tropienie rysi w Beskidzie Żywieckim
 Fot. S. Nowak
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ich obecności – odchody, znakowania moczem i drapania, resztki ofi ar, legowiska – były 

rejestrowane w bazach danych mających taką samą konstrukcję, jak baza ogólnopolskiej 

inwentaryzacji wilka i rysia. Chodziło o to, by możliwa była ich kompilacja. Wszystkim 

informacjom przypisywano współrzędne geografi czne, w pierwszym okresie projektu 

za pomocą map topografi cznych, a od 2002 r. – wykorzystując odbiorniki GPS. Do analiz 

danych uzyskanych od 2001 r. stosowano oprogramowanie GIS. W 2003 r. na potrzeby 

monitoringu wdrożono automatyczne aparaty fotografi czne (tzw. fotopułapki) (fot. 5b), 

a następnie kamery (wideopułapki). 

Monitoring pozwolił śledzić zmiany rozmieszczenia i liczebności wilka i rysia (No-

wak i in. 2008, Mysłajek i Nowak 2004). Umożliwił także ocenę wiarygodności szacun-

ków liczebności wilka wykonywanych przez koła łowieckie (Nowak 1999). Badania nad 

ekologią drapieżników nastawione były w największym stopniu na wilka. Oceniono 

skład pokarmu tego drapieżnika na podstawie analizy prawie 1300 odchodów i po-

nad 100 pozostałości ofi ar (Nowak i in. 2005, Karpowicz 2007, Tołkacz 2013). Poznano 

poziom sukcesu rozrodczego, czynniki śmiertelności i preferencje co do miejsc rozro-

du (Nowak i in. 2008). Dzięki współpracy z parazytologami poznano stopień zarażenia 

wilków pasożytami (Popiołek i in. 2007). Przeprowadzono badania nad wokalizacją 

wilków i przetestowano możliwość wykorzystania stymulacji wyciem do monitoringu 

tego gatunku (Nowak i in. 2007). 

Fot. 5b. Młody wilk w Beskidzie Śląskim sfotografowany przy pomocy fotopułapki 
 Fot. S. Nowak i R.W. Mysłajek
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Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” włączyło się także w projekt genetycznego monitorin-

gu wilka w Polsce, prowadzony przez Instytut Biologii Ssaków PAN i Instytut Ochrony Przy-

rody PAN. W latach 2005–2009 w Beskidach Zachodnich zebrano blisko 200 prób z odcho-

dów wilków. Posłużyły one m.in. do oceny struktury genetycznej populacji wilka w Polsce 

(Czarnomska i in. 2013) oraz do oszacowania wymiany osobników pomiędzy subpopula-

cjami (Borowik i in. w przygotowaniu). Badania nad rysiami skupiły się na składzie pokarmu, 

ocenie sukcesu rozrodczego samic oraz preferencjach środowiskowych (Mysłajek i Nowak 

2003, 2004, Mysłajek 2011, 2012). W przypadku niedźwiedzi badano głównie zmiany roz-

mieszczenia i potencjalny wpływ inwestycji na ich siedliska (Mysłajek i Nowak 2011). W ra-

mach projektu powstała praca doktorska, której tematem była ekologia i problemy ochrony 

wilka w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Współpraca Stowarzyszenia z Wydziałem Biologii 

Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowała też powstaniem czterech prac magisterskich 

i dwóch licencjackich z ekologii oraz problemów ochrony wilka i rysia. Badania do prac 

magisterskich nad wilkiem przeprowadzili również studenci z Niemiec i USA. 

Przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez duże drapieżniki w hodowli 

zwierząt gospodarskich. Celem pierwszego etapu działań, w latach 1996–2000, było 

dotarcie do hodowców z wiedzą o metodach ochrony zwierząt hodowlanych przed dra-

pieżnikami. Ważnym elementem współpracy z hodowcami była pomoc w uzyskiwaniu 

odszkodowań. SdN „Wilk” przygotowało i konsultowało z hodowcami projekt systemu re-

kompensat za szkody spowodowane przez wilki w Polsce, a następnie lobbowało na rzecz 

rozwiązań prawnych regulujących tę kwestię, dzięki czemu wydane zostało stosowne 

rozporządzenie. Publikowano artykuły w czasopismach branżowych wydawanych przez 

ośrodki doradztwa rolniczego (Mysłajek 1999), opracowano ulotkę dla hodowców, a na-

stępnie książkę „Ochrona zwierząt hodowlanych przed wilkami” (Nowak i Mysłajek 1999), 

konsultowaną z Izbą Rolniczą w Krośnie oraz Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec 

i Kóz w Lesku. Wydawnictwa dostarczano bezpłatnie do gmin, ośrodków doradztwa rolni-

czego, szkół rolniczych, uczelni, instytutów 

i stacji badawczych, przekazywano też ho-

dowcom. Hodowcom pomagano również 

bezpośrednio przez ułatwianie kontaktów 

z odpowiednimi urzędami i komisjami sza-

cującymi szkody oraz pisanie pozwów do 

sądów w sprawach o odszkodowania. 

Drugim etapem projektu było wpro-

wadzanie metod zabezpieczania zwierząt 

hodowlanych. SdN „Wilk” zaproponowało 

owczarki podhalańskie i fl adry (fot. 6) jako 

Fot. 6. Sposób wykonania fl adr
 Fot. S. Nowak
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innowacyjną, prostą i tanią metodę ochrony stad przed drapieżnikami. Fladry i owczarki 

(fot. 7a, b) trafi ły do beskidzkich hodowli owiec oraz gospodarstw utrzymujących bydło 

i konie. W latach 2000–2001 działania te były prowadzone wraz z Zespołem Parków Kra-

jobrazowych Województwa Śląskiego, w ramach projektu „Aktywna ochrona wilka na te-

renie parków krajobrazowych Beskidów Zachodnich w woj. śląskim”, współfi nansowane-

go przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

W latach 2002–2005 projekt prowadziło samo Stowarzyszenie. W pierwszej kolejności 

zebrano informacje o liczbie i wielkości stad, lokalizacji miejsc wypasu oraz dotychczaso-

wych przypadkach ataków wilków na inwentarz. Dane te, wraz z informacjami dotyczą-

cymi rozmieszczenia i liczebności populacji wilka w regionie, posłużyły do wytypowania 

hodowli, które powinny zostać objęte programem w pierwszej kolejności. Wszystkich 

hodowców zaproszono na dwa specjalistyczne szkolenia poświęcone ochronie inwen-

tarza. Następnie do wytypowanych hodowli, których właściciele chcieli podjąć współ-

pracę, wprowadzono metody zabezpieczania stad. W latach 2000–2005 przekazano 19 

owczarków podhalańskich do 12 gospodarstw i 18 kompletów fl adr do 15 gospodarstw 

(Nowak i Mysłajek 2002, 2005). W większości hodowli objętych projektem wprowadza-

no obie metody łącznie. Fladry służyły przede wszystkim do zabezpieczania tymczaso-

wych zagród, tzw. koszarów, w których owce spędzały noc, rzadziej wykorzystywano je 

do ogradzania miejsc wypasu. Owczarki podhalańskie przekazywano jako szczenięta, 

w wieku 6–8 tygodni. Psy pochodziły z podhalańskich hodowli.

Fot. 7a. Owczarek pilnujący stada owiec 
 Fot. S. Nowak

Fot. 7b. Owce w koszarze otoczonym fl adrami 
w Beskidzie Żywieckim  Fot. R.W. Mysłajek

Każdy właściciel psa otrzymał instrukcję jego wychowania. Pracownicy SdN „Wilk” 

utrzymywali stały kontakt z hodowcami, nadzorując rozwój i szkolenie szczeniąt. Przy 

użyciu noktowizorów wolontariusze prowadzili nocny monitoring zachowania pracu-

jących w stadach owczarków. Z hodowcami podpisywano umowy, w których zobo-

wiązywali się do odpowiedniego wykorzystywania fl adr oraz wychowu i użytkowania 
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psów. Doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji projektu zostały wykorzystane do 

napisania „Poradnika ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami” (Nowak i Mysłajek 

2006). Utworzono specjalny dział dla hodowców inwentarza na stronie internetowej 

SdN „Wilk”, w którym omówiono metody ochrony zwierząt gospodarskich przed dra-

pieżnikami, system odszkodowań i procedury ich uzyskania (http://www.polskiwilk.

org.pl/przeciwdzialanie-szkodom-od-drapieznikow). 

Ochrona siedlisk dużych drapieżników. Zidentyfi kowanie w trakcie projektu 

miejsc rozrodu i wychowu młodych, a także gawr niedźwiedzi, pozwoliło na opraco-

wanie zaleceń oraz przeprowadzenie działań na rzecz ochrony siedlisk dużych drapież-

ników w regionie. We współpracy z RDLP w Katowicach i beskidzkimi nadleśnictwami, 

w okresie nasilenia prac związanych z usuwaniem skutków masowego zamierania 

świerczyn, zdefi niowano ostoje dużych drapieżników w Beskidzie Śląskim i Beskidzie 

Żywieckim oraz przygotowano wskazówki dla modyfi kacji gospodarki leśnej w tych 

ostojach. Oceniono wpływ planowanych ośrodków narciarskich, wyciągów krzesełko-

wych, zbiorników wodnych i innych inwestycji na miejsca gawrowania niedźwiedzi 

oraz rozrodu wilków i rysi, a także na łączność ekologiczną w zachodniej części Karpat, 

na terenie gmin Ujsoły, Węgierska Górka, Rajcza, Brenna i Lipowa. Oceny te przyczyniły 

się do zaniechania budowy najbardziej szkodliwych inwestycji. Zebrane dane o miej-

scach istotnych dla rozrodu drapieżników wykorzystano przy opracowaniu planu 

zadań ochronnych dla utworzonego tu specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Beskid 

Żywiecki” (PLH240006). 

Dla ochrony siedlisk dużych drapieżników, wspólnie z RDOŚ w Katowicach prze-

prowadzono kampanię uświadamiającą wpływ grupowych imprez integracyjnych na 

przyrodę w Beskidach. Kampania skierowana była do instytucji korzystających z usług 

fi rm organizujących tego typu wydarzenia i oferujących, zwykle nielegalnie, przejaz-

dy quadami, samochodami terenowymi lub skuterami śnieżnymi po drogach leśnych 

i szlakach górskich. Przygotowano poradnik, zawierający wskazówki, jak wybrać ofertę, 

która nie zagraża przyrodzie i nie stanowi łamania prawa. Kampania pod hasłem „Nie 

strasz rysia – zadbaj o proekologiczny wizerunek Twojej fi rmy” promowana była na stro-

nach internetowych obu instytucji, a także w prasie. Możliwości rozwoju różnych form 

turystyki kwalifi kowanej w lasach regionu z uwzględnieniem jej potencjalnego nega-

tywnego wpływu na środowisko oceniono za pomocą analizy SWOT (Mysłajek 2001).

Edukacja społeczeństwa. SdN „Wilk” prowadziło różnorodne formy edukacji po-

święconej dużym drapieżnikom. W latach 1996–2013 odbyło się ponad 80 prelekcji, 

wykładów i szkoleń, w których wzięło udział ponad 3000 osób dorosłych, młodzież 

szkolna, a także dzieci z przedszkoli. Stowarzyszenie organizuje również „Wilcze Warsz-
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taty”, podczas których szkoli wolontariuszy pomagających później w zbieraniu danych 

o wilkach w terenie. Dotychczas przeprowadzono 29 warsztatów dla 270 osób. Stu-

denci i przyrodnicy z zagranicy biorą udział w kilkudniowych seminariach. W 22 tego 

typu zajęciach wzięło udział ponad 240 osób. Obcokrajowcy rozszerzali swoją wiedzę 

o drapieżnikach, pomagając w realizacji projektów. W ramach wolontariatu pracowało 

40 studentów ze Szwajcarii, Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Litwy i USA. 

Promocja wiedzy o wilkach odbywa się przez udział w programach dokumentalnych 

i fi lmach przyrodniczych (np. cykle „Dzika Polska”). W ramach projektu powstają też ar-

tykuły popularyzujące wiedzę o dużych drapieżnikach. Opracowano specjalne wydaw-

nictwa i materiały edukacyjne: książkę „Tropem wilka” (Nowak i Mysłajek 2000), naklejki, 

koszulki, plakaty, ulotki i broszury w języku polskim, niemieckim, angielskim, słowackim 

i ukraińskim. Wydawnictwa obcojęzyczne promują doświadczenia projektu w krajach 

sąsiednich, gdzie wilki i niedźwiedzie wciąż są obiektami polowań, jak to ma miejsce na 

Słowacji i Ukrainie. Dla nauczycieli i edukatorów opracowano prezentacje poświęcone 

ekologii i ochronie wilków, które ułatwiają prowadzenie zajęć dla różnych grup wieko-

wych dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Prezentacje te przekazywane są na płytach 

CD. Prowadzona jest strona internetowa www.polskiwilk.org.pl zawierająca aktualną 

wiedzę o biologii, ekologii, występowaniu i problemach związanych z ochroną tego ga-

tunku. Powstał też cieszący się dużą popularnością profi l na portalu społecznościowym 

Facebook oraz kanał fi lmowy na portalu YouTube, gdzie zamieszczane są m.in. fi lmy po-

kazujące dzikie zwierzęta w ich środowisku nagrane przy pomocy wideopułapek.

Rehabilitacja zwierząt i przywracanie ich do środowiska naturalnego. W trak-

cie realizacji projektu kilkakrotnie odnajdywano wilki i rysie, którym trzeba było udzielić 

bezpośredniej pomocy. Przykładem udanego działania było zwrócenie do natury mło-

dego wilka i dwóch rysi w Beskidzie Żywieckim. Latem 2001 r. odnaleziono w pobliżu 

zabudowań jednej z beskidzkich wsi zagubione szczenię wilka. Trafi ło ono do ośrodka 

rehabilitacji zwierząt w Mikołowie działającego przy Nadleśnictwie Katowice, a następ-

nie do SdN „Wilk”. Zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu, zwie-

rzę zostało poddane dziesięciodniowej kwarantannie, podczas której miało minimalny 

kontakt z ludźmi, a karmione było surowym mielonym mięsem wołowym. Ponieważ 

wilk pochodził z niewielkiej – liczącej dwa dorosłe osobniki – grupy rodzinnej objętej 

monitoringiem, znany był rejon rozrodu i wychowu młodych. Wojewódzki Konserwa-

tor Przyrody w Katowicach wydał więc decyzję o wypuszczeniu młodego wilka. Opie-

rając się na dodatkowych badaniach terenowych, członkowie SdN „Wilk” ustalili miejsce 

przebywania dorosłych osobników. Po zakończeniu kwarantanny szczenię zostało tam 

przetransportowane i uwolnione, a późniejsze tropienia wykazały obecność młodego 

wilka wraz z parą dorosłych. 
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W 2007 r., w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim, odnaleziono trzy młode rysie: 

dwa samce były martwe, przy życiu pozostawała natomiast samica. Niedługo po-

tem drugą zabłąkaną młodą samicę rysia, pochodzącą z innego miotu, odnaleziono 

w miejscowości Skawica, na obrzeżach Pasma Policy. Oba osobniki trafi ły do ośrodka 

rehabilitacji zwierząt w Mikołowie. By umożliwić powrót do środowiska, przyzwyczaja-

no je do naturalnego pokarmu, dostarczając zabite na drogach zające i sarny. Wiosną 

2008 r. dzięki działaniom Babiogórskiego PN i SdN „Wilk”, przy współudziale Regional-

nych Konserwatorów Przyrody z Katowic i Krakowa, przeprowadzono akcję uwalniania 

rysi do środowiska naturalnego. Wcześniej na terenie Babiogórskiego PN zbudowano 

wolierę adaptacyjną, zlokalizowaną na gęsto zalesionym obszarze, odległym od osad 

ludzkich. Umożliwiała ona przyzwyczajenie rysi do górskich warunków klimatycznych 

oraz obserwację ich zachowania w nowym otoczeniu. Przed przewiezieniem w Be-

skidy sprawdzono stan zdrowia kotek i przebadano je na obecność chorób, pobrano 

też próbki krwi i tkanek do analiz DNA. Wyposażono je w obroże radiotelemetryczne, 

zaopatrzone w zapięcie umożliwiające ich zrzucenie po kilku miesiącach. Podczas po-

bytu w wolierze adaptacyjnej kotkom dostarczano pokarm naturalny i śledzono ich 

zachowania z wieży obserwacyjnej. Po kilku tygodniach rysice uwolniono, a ich losy 

kontrolowano za pomocą automatycznych aparatów fotografi cznych oraz namiarów 

radiotelemetrycznych. Śledzeniem rysi zajmowali się pracownicy Babiogórskiego PN 

i SdN „Wilk”. Akcja zakończyła się powodzeniem. Obie kotki samodzielnie zdobywały 

pokarm i penetrowały teren parku narodowego wraz z sąsiednimi fragmentami lasu, 

znajdującymi się po słowackiej stronie Babiej Góry. 

Ochrona populacji transgranicznych. Badania odstrzałów wilków po słowac-

kiej stronie w Beskidzie Żywieckim pokazały, jak istotny mają one wpływ na stan 

ochrony tego drapieżnika w polskich obszarach Natura 2000 (Nowak i in. 2008). 

Opierając się na uzyskanych w trakcie projektu wynikach badań, SdN „Wilk” lobbowa-

ło na rzecz transgranicznego podejścia do ochrony wspólnych populacji drapieżni-

ków. Prowadzono spotkania zarówno z przedstawicielami słowackich, jak i polskich 

ministerstw i agencji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. SdN „Wilk” dołączyło 

się do apelu wystosowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich 

Istot” w sprawie odstrzałów niedźwiedzi brunatnych na Słowacji. Efektem tych dzia-

łań było podjęcie współpracy w zakresie zarządzania transgranicznymi populacjami 

dużych drapieżników, zwłaszcza wilka i niedźwiedzia brunatnego również na pozio-

mie ministerialnym. Doszło też do powołania pod koniec 2012 r. przez Głównego 

Konserwatora Przyrody polskich przedstawicieli do polsko-słowackiej grupy robo-

czej ds. dużych drapieżników. Pierwsze ofi cjalne spotkanie tej grupy odbyło się w Za-

kopanem wiosną 2013 r.
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3.2.4. Uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania

Monitoring populacji dużych drapieżników pokazał, że rozszerzył się zasięg wystę-

powania wilka, niedźwiedzia i rysia w obszarze prowadzenia projektu. O ile na począt-

ku jego realizacji drapieżniki na stałe występowały tylko w Beskidzie Żywieckim, o tyle 

obecnie wszystkie trzy gatunki występują w Beskidzie Małym, a ryś i niedźwiedź także 

w Beskidzie Śląskim. Populacja wilka w Beskidzie Śląskim rozwijała się dynamicznie do 

2004 r. (Nowak i in. 2008). Rozpad drzewostanów świerkowych i związane z tym pro-

cesem wylesienie miejsc, w których wilki uprzednio wychowywały potomstwo, do-

prowadziły do wycofania się tego gatunku. Obecnie na obszarze tym sporadycznie 

obserwuje się pojedyncze wilki. Miejscowe nadleśnictwa odtwarzają pokrywę leśną, 

co daje nadzieję na ponowne zasiedlenie terenu przez wilki. Na proces restytucji sie-

dlisk wskazuje m.in. powrót do Beskidu Śląskiego rysi i niedźwiedzi. 

W wyniku działań na rzecz ochrony siedlisk dużych drapieżników udało się po-

wstrzymać budowę szczególnie szkodliwych inwestycji w Beskidach, takich jak zapora 

i zbiornik wodny w Dolinie Zimnika w Nadleśnictwie Węgierska Górka, czy ośrodki nar-

ciarskie na Wielkiej Raczy oraz na Lipowskiej w Beskidzie Żywieckim. Dzięki realizacji 

projektu, lokalni hodowcy rutynowo wykorzystują różne metody ochrony stad (psy 

stróżujące, pastuchy elektryczne, fl adry, odstraszanie dźwiękowe), znają również pro-

cedurę szacowania ewentualnych szkód i uzyskiwania rekompensat. Między innymi, 

dzięki podjętym w ramach projektu działaniom, zainicjowano dwustronne polsko-sło-

wackie rozmowy na temat transgranicznego podejścia do zarządzania populacjami 

drapieżników.

3.2.5. Udział Lasów Państwowych i leśników w realizacji projektu

Z punktu widzenia ochrony dużych ssaków drapieżnych leśnicy to kluczowa gru-

pa zawodowa odpowiedzialna za trwałość i ochronę siedlisk dużych drapieżników. 

Ważnym elementem projektu były kontakty z administracją Lasów Państwowych. 

Z leśnikami RDLP w Katowicach i z miejscowych nadleśnictw współpracowano przy 

monitoringu populacji drapieżników oraz tworzeniu ostoi dużych drapieżników w Be-

skidzie Śląskim i Żywieckim. Prowadzono prelekcje i wykłady w nadleśnictwach, brano 

udział w spotkaniach komisji nadzorujących tworzenie planów urządzeniowych, prze-

prowadzano także wykłady dla słuchaczy studium ochrony przyrody Wydziału Leśne-

go Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas zjazdu terenowego, który odbył się 

w Nadleśnictwie Węgierska Górka. Współpraca była też realizowana w ramach Rady 

Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego” oraz 

Kolegium Lasów Państwowych. Artykuły poświęcone drapieżnikom i problemom ich 
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ochrony zamieszczano na łamach prasy leśnej (np. „Echa Leśne”, „Głos Lasu” i „Poznajmy 

Las”). 

3.2.6. Znaczenie projektu dla społeczności lokalnej

Dzięki realizacji projektu, w lokalnych społecznościach wzrosła świadomość obec-

ności drapieżników w regionie i ich roli w ekosystemie. Działaniami edukacyjnymi ob-

jęto ponad 3000 mieszkańców regionu, znacznie większa liczba odbiorców edukowa-

na była przez prasę, radio i telewizję oraz stronę internetową. Duże drapieżniki stały 

się istotnym elementem promocji walorów turystycznych regionu. Przykładem jest 

powiat żywiecki, dla którego wydano informator przyrodniczo-krajoznawczy, opisują-

cy m.in. wilki, rysie i niedźwiedzie (Mysłajek 2008). Warsztaty i seminaria prowadzono 

wykorzystując lokalne gospodarstwa agroturystyczne, dzięki czemu mieszkańcy uzy-

skiwali przychody bezpośrednio związane z obecnością dużych drapieżników. Zainte-

resowanie drapieżnikami ze strony obcokrajowców biorących udział w seminariach, 

a także obecność zagranicznych wolontariuszy pracujących przy projekcie, pomagała 

uświadamiać lokalnym społecznościom, że duże drapieżniki mogą stanowić atrakcyj-

ny czynnik przyciągający turystów. 

3.2.7. Dalsze losy projektu

Projekt jest kontynuowany, a zdobyte dzięki niemu doświadczenia wykorzystywa-

ne są w ramach innych programów ochrony dużych drapieżników w Polsce. Został kil-

kakrotnie nagrodzony, m.in. w 1999 r. zajął drugie miejsce w krajowej edycji konkursu 

Henry Ford European Conservation Award, a w 2003 r. otrzymał nagrodę Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

3.3.  Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia 
w Polsce

Od 2011 r. Fundacja WWF Polska prowadzi projekt „Aktywna ochrona populacji ni-

zinnej rysia w Polsce”. Jego celem jest odbudowa populacji tego drapieżnika w Pusz-

czy Piskiej oraz w Lasach Napiwodzko-Ramuckich w województwie warmińsko-ma-

zurskim. Projekt kontynuuje część działań z programu „Ochrona gatunkowa rysia, 

wilka i niedźwiedzia w Polsce”, realizowanego przez Fundację WWF Polska w latach 

2008–2012. Jednym z partnerów projektu ochrony rysi jest Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Olsztynie. 
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3.3.1. Przedstawienie problemu

W 2001 r. w Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodzko-Ramuckich wykazano tylko jed-

nego rysia (Jędrzejewski i in. 2002b). Załamanie populacji w regionie odnotowano 

w latach 80. XX w. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były polowania, podczas 

których zabijano nawet po kilka rysi lub kotki wraz z całym potomstwem (Sobotko 

2007). Współczesnym zagrożeniem jest dynamiczny rozwój infrastruktury transporto-

wej i wzrost liczby pojazdów na drogach. Prowadzi to do fragmentacji kompleksów 

leśnych oraz przerwania drożności korytarzy ekologicznych, dzięki którym do Pusz-

czy Piskiej i Lasów Napiwodzko-Ramuckich mogłyby docierać rysie z sąsiednich la-

sów (Niedziałkowska i in. 2006, Huck i in. 2010). Wśród lokalnych społeczności wiedza 

o rysiach wciąż jest bardzo niewielka, stąd konieczne jest podnoszenie świadomości 

mieszkańców i kluczowych grup zawodowych, w tym leśników, na temat obecności 

gatunku w lasach regionu i potrzeb jego ochrony.

3.3.2. Etap planowania i przygotowania działań

W fazie przygotowań do projektu uzyskano niezbędne zezwolenia na reintrodukcję 

rysi, nawiązano współpracę z lokalnymi nadleśnictwami, przeprowadzono konsultacje 

ze specjalistami zajmującymi się badaniami nad tym gatunkiem. Działania na rzecz 

rysi fi nansowane są w głównej mierze z grantów. Projekt „Aktywna ochrona popula-

cji nizinnej rysia w Polsce” współfi nansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Wcześniej realizowany projekt „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedź-

wiedzia w Polsce” był wspierany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundacja WWF 

Polska pozyskuje również darowizny oraz środki z 1% podatku.

3.3.3. Przedstawienie realizowanych działań 

Reintrodukcja rysi w Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodzko-Ramuckich. Celem 

projektu jest wzrost populacji rysia w mazurskich lasach do poziomu 20–40 osobni-

ków, do czego ma się przyczynić rozród wprowadzanych przez WWF drapieżników. 

Reintrodukcja rysi prowadzona jest dwoma metodami: poprzez wsiedlanie osobni-

ków dzikich oraz wypuszczanie na wolność rysi pochodzących z hodowli. Dzikie ry-

sie pochodzą z Estonii, skąd dotychczas (do połowy 2013 r.) sprowadzono 2 samce 

i 2 samice. Rysie przebywają przez kilka dni w wolierach reintrodukcyjnych, a następnie 

są uwalniane do środowiska naturalnego. Każdy osobnik wyposażony jest w obrożę 
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z nadajnikiem GPS GSM (fot. 8). Umożliwia ona śledzenie dalszych losów uwalnianych 

rysi i ocenę stopnia ich adaptacji do nowych warunków. 

Od 2007 r. Fundacja WWF Polska wspiera także program reintrodukcji rysi realizo-

wany przez Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Opracowano tam metodę wprowa-

dzania rysi do środowiska pod nazwą „born to be free” („urodzony, by być wolnym”). 

Metoda ta była wcześniej wykorzystywana do reintrodukcji kuraków leśnych, a od 

2005 r. stosowano ją dla rysi (Krzywiński i in. 2012). Metoda „born to be free” składa 

się z kilku etapów. Wewnątrz kompleksów leśnych, w których ma nastąpić wsiedlanie, 

buduje się woliery. Są one skonstruowane w taki sposób, by kocięta rysi miały możli-

wość wychodzenia na zewnątrz przez niewielki otwór, który jest jednak na tyle mały, 

by nie wydostała się przez niego dorosła samica. Rysica rodzi kocięta wewnątrz woliery. 

W pierwszym okresie życia małe rysie mogą wychodzić z woliery i do niej wracać bez 

ograniczeń, utrzymując w ten sposób kontakt z matką. Wejście do woliery jest bloko-

wane w czwartym lub piątym miesiącu życia kociąt, gdy matka przestaje je karmić mle-

kiem. Młode rysie są dokarmiane przez ludzi i przebywają w sąsiedztwie woliery przez 

następne miesiące, aż do usamodzielnienia się, które następuje zwykle na wiosnę ko-

lejnego roku. W tym czasie mają możliwość swobodnego penetrowania otaczającego 

wolierę kompleksu leśnego, jednak nie odchodzą od woliery, w której przebywa mat-

ka, na odległość większą niż 0,5–1,5 km (Krzywiński i in. 2012). W latach 2005–2011 do 

Fot. 8. Wypuszczenie rysia w Nadleśnictwie Spychowo Fot. S. Jakimiuk
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tak prowadzonej reintrodukcji wykorzystywano cztery woliery zlokalizowane na tere-

nie Nadleśnictwa Maskulińskie, Nadleśnictwa Pisz i Nadleśnictwa Spychowo. W latach 

2004–2012 Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie wypuścił do środowiska naturalnego 

12 rysi (5 samców i 7 samic), z czego 11 osobników przy wykorzystaniu metody „born 

to be free”, a jedną dorosłą samicę – wychowaną w parku. Cztery z nich uwolniono 

w latach 2009–2011 w ramach projektu Fundacji WWF Polska „Ochrona gatunkowa ry-

sia, wilka i niedźwiedzia w Polsce”. Od 2007 r. wszystkie uwalniane rysie znakowane są 

implantami z indywidualnym numerem. W latach 2010–2011 trzy wypuszczone rysie 

były wyposażane w obroże telemetryczne (Krzywiński i in. 2012). 

Monitoring populacji. Istotnym elementem projektu jest monitoring popula-

cji rysia w Puszczy Piskiej i w Lasach Napiwodzko-Ramuckich. Podstawowa metoda 

monitoringu to wyszukiwanie tropów rysi na sieci transektów. Tropienia prowadzone 

są zimą jednocześnie na wszystkich transektach, aby uniknąć kilkakrotnego liczenia 

tropów tych samych osobników. Prace terenowe wykonywane są przez pracowników 

lokalnych nadleśnictw oraz członków kół łowieckich. Koordynacją działań zajmuje się 

Nadleśnictwo Spychowo. Pierwsza inwentaryzacja rysi odbyła się w lutym 2011 r. Ob-

Fot. 9. Zdjęcie rysia z fotopułapki w Puszczy Piskiej Fot. A. Adamski, archiwum WWF
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jęto nią ok. 2500 km2 lasów w 12 nadleśnictwach wchodzących w skład RDLP w Olszty-

nie (10 nadleśnictw) i RDLP w Białymstoku (2 nadleśnictwa). Tropienia wykonywało 150 

pracowników Lasów Państwowych, którzy w ciągu jednego dnia pokonali transekty 

o łącznej długości ok. 2500 km. W trakcie inwentaryzacji odnaleziono tropy 8 rysi. 

Kolejną inwentaryzację wykonano w lutym 2013 r. Objęła ona 19 nadleśnictw 

wchodzących w skład RDLP w Olsztynie (16 nadleśnictw) i RDLP w Białymstoku (3 nad-

leśnictwa). Łączna powierzchnia leśna, na której prowadzono tropienia wynosiła ok. 

3740 km2. Prace terenowe poprzedzono szkoleniem, które odbyło się w siedzibie RDLP 

w Olsztynie. W tropieniach wzięło udział 358 pracowników nadleśnictw oraz członków 

kół łowieckich podzielonych na 135 grup terenowych. Łączna długość transektów wy-

nosiła ok. 11 500 km. Na obszarze objętym inwentaryzacją stwierdzono tropy 4 rysi. 

Dzięki obserwacji bezpośredniej, dokonanej przez pracownika LP w styczniu 2013 r. na 

terenie Nadleśnictwa Spychowo, wykazano również obecność kotki z młodym, której 

nie udało się wytropić podczas inwentaryzacji. W Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodz-

ko-Ramuckich umieszczono 30 automatycznych kamer reagujących na ruch, których 

celem jest rejestracja rysi, także uwolnionych do środowiska naturalnego (fot. 9).

Ochrona bazy pokarmowej rysi. Aby zapewnić odpowiednią bazę pokarmową 

dla rysi w terenach objętych programem reintrodukcji, przygotowano działania na rzecz 

poprawy dostępności pokarmu dla saren i jeleni. W tym celu na śródleśnych polanach 

wysiewane będą mieszanki traw, a zimą prowadzone będzie dokarmianie jeleniowa-

tych. Podstawą pokarmu rysi są sarny, dlatego Fundacja WWF Polska współpracuje 

z myśliwymi w zakresie odpowiedniego kształtowania poziomu odstrzału saren, który 

nie spowoduje nadmiernego uszczuplenia zasobów pokarmowych rysi. 

Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa. W ramach projektów słu-

żących temu gatunkowi przygotowano fi lm o problemach związanych z ochroną rysi 

w Polsce. Ukazała się broszura „Ocalmy rysie w Polsce”, a dla turystów odwiedzających 

regiony zamieszkiwane m.in. przez rysie opracowano poradnik „Jak pozwolić dużym 

drapieżnikom przeżyć w krainie turystów?”. Fundacja WWF Polska prowadzi także sze-

roką kampanię informacyjną. Aktualności o realizacji projektu są na bieżąco umieszcza-

ne na stronie internetowej organizacji, a informacje prasowe rozsyłane są do mediów.

Ochrona korytarzy ekologicznych. Skuteczna ochrona korytarzy ekologicznych 

w dużej mierze uzależniona jest od odpowiednich rozwiązań prawnych. Z tego powo-

du jednym z elementów projektów Fundacji WWF Polska służących ochronie rysi była 

analiza możliwych zmian przepisów i opracowanie programów działań na rzecz wy-

branych korytarzy ekologicznych. Dotychczas przygotowano trzy ekspertyzy: (1) „Efek-
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tywność ochrony korytarzy ekologicznych. Koncepcja zmian legislacyjnych” (Pchałek 

i in. 2011), (2) „Ocena wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych do planów zago-

spodarowania przestrzennego województw” (Bernatek 2011) oraz (3) „Plan udrażniania 

północnego i karpackiego korytarza ekologicznego w czterech wybranych miejscach” 

(Jakimiuk i in. 2011). Wszystkie opracowania są dostępne na stronie internetowej Fun-

dacji WWF Polska (www.wwfpl.panda.org). Trwają prace nad przygotowaniem planu 

ochrony tzw. północnego korytarza ekologicznego, zdefi niowanego na podstawie 

opracowania Jędrzejewskiego i in. (2005).

3.3.4. Uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania

Efekty reintrodukcji rysi są monitorowane poprzez śledzenie wsiedlonych rysi za 

pomocą obroży telemetrycznych. Dzięki nim ustalono, że jeden z reintrodukowanych 

z Estonii osobników wyemigrował z terenu objętego projektem, powędrował do Ob-

wodu Kaliningradzkiego (Rosja), a następnie osiadł w sąsiedztwie Puszczy Piskiej. Jeden 

osobnik zginął – prawdopodobnie z powodu infekcji pasożytami. Dwa pozostałe prze-

bywają nadal w rejonie wsiedlenia. Inwentaryzacja rysi przeprowadzona zimą 2011 r. 

wykazała tu obecność co najmniej 8 osobników, natomiast zimą 2013 r. stwierdzono 

w trakcie tropień 4 pojedyncze rysie i zaobserwowano samicę z jednym młodym. 

3.3.5. Udział Lasów Państwowych i leśników w realizacji projektu

Projekt ochrony nizinnej populacji rysia odbywa się we współpracy z PGL Lasy Pań-

stwowe. Bezpośrednim partnerem projektu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-

wych w Olsztynie. Woliery wykorzystane do tej pory podczas reintrodukcji znajdują się 

na terenie nadleśnictw: Maskulińskie, Pisz i Spychowo. Inwentaryzację rysi prowadzą 

pracownicy nadleśnictw. W 2013 r. było to 16 nadleśnictw z RDLP w Olsztynie: Spycho-

wo, Nowe Ramuki, Olsztyn, Jedwabno, Nidzica, Korpele, Szczytno, Wielbark, Mrągowo, 

Strzałowo, Olsztynek, Wipsowo, Stare Jabłonki, Wichrowo, Miłomłyn i Jagiełek, a także 

3 nadleśnictwa z RDLP w Białymstoku: Maskulińskie, Pisz i Drygały.

3.3.6. Znaczenie projektu dla społeczności lokalnej

Dzięki realizacji projektu rysie w Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodzko-Ramuckich 

stały się rozpoznawalnym symbolem tutejszych lasów dla społeczności lokalnych oraz 

atrakcją dla turystów. Szeroka kampania promocyjna połączona z medialnym nagło-

śnieniem projektu reintrodukcji przyczyniła się do wzrostu świadomości mieszkańców 

na temat potrzeb ochrony rysi.
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3.3.7. Dalsze losy projektu

Projekt „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce” jest nadal w fazie re-

alizacji. 

3.4.  Ochrona populacji wilka rekolonizującej 
Polskę Zachodnią

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” od 2001 r. Jego cel 

to ochrona subpopulacji wilka zamieszkującej zachodnią część Polski. Projekt obejmuje 

województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wiel-

kopolskie i dolnośląskie. Działania prowadzone są przede wszystkim w lasach admini-

strowanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie, Szczecinku, 

Gdańsku, Toruniu, Pile, Zielonej Górze, Poznaniu i Wrocławiu.

3.4.1. Przedstawienie problemu

Pod koniec XX w. w Polsce wilki zamieszkiwały przede wszystkim kompleksy leśne 

położone na wschód od Wisły. Na zachodzie kraju wilki były bardzo nieliczne, pomimo 

że obszar ten obfi tował zarówno w dogodne dla nich siedliska, jak i dzikie ssaki kopyt-

ne, stanowiące podstawę diety. Zgodnie z kryteriami Światowej Unii Ochrony Przy-

rody (IUCN) populacja wilka w zachodniej Polsce, wraz z populacją we wschodnich 

Niemczech, uzyskała status krytycznie zagrożonej (Linnell i in. 2008). Po objęciu wilków 

ochroną zaczęły one stopniowo powracać do kompleksów leśnych, z których wyparł 

je człowiek. Proces ten był jednak spowalniany przez niedostatek partnerów do rozro-

du, śmiertelność powodowaną przez ludzi, wzmagającą się fragmentację środowiska 

wynikającą z rozwoju infrastruktury transportowej. Społeczności lokalne w zachodniej 

Polsce przez dziesięciolecia nie miały kontaktu z dużymi drapieżnikami, a powrót wil-

ków wiązał się z wieloma obawami. Region nie był również przygotowany na rozwią-

zywanie ewentualnych konfl iktów pomiędzy wilkami a gospodarką hodowlaną. Co 

więcej, wcześniejsze badania nad tym gatunkiem w Polsce objęły głównie populacje 

zamieszkujące górskie lasy Karpat lub puszcze nizin północno-wschodniej części kraju. 

Lasy Polski Zachodniej różnią się od nich diametralnie, ze względu na dominację roz-

ległych drzewostanów sosnowych oraz obecność wielu terenów otwartych – wrzoso-

wisk i poligonów wojskowych. Pozostawało zagadką, w jaki sposób wilki adaptują się 

do tak odmiennych warunków. 
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3.4.2. Etap planowania i przygotowania działań

W planowaniu działań wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas realizacji 

opisanego wcześniej projektu „Ochrona dużych drapieżników w Karpatach Zachod-

nich”. Przy monitoringu populacji i badaniach ekologicznych współpracowano z na-

ukowcami z ZBS PAN, a także z Wildbiologisches Büro LUPUS (Niemcy). Badania parazy-

tologiczne realizowano we współpracy z pracownikami Zakładu Systematyki i Ekologii 

Bezkręgowców na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Środki na realizację 

projektu pozyskano z International Fund for Animal Welfare (USA), Fundacji EuroNatur 

(Niemcy), Wolves and Humans Foundation (Wielka Brytania) i od prywatnych darczyń-

ców. Wpływały także fundusze z 1% podatku, które SdN „Wilk” otrzymywało jako orga-

nizacja pożytku publicznego.

3.4.3. Przedstawienie realizowanych działań

Monitoring populacji i badania naukowe nad drapieżnikami. Monitoring wil-

ka w Polsce Zachodniej rozpoczęto w 2001 r. od szczegółowych badań terenowych, 

mających na celu wykrycie obecności tych drapieżników w lasach położonych w pasie 

o szerokości 100 km wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. W latach 2002–2013 monito-

ringiem objęto większość dużych kompleksów leśnych w zachodniej Polsce. W tropie-

niach wilków brali udział pracownicy i członkowie SdN „Wilk”, przeszkoleni wolontariu-

sze oraz chętni do współpracy leśnicy, pracownicy parków narodowych i krajobrazo-

wych. Przy typowaniu obszarów objętych monitoringiem oparto się na informacjach 

o historycznym rozmieszczeniu gatunku oraz na obecności dogodnych siedlisk. Prace 

terenowe prowadzono we wszystkich porach roku: zimą opierając się na tropieniach 

po śniegu, a w pozostałych sezonach – odszukując ślady obecności drapieżników na 

piasku i błocie. Rejestrowano tropy, odchody, znakowanie moczem, drapania, nory, le-

gowiska i resztki ofi ar. Wykorzystywano także foto- i wideopułapki (fot. 10). Liczebność 

osobników w grupach rodzinnych oceniano na podstawie tropień, obserwacji bezpo-

średnich oraz nagrań z wideopułapek. 

Informacje o obecności wilków pozyskiwano również od miejscowych leśników, 

przyrodników, straży granicznej, pracowników parków krajobrazowych i parków naro-

dowych oraz myśliwych. Większość weryfi kowano w terenie. Dla wszystkich informacji 

określano dokładne współrzędne geografi czne za pomocą ręcznych odbiorników GPS, 

a następnie wprowadzano je do bazy danych, takiej samej jak baza ogólnopolskiej 

inwentaryzacji wilka i rysia. Skład pokarmu wilków oceniono na podstawie analizy bli-

sko 500 odchodów, zebranych głównie w Borach Dolnośląskich, Puszczy Rzepińskiej, 
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Lasach Wałeckich i Puszczy Bydgoskiej (Nowak i in. 2011). W ramach projektu ocenia-

no także śmiertelność wilków w wyniku kłusownictwa i kolizji z pojazdami. W latach 

2005–2009 w Polsce Zachodniej zebrano 150 prób z odchodów i tkanek wilków, które 

wykorzystano w późniejszych analizach genetycznych przeprowadzonych przez In-

stytut Biologii Ssaków PAN. Materiał ten posłużył do poznania struktury genetycznej 

populacji gatunku w Polsce (Czarnomska i in. 2013) oraz dyspersji wilków (Borowik 

i in. 2013). W kolejnych latach zbierano i analizowano materiał genetyczny w celu prze-

śledzenia historii powstawania watah i źródeł pochodzenia osobników zakładających 

grupy rodzinne w zachodniej Polsce. Współpraca z Zakładem Systematyki i Ekologii 

Bezkręgowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaowocowała oceną za-

rażenia wilków pasożytami w kilku kompleksach leśnych. 

Ochrona obszarowa siedlisk wilka. W ramach realizacji projektu tworzenia ob-

szarów Natura 2000 w Polsce, przedstawiciel SdN „Wilk” brał udział w pracach Woje-

wódzkiego Zespołu Specjalistów w województwie lubuskim, gdzie na podstawie ze-

branych podczas monitoringu danych zaproponował utworzenie obszarów mających 

chronić siedliska wilków – Lasy Dobrosułowskie (PLH080037) w Puszczy Rzepińskiej 

oraz Wilki nad Nysą (PLH080044) w Borach Dolnośląskich. Obie propozycje zostały za-

aprobowane przez Komisję Europejską. Dzięki monitoringowi rozwoju populacji wilka 

Fot. 10. Zdjęcie wilka z fotopułapki w Nadleśnictwie Przemków Fot. Z. Skibiński i S. Mendel
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w Polsce Zachodniej zaktualizowano informacje o występowaniu wilków w standar-

dowych formularzach danych dla kilkunastu dalszych obszarów Natura 2000. Zebrany 

przez SdN „Wilk” materiał posłużył do przygotowania planów zadań ochronnych dla 

wilka w obszarach Natura 2000 w Borach Dolnośląskich i Puszczy Noteckiej. Zalecano 

w nich m.in. polepszenie warunków rozrodu i wychowu młodych, poprzez tworzenie 

stref czasowego ograniczenia użytkowania lasu o powierzchni kilku-kilkunastu oddzia-

łów leśnych. W obszarach z ograniczonym dostępem do źródeł wody zaproponowano 

zbudowanie zbiorników służących za wodopoje dla zwierząt. 

Przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk i śmiertelności wilków na drogach. 

W latach 2003–2013 SdN „Wilk” przygotowało opinie zawierające propozycje ogra-

niczania negatywnego wpływu infrastruktury transportowej na spójność siedlisk 

dużych drapieżników. Wynegocjowano m.in. lokalizację oraz odpowiednie wymiary 

i konstrukcję przejść dla zwierząt (fot. 11) dla najważniejszych inwestycji transporto-

wych w zachodniej i centralnej Polsce, takich jak autostrada A1, A2, A4 i A18 czy drogi 

ekspresowe S3 i S6. 

Fot. 11. Przejście dla zwierząt nad autostradą A4 w Borach Dolnośląskich  Fot. R.W. Mysłajek

Przygotowano też i zaproponowano do wdrożenia w Polsce protokoły rejestracji 

przypadków śmierci wilków na drogach. Ten sam protokół zaproponowano do reje-

stracji innych przypadków śmierci drapieżników, np. na skutek kłusownictwa.
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PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN MARTWEGO DUŻEGO DRAPIEŻNIKA

Gatunek:

Imię i nazwisko ....................................................................   Nr tel.

Data i czas zdarzenia (dzień/miesiąc/rok) (godz./pora 

dnia)

Miejsce zdarzenia

(nadleśnictwo, leśnictwo, oddz. leśny, nr drogi, nr linii 

kolejowej, najbliższa miejscowość lub współrzędne 

geografi czne)

Opis miejsca zdarzenia 

(np: las/drzewostan, zadrzewienia, droga leśna, pole, 

łąka, zabudowania)

Przyczyna śmierci 

(np. kłusownictwo, kolizja z samochodem, z pociągiem)

Stan zwłok (opis)

Rodzaj urazu (np. uduszenie, postrzał, uderzenie 

w głowę, w bok, w tył, połamane nogi, żebra)

Przypuszczalny czas śmierci (dzień/miesiąc/rok) 

(godz./pora dnia)

Wiek /płeć/ masa ciała, długość (od nosa do nasady 

ogona), długość ogona, wysokość w kłębie

Wygląd (umaszczenie, obecność zmian chorobowych 

np. świerzb)

Stan uzębienia

Czy wykonano dokumentację fotografi czną? 

(wykonać przed pobraniem prób genetycznych!) 

Czy zebrano próby genetyczne?

Podać instytucję, do której wysłano próby.

Czy wykonano sekcję, ustalono status socjalny, 

rozrodczy?

Podać instytucję, która wykonała sekcję.

Czy pobrano inne tkanki do badań, jakie?

Co zrobiono z osobnikiem? (np. utylizacja, preparacja, 

gdzie?)

Wypełniony protokół proszę przesłać do właściwego regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska oraz do Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” (e-mail: sabina.nowak@

polskiwilk.org.pl).
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KARTA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ MARTWEGO DRAPIEŻNIKA

Zdjęcia należy wykonać przed pobraniem prób genetycznych!

Imię i nazwisko autora ........................................................................ nr tel. .............................

Data znalezienia drapieżnika:

Miejsce znalezienia drapieżnika:

Spis fotografi i (lista kontrolna)

Zdjęcia całego osobnika z różnych stron w miejscu znalezienia, tak by było 

widoczne otoczenie i okoliczności śmierci (np. droga, linia kolejowa, wnyk, paści)

(x)

Zdjęcie całego osobnika z obu boków

Zdjęcie całego osobnika z przodu

Zdjęcie całego osobnika z tyłu

Zdjęcie głowy z boku (by widać było pysk, uszy, szyję)

Zdjęcie głowy z przodu

Zdjęcie głowy z góry, by widać było zabarwienie sierści na tylnej stronie uszu 

Zdjęcie zębów (szczęka i żuchwa) z przodu, z obu boków (odchylić wargi) i z góry

Zdjęcie ogona z boku i z przodu (u wilka typowy gruczoł fi ołkowy w 1/3 odl. 

od nasady ogona)

Zdjęcie poduszek łapy przedniej i tylnej

Zdjęcia świeżych urazów, ran (np. rany po uderzeniu pojazdu, po zaciśnięciu 

wnyku, ślad po kuli, etc.)

Zdjęcia innych szczegółów, urazów (np. brak sierści, stare rany, urazy)

Wypełnioną kartę wraz z plikami zdjęć proszę przesłać na płytce CD lub e-mailem do 

właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, kopię do Stowarzyszenia dla 

Natury „Wilk”, Twardorzeczka 229, 34-324 Lipowa. e-mail: sabina.nowak@polskiwilk.org.pl

Przeciwdziałanie kłusownictwu. Działania związane ze zwalczaniem nielegal-

nych odstrzałów i kłusownictwa na wilkach biegły dwutorowo: poprzez edukację, 

a także bezpośredni udział w wykrywaniu sprawców oraz w toczących się później 

postępowaniach prokuratorskich i sądowych. Na stronie internetowej SdN „Wilk” po-

wstał dział pod nazwą „Poradnik antykłusowniczy”, który zawiera informacje dotyczą-

ce wpływu kłusownictwa na wilki, podstaw prawnych karania sprawców tego typu 

przestępstw, zbierania dowodów przeciwko kłusownikom oraz oceny istotności szko-

dy dla lokalnej populacji. Zawarte tam informacje są przydatne dla służb zajmujących 

się zwalczaniem kłusownictwa, biegłych wykonujących ekspertyzy sądowe dotyczące 
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kłusownictwa i osób prywatnych, które z takim problemem się stykają. W toczących się 

przeciwko kłusownikom postępowaniach sądowych wykorzystywane są dane zbie-

rane podczas prac terenowych na obszarach zrekolonizowanych przez wilki, w tym 

wyniki analiz DNA, dzięki którym można ocenić np. przynależność zabitego osobnika 

do konkretnej grupy rodzinnej, czy też jego status rozrodczy. 

Poradnik antykłusowniczy 

Kłusownictwo na wilkach dotyka konkretnych grup rodzinnych, składających 

się z pary rodzicielskiej (jedynej rozmnażającej się w grupie pary) i jej potomstwa. 

To, który z członków grupy rodzinnej zostanie zabity, ma określony wpływ na wa-

tahę, a w konsekwencji na lokalną populację wilka. W przypadku zabicia osobnika 

z pary rodzicielskiej, dochodzi do poważnych zaburzeń w strukturze watahy. Je-

śli w osłabionej kłusownictwem grupie brak jest dostatecznie doświadczonych 

i niespokrewnionych wilków, które mogłyby przejąć przywództwo, może dojść do 

jej rozbicia i rozproszenia pozostałych członków. Zaburzenia w funkcjonowaniu 

watahy mogą sprowokować nasilenie się konfl iktów pomiędzy jej członkami a są-

siednimi watahami, które będą próbowały zająć terytorium osłabionej grupy. Jeśli 

do skłusowania doszło w okresie wychowu młodych (kwiecień–wrzesień), może 

się to przyczynić do ich śmierci, gdyż przetrwanie szczeniąt zależy od dostarczania 

im pokarmu przez dorosłe wilki. Jeśli kłusownicy działają na dużym obszarze, np. 

w obrębie całego kompleksu leśnego, problem ten dotyczy całej lokalnej popu-

lacji. A zatem zabicie wilka jest znacznie większą stratą zarówno dla lokalnej jak 

i krajowej populacji, niż tylko ubytkiem jednego przedstawiciela gatunku chronio-

nego. Szkoda dla środowiska przyrodniczego na skutek kłusownictwa na wilkach 

jest znacząca, dlatego należy odpowiednio surowo i konsekwentnie podchodzić 

do ścigania i karania sprawców tego procederu.

Podstawy prawne karania sprawców

Polskie prawo odrębnie traktuje kwestie nielegalnego zabijania gatunków ob-

jętych ochroną oraz zwierząt łownych. Tu przedstawiamy podstawy prawne kara-

nia sprawców zabijających zwierzęta chronione.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 181.

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacz-

nych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, 

niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu 

niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową 

powodując istotną szkodę.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega 

grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 127.

Kto umyślnie:

2) narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:

e) (...) zwierząt (...) objętych ochroną gatunkową,

– podlega karze aresztu albo grzywny. 

Zebranie dowodów przeciwko kłusownikom

Zebranie dowodów w sprawie o nielegalne zabicie wilków powinno słu-

żyć dwóm celom: (1) ustaleniu kto i w jakich okolicznościach zabił wilka; oraz 

(2) jak bardzo istotna była utrata danego wilka dla lokalnej populacji. Cel pierw-

szy służy zebraniu dowodów przeciwko sprawcy, natomiast cel drugi służy ocenie 

„istotności” szkody w środowisku.

(1) Ustalenie sprawcy i okoliczności zajścia

Zbieranie dowodów przeciwko kłusownikom jest w ogromnej mierze uzależ-

nione od tego, w jaki sposób wilki zostały zabite. W odmienny sposób podchodzi 

się do osoby zakładającej wnyki i innego rodzaju urządzenia chwytające zwierzę-

ta. Zupełnie inaczej podchodzi się do zebrania dowodów przeciwko myśliwemu, 

który nielegalnie zastrzelił wilka.

(a) Wilk zabity we wnykach

Wnyki (linki chwytające za kończynę lub szyję), czy też pułapki szczękowe, chwy-

tające za łapę są przede wszystkim wykorzystywane do nielegalnego zabijania dzi-

kich ssaków kopytnych. Drapieżniki wpadają w nie zwykle przypadkiem, w trakcie 

poszukiwania pożywienia. Jeżeli odnaleziono wilka złapanego w taki sposób, należy
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zabezpieczyć wnyki lub pułapki oraz ustalić sposób ich wykonania (jeżeli dojdzie 

do przeszukania w domu podejrzanego, to sposób wykonania pułapek może być 

wskazówką służącą rozpoznaniu sprawcy). Jeżeli odnaleziony martwy wilk zgi-

nął niedawno (kilka dni), można pokusić się o zainstalowanie w sąsiedztwie foto- 

lub wideopułapek, które dają szansę zarejestrowania sprawcy kontrolującego za-

łożone przez siebie pułapki.

(b) Wilk zabity przez myśliwego

Wilki mogą być intencjonalnie lub przypadkowo zabijane podczas polowań. 

Nawet jeżeli są zabite celowo, sprawcy niemal zawsze tłumaczą się pomyłką, np. 

pomyleniem z innym podobnym lub rzekomo podobnym gatunkiem. Dla orga-

nów ścigania istotne powinno więc być:

•  Ustalenie, na jakie gatunki w danym momencie myśliwy miał prawo polować. 

Wynika to m.in. z planów łowieckich, indywidualnych zezwoleń oraz z zapisu 

w tzw. książce wyjść do łowiska (znajduje się u łowczego danego koła łowiec-

kiego), a w przypadku polowań dewizowych – z dokumentów fi rmy organizu-

jącej polowanie.

•  Ustalenie, czy i w jakiej formie przekazywana była myśliwym informacja 

o obecności wilków w obszarze objętym polowaniem. Czy sprawdzono umie-

jętność rozpoznawania gatunków przez myśliwych zagranicznych, jeśli po-

chodzą z kraju, w którym nie występują nasze gatunki chronione?

•  Pierwsza zasada łowiecka to strzelać tylko i wyłącznie do rozpoznanego celu. 

Należy więc dokonać wizji lokalnej w miejscu zdarzenia i ustalić widoczność 

z miejsca oddania strzału, poznać rozstawienie myśliwych na polowaniu zbio-

rowym, odległość pomiędzy sprawcą a zabitym drapieżnikiem, itd. 

•  Ustalić, w jaką część ciała zwierzęcia strzelał myśliwy, gdzie znajdują się rany 

postrzałowe u zabitego wilka.

•  Zebrać informacje o rodzaju broni i przyrządach optycznych wykorzystywa-

nych przez myśliwego.

(2) Niezbędne informacje o zabitym wilku

Aby prawidłowo ocenić istotność szkody dla lokalnej populacji należy ustalić 

płeć, wiek, wymiary oraz status rozrodczy i socjalny zabitego wilka, a także opisać 

obrażenia.

Dokumentacja fotografi czna. Bardzo ważne dla zebrania materiałów do-

wodowych jest wykonanie dobrej i dokładnej dokumentacji fotografi cznej. Spis
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koniecznych fotografi i znaleźć można w zamieszczonym powyżej formularzu. Na-

leży także udokumentować fotografi cznie wszystkie okoliczności zdarzenia i prze-

prowadzone czynności (np. sekcję).

Płeć: ocenia się na podstawie drugorzędowych cech płciowych. Ocena doko-

nywana na podstawie samych oględzin zwierzęcia, zwłaszcza przez osoby niedo-

świadczone, może prowadzić do poważnych błędów.

Wymiary: masa ciała, długość ciała (od czubka nosa do nasady ogona), dłu-

gość ogona, wysokość w kłębie.

Status rozrodczy samicy: w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy są 

widoczne obrzmienia sutków oraz wytarcia sierści wokół sutków (cechy widocz-

ne tylko od maja do lipca, w okresie karmienia szczeniąt mlekiem, potem coraz 

słabiej, aż do całkowitego zaniku jesienią). Przy braku tych cech należy zrobić sek-

cję, podczas której należy sprawdzić stan jajników, obecność blizn embrionalnych 

w macicy, obecność mleka w gruczołach mlekowych. Cechy wskazujące na status 

rozrodczy samicy są słabiej lub lepiej widoczne w zależności od pory roku.

Obrażenia: przede wszystkim należy dokonać obdukcji zewnętrznej i zgro-

madzić dokumentację fotografi czną obrażeń. W razie konieczności należy wyko-

nać sekcję zwierzęcia. Sekcja powinna być wykonana przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifi kacje – lekarza weterynarii lub specjalistę od anatomii ssa-

ków.

Ocena statusu socjalnego w oparciu o badania materiału genetycznego: 

próbki mięśni (fragment języka, serca lub innych tkanek) należy pobrać zgodnie 

z instrukcją zamieszczoną poniżej. DNA pobrane z zabitego wilka można wykorzy-

stać do ustalenia statusu socjalnego konkretnego osobnika i jego pokrewieństwa 

z wilkami z lokalnej populacji. Trzeba jednak dysponować wynikami analiz DNA 

innych osobników z populacji, lub też próbkami DNA np. z odchodów wilków 

z watahy. Można wówczas ustalić, czy np. zabito osobnika rozmnażającego się. 

W Polsce prowadzone są badania genetyczne nad wilkami. W celu otrzymania in-

formacji, gdzie dostępne są wyniki analiz lub próby genetyczne z poszczególnych 

lokalnych populacji wilka, a także gdzie można zlecić przeprowadzenie analiz na 

potrzeby postępowania, można skontaktować się ze Stowarzyszeniem dla Natury 

„Wilk” lub Instytutem Biologii Ssaków PAN.



70

Istotność szkody dla lokalnej populacji

Przy ocenie „istotności szkody” dla lokalnej populacji wilków należy wziąć pod 

uwagę zarówno cechy zabitego osobnika, szczególnie jego status socjalny i status 

rozrodczy w grupie rodzinnej, jak również miejsce zabicia konkretnego wilka. Każ-

dy zabity wilk to strata dla lokalnej populacji. Jednak zabicie osobnika z pary rodzi-

cielskiej (tzw. pary alfa), a zwłaszcza zabicie rozmnażającej się samicy, ma znacznie 

większy wpływ na funkcjonowanie watahy niż zabicie osobnika młodocianego, 

który nie uczestniczy w rozrodzie.

Z punktu widzenia ochrony gatunku, inny status mają wilki zamieszkujące Polskę 

Zachodnią, a inny wilki żyjące w ostojach tego gatunku w Karpatach i Polsce Wschod-

niej. Zgodnie z „Wytycznymi dla planów zarządzania populacjami dużych drapieżni-

ków” (Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe) 

(Linnell i in. 2008), przygotowanymi przez ekspertów z Large Carnivore Initiative for 

Europe (LCIE) na zamówienie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG Environment) 

Komisji Europejskiej, populacja wilka w zachodniej Polsce wraz z populacją we 

wschodnich Niemczech ma status krytycznie zagrożonej (Critically Endangered CE) 

według kryteriów Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Oznacza to, że wilki w za-

chodniej Polsce stanowią obiekt szczególnej troski ze strony Komisji Europejskiej.

Istotne jest również wskazanie, czy wilka zabito w parku narodowym lub spe-

cjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000, którego przedmiotem ochrony są 

wilki. Zabicie wilka z takiego obszaru jest zawsze szkodą istotną.

Ochrona populacji transgranicznych. W ramach projektu prowadzono intensyw-

ną współpracę z partnerami niemieckimi. Ważnym elementem projektu była wymiana 

informacji o rozmieszczeniu i liczebności populacji wilka w obu krajach. Stowarzysze-

nie prowadziło także akcję uświadamiającą potrzebę ochrony korytarzy ekologicznych 

przy okazji dyspersji przez terytorium Polski wilka pochodzącego z niemieckich Łużyc 

i oznakowanego obrożą z nadajnikiem GPS GSM przez naukowców z Wildbiologisches 

Büro LUPUS (Nowak 2009). Wyniki projektu przedstawiano w trakcie spotkań i konfe-

rencji. Wydano także broszurę w języku niemieckim. Międzynarodowym aspektem 

działań jest udział przedstawiciela Stowarzyszenia w polsko-niemieckiej grupie robo-

czej ds. wilka, działającej od 2010 r. w ramach Polsko-Niemieckiej Rady ds. Ochrony 

Środowiska. W skład grupy wchodzą przedstawiciele ministerstw, agencji rządowych 

zajmujących się ochroną przyrody w polskich województwach i niemieckich krajach 

związkowych oraz eksperci prowadzący badania nad tym gatunkiem. Grupa, podczas 

odbywających się raz lub dwa razy do roku spotkań, omawia problemy związane 

z ochroną transgranicznej populacji wilka. 



71

Ochrona zwierząt hodowlanych. Do hodowców z Polski Zachodniej docierano 

z wiedzą o metodach zabezpieczania inwentarza przed atakami wilków. Bezpłatnie rozpro-

wadzano wydany przez Stowarzyszenie „Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed 

wilkami” (Nowak i Mysłajek 2006). Ponad pół tysiąca egzemplarzy przekazano do regional-

nych dyrekcji ochrony środowiska, izb rolniczych, urzędów gmin i bezpośrednio hodow-

com. Aktualizowano specjalny dział dla hodowców na stronie internetowej i publikowano 

artykuły w czasopismach rolniczych (Mysłajek 2013). Hodowcom z woj. dolnośląskiego 

(Bory Dolnośląskie), pomorskiego (Bory Tucholskie) i zachodniopomorskiego (Lasy Wałec-

kie) przekazano fl adry do zabezpieczania hodowli owiec, bydła i koni (fot. 12b). W maju 

2009 r. w Lasach Wałeckich zorganizowano szkolenie „Szkody od wilków – rozpoznawanie, 

szacowanie i zapobieganie” (fot. 12a). Wzięło w nim udział 15 pracowników regionalnych 

dyrekcji ochrony środowiska z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubu-

skiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i podlaskiego. Regionalnym dyrekcjom ochro-

ny środowiska udzielana jest także pomoc w identyfi kacji sprawców szkód.

Fot. 12a. Zajęcia terenowe z rozpoznawania 
śladów obecności wilków w terenie dla pracow-
ników regionalnych dyrekcji ochrony środowi-
ska, Lasy Wałeckie  Fot. R.W. Mysłajek

Fot. 12b. Krowy rasy jersey chronione przez 
fl adry w okolicy Wałcza w zachodniej Polsce 
 Fot. R.W. Mysłajek

Edukacja społeczeństwa. Promocję ochrony wilka w Polsce Zachodniej prowa-

dzono wykorzystując wszystkie możliwe kanały informacyjne: stronę internetową, por-

tal społecznościowy Facebook, serwis YouTube, a także poprzez udział w audycjach 

radiowych i telewizyjnych oraz inicjowanie doniesień prasowych. Dystrybuowano 

również materiały edukacyjne w postaci naklejek i plakatów. Działalność edukacyjną 

wspierano wydawnictwami. Ukazała się broszura „Rola wilka w lasach” (Nowak i My-

słajek 2004), skierowana głównie do leśników. Publikacja ta, poza wiedzą o ekologii 

gatunku i jego roli w ekosystemie leśnym, przedstawiała też korzyści, jakie gospodarka 

leśna czerpie z obecności dużych drapieżników w lasach. W 2011 r. wydano książkę 

„Wilki na zachód od Wisły” (Nowak i Mysłajek 2011), w której podsumowano dotych-
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czasowe wyniki monitoringu rozwoju populacji wilka w zachodniej Polsce, wskazano 

zagrożenia dla ochrony gatunku i działania podejmowane w ramach projektu. Ponad 

pół tysiąca osób wzięło udział w prelekcjach i wykładach na temat wilków. Szkolenie 

prowadzono m.in. w Drawieńskim Parku Narodowym dla służb parku i pracowników 

sąsiednich nadleśnictw, natomiast osoby współpracujące przy projekcie szkolono 

w czasie dwóch warsztatów w Borach Dolnośląskich i Lasach Wałeckich. 

3.4.4.Uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania

Prowadzony w ramach projektu monitoring populacji wilka pokazał dynamiczny 

rozwój populacji tego drapieżnika w Polsce Zachodniej. W 2012 r. bytowało tu co 

najmniej 26 grup rodzinnych, a łączna liczebność populacji przekracza 100 dorosłych 

osobników. Niektóre kompleksy leśne stały się istotnymi ostojami gatunku. Na przy-

kład w położonych przy granicy polsko-niemieckiej Borach Dolnośląskich i Borach 

Lubuskich rozmnaża się 8 grup rodzinnych, drugie tyle – po niemieckiej stronie gra-

nicy. Transgraniczna subpopulacja wilka w tym regionie stała się więc najliczniejszą 

na całym niżu środkowej Europy. We wszystkich inwestycjach transportowych w za-

chodniej Polsce stosuje się środki minimalizujące ich negatywny wpływ na zwierzę-

ta. Powstało już kilkadziesiąt przejść dla dużych ssaków, a ich monitoring wskazuje 

na wykorzystywanie tych obiektów przez wilki. Wzrosła świadomość znaczenia tego 

drapieżnika dla ekosystemów leśnych, potrzeba ochrony jego siedlisk jest uwzględ-

niana w planach zadań ochronnych obszarów Natura 2000. Korytarze ekologiczne są 

sukcesywnie włączane do planów zagospodarowania przestrzennego województw 

tej części kraju.

3.4.5. Udział Lasów Państwowych i leśników w realizacji projektu

Podczas realizacji projektu współpracowano z lokalnymi nadleśnictwami i re-

gionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. Leśnicy dostarczali cennych informacji 

o obecności wilków na swoim terenie, strukturze i liczebności lokalnych populacji dzi-

kich zwierząt kopytnych, pomagali także w zbiorze prób genetycznych. Występowali 

z inicjatywą organizacji działań promocyjnych i edukacyjnych. Takim przykładem jest 

konferencja „Tropem wilka”, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo-

wych w Gdańsku i Samorząd Województwa Pomorskiego, która odbyła się w Urzędzie 

Marszałkowskim w Gdańsku w kwietniu 2011 r. Zaproszono wówczas pracowników 

SdN „Wilk” do wygłoszenia wykładów omawiających biologię i ekologię wilka, stan po-

pulacji i perspektywy jej rozwoju na Pomorzu, a także problemy ochrony gatunku oraz 

metody badań i monitoringu. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, reprezen-
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tujących różnorodne środowiska, od samorządowców, poprzez leśników, myśliwych 

i naukowców, po przedstawicieli organizacji przyrodniczych.

Leśnicy organizowali też spotkania z koordynatorami projektu, na których przed-

stawiano dotychczasowe wyniki badań nad populacją wilka w zachodniej Polsce 

i wymieniano doświadczenia i informacje, m.in. w Zespole Szkół Leśnych w Miliczu 

w sierpniu 2011 r., w Nadleśnictwie Kliniska czy Nadleśnictwie Bolesławiec w listopa-

dzie 2012 r. (fot. 13a). Uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach terenowych np. w Dra-

wieńskim Parku Narodowym w czerwcu 2011 r. Na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie w styczniu 2012 r. przedstawiciele Stowarzyszenia 

współprowadzili dwudniowe warsztaty poświęcone monitoringowi wilka (fot. 13b), 

które odbyły się w Nadleśnictwie Drawno oraz Nadleśnictwie Borne Sulinowo. Wzięli 

w nich udział przedstawiciele wszystkich nadleśnictw z Pomorza Zachodniego. 

Fot. 13a. Prelekcja poświęcona ekologii i ochro-
nie wilka przeprowadzona w Nadleśnictwie Bo-
lesławiec  Fot. R.W. Mysłajek

Fot. 13b. Warsztaty dla leśników, dotyczące 
ochrony wilka Fot. R.W. Mysłajek

W październiku 2011 r. odbyła się seria wykładów poświęconych problemom frag-

mentacji środowiska dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzania Środowi-

skiem Przyrodniczym „Ekoznawca”, organizowanych na Wydziale Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnikami byli głównie pracownicy biur urządzania 

i geodezji leśnej oraz Lasów Państwowych. 

3.4.6. Znaczenie projektu dla społeczności lokalnej

Działania promocyjne i edukacyjne przyniosły wzrost wiedzy społeczności lokal-

nych na temat wilków. W wykładach i prelekcjach wzięło udział ponad pół tysiąca 

mieszkańców. Rozprowadzono ponad 1200 egzemplarzy książki „Wilki na zachód od 

Wisły”. Do wielu osób docierano poprzez prasę, radio i telewizję oraz Internet. Dla przy-

kładu – niektóre fi lmy z wilkami z Polski Zachodniej zamieszczane w kanale YouTube 

Stowarzyszenia miały ponad 90 tys. wyświetleń. Obecność wilka zaczyna być postrze-
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gana jako wyróżnik regionu, a informacje o nim pojawiają się w książkach i folderach 

promujących zachodnią część Polski.

3.4.7. Dalsze losy projektu

Projekt jest w dalszym ciągu realizowany i rozwijany. Obecnie do monitoringu na 

większą skalę wykorzystywane są analizy DNA. Kontynuowana jest współpraca z klu-

czowymi instytucjami, w tym z administracją Lasów Państwowych, a także z partne-

rami niemieckimi. SdN „Wilk” za projekt ochrony wilka otrzymało nagrodę magazynu 

„National Geographic Traveler” 2009 w kategorii Społeczna Inicjatywa Roku. 

3.5.  Ochrona gatunkowa niedźwiedzia brunatnego 
w polskiej części Karpat

Od 2011 r. Fundacja WWF Polska prowadzi projekt pt. „Ochrona niedźwiedzia bru-

natnego Ursus arctos w polskiej części Karpat”. Jego celem jest zachowanie żywotnej 

populacji niedźwiedzi i ich siedlisk poprzez zapobieganie konfl iktom pomiędzy dra-

pieżnikami i ludźmi oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom środowiska. Część 

działań realizowano również wcześniej, w ramach programu „Ochrona gatunkowa ry-

sia, wilka i niedźwiedzia w Polsce”. Projekt obejmuje całą polską część Karpat, jednak 

większość zadań realizowano w Bieszczadach.

3.5.1. Przedstawienie problemu

Występowanie niedźwiedzi brunatnych w Polsce ograniczone jest do Karpat, w in-

nych regionach pojawiają się one niezmiernie rzadko. Liczebność tych drapieżników 

oceniana jest na ok. 100 osobników, jednak szacunki te są dyskusyjne (Selva i in. 2011b). 

Niedźwiedzie łatwo przyzwyczajają się do korzystania z antropogenicznych źródeł po-

karmu. Mogą również wyrządzać szkody w pasiekach i hodowlach zwierząt, niszczyć 

mienie, a nawet stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Problem jest szczególnie 

poważny na obszarach, gdzie występuje duża presja ze strony turystów. Konfl ikty po-

garszają nastawienie lokalnych społeczności i turystów do idei ochrony niedźwiedzi. 

3.5.2. Etap planowania i przygotowania działań

W fazie przygotowań do projektu uzyskano niezbędne zezwolenia na odłów niedź-

wiedzi i znakowanie ich obrożami telemetrycznymi. Nawiązano współpracę z lokalnymi 
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nadleśnictwami. Projekt konsultowano z naukowcami prowadzącymi badania nad tym 

gatunkiem. Działania na rzecz niedźwiedzi fi nansowane są przede wszystkim z grantów. 

Projekt „Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat” współ-

fi nansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wcze-

śniejszy projekt „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce” był wspierany 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Nor-

weskiego Mechanizmu Finansowego. Fundacja WWF Polska fi nansuje swoje działania 

również z darowizn i z 1% podatku, jako organizacja pożytku publicznego. 

3.5.3. Przedstawienie realizowanych działań

Monitoring populacji niedźwiedzia. Monitoring populacji niedźwiedzi w Kar-

patach prowadzony jest z wykorzystaniem różnorodnych metod: obserwacji, tropień 

i rejestracji innych śladów obecności niedźwiedzi; wideopułapek; analiz DNA; teleme-

trii na wybranych osobnikach. W ramach projektu „Ochrona niedźwiedzia brunatnego 

Ursus arctos w polskiej części Karpat” planowane jest stworzenie sieci współpracowników 

terenowych oraz bazy danych obserwacji niedźwiedzi w Polsce. W Bieszczadach prowa-

dzony jest monitoring niedźwiedzi za pomocą 12 automatycznych kamer wideo (fot. 14). 

Fot. 14. Zdjęcie niedźwiedzia z fotopułapki w Bieszczadach Fot. W. Śmietana, archiwum WWF
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Fundacja WWF Polska sfi nansowała także analizę materiału genetycznego niedź-

wiedzi, zebranego w latach 2005–2010 w karpackiej części województwa podkarpac-

kiego oraz w Tatrach (fot. 15). Próby ze świeżych odchodów i włosów niedźwiedzi 

zbierane były przez naukowców prowadzących badania nad tym gatunkiem, inspek-

torów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, leśników z nadleśnictw 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, pracowników Tatrzańskiego Par-

ku Narodowego i Magurskiego Parku Narodowego oraz wolontariuszy. Dodatkowo 

pobrano wymazy od osobników odłowionych do badań telemetrycznych. Łącznie 

zgromadzono 275 prób. Na podstawie analiz DNA podjęto próbę oceny liczebności 

niedźwiedzi w karpackiej części województwa podkarpackiego, oceniono różnorod-

ność genetyczną populacji i wstępnie rozpoznano wzorce przemieszczania się osob-

ników, od których udało się pobrać po kilka prób. Wyniki przedstawiono w raporcie 

(Śmietana i in. 2012). 

Fot. 15. Rodzina niedźwiedzi w Tatrach Fot. T. Zwijacz-Kozica

W ramach projektu planuje się odłowić i oznakować obrożami telemetrycznymi 

GPS GSM 6 niedźwiedzi. Dotychczas odłowiono trzy osobniki – jesienią 2012 r. doro-

słego samca i samicę, a wiosną 2013 r. młodą samicę, która przebywała jeszcze pod 

opieką matki. Uzyskane dane posłużą do oceny wykorzystania terenu przez niedźwie-
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dzie, poznania miejsc zimowania i odpoczynku, a także do wytypowania potencjal-

nych miejsc konfl iktowych, gdzie najczęściej może dochodzić do spotkań drapieżni-

ków z ludźmi. 

Minimalizowanie konfl iktów z pszczelarzami. W ramach projektów ochrony 

niedźwiedzi Fundacja WWF Polska przekazała ponad 60 kompletów ogrodzeń elek-

trycznych pszczelarzom z woj. podkarpackiego (fot. 16). Pastuchy elektryczne składały 

się z elektryzatora, baterii słonecznej i elementów ogrodzenia złożonego z czterech 

linii przewodów elektrycznych rozmieszczonych na wysokości 25, 50, 75 i 100 cm nad 

powierzchnią gruntu. Każdy zestaw pozwalał na zabezpieczenie pasieki o powierzch-

ni ok. 950 m2. Właściciele pasiek byli zobowiązani do zainstalowania ogrodzenia i roz-

poczęcia jego wykorzystania w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zestawu. Pasieki 

były monitorowane, a efektywność stosowanych metod została oceniona w raporcie 

(Śmietana 2012).

Przeciwdziałanie habituacji niedźwiedzi. Habituacja jest formą uczenia się. Czę-

ste kontakty niedźwiedzi z ludźmi, które nie mają dla nich negatywnych skutków, mogą 

Fot. 16. Zabezpieczenie pasieki pastuchem elektrycznym Fot. Z. Podgórska, archiwum WWF
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nauczyć drapieżniki, że ludzie nie są dla nich niebezpieczni. W rezultacie niedźwiedzie 

tolerują obecność ludzi w mniejszej niż zazwyczaj odległości (Selva i in. 2011b). Pierw-

szym etapem działań przeciwdziałających habituacji niedźwiedzi w Karpatach było 

rozpoznanie czynników sprzyjających powstawaniu sytuacji konfl iktowych w Biesz-

czadach i Beskidzie Żywieckim. Prace terenowe wykonano w 2008 r. Skontrolowano 

szlaki turystyczne i sąsiedztwo schronisk turystycznych, a w wybranych miejscowo-

ściach także parkingi, przystanki autobusowe, pensjonaty i obiekty gastronomiczne. 

W większości miejsc stwierdzono nieprawidłową gospodarkę odpadami, niezabezpie-

czone i przepełnione kosze oraz kontenery na śmieci, odpadki na szlakach turystycz-

nych, a także śmieci pozostawiane przez robotników wykonujących prace leśne. Na 

podstawie zebranych danych sporządzono raport, w którym zawarto rekomendacje 

działań mających przeciwdziałać sytuacjom konfl iktowym (Zyśk-Gorczyńska i Jakubiec 

2012). Drugim etapem było umieszczenie w ostojach niedźwiedzi 50 koszy na śmieci 

wyposażonych w zabezpieczenia, które uniemożliwiają drapieżnikom otwarcie pojem-

ników (fot. 17). Rozstawiono je w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Beskidzie Żywieckim 

na terenie tamtejszych nadleśnictw oraz w parkach narodowych: Bieszczadzkim, Ba-

biogórskim i Magurskim.

Fot. 17. Kosz na śmieci, którego nie mogą otworzyć niedźwiedzie
 Fot. Z. Podgórska, archiwum WWF
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Ochrona gawr. Ważnym elementem projektu ochrony niedźwiedzi jest ochrona 

gawr wykorzystywanych przez nie w trakcie snu zimowego. W latach 2007–2010, na 

zlecenie Fundacji WWF Polska, przeprowadzono badania mające na celu lokalizację 

i pomiar gawr w Bieszczadach, Beskidzie Żywieckim i Tatrach. Zidentyfi kowano rów-

nież potencjalne czynniki negatywnie wpływające na zimujące niedźwiedzie i opra-

cowano rekomendacje, które zawarto w raporcie (Jakubiec i Zyśk-Gorczyńska 2012). 

Miejsca zimowania niedźwiedzi w Bieszczadach są obecnie także identyfi kowane 

w czasie badań telemetrycznych. W dalszych etapach projektu planuje się utworzenie 

stref ochronnych wokół 10 gawr. 

Wzbogacanie bazy pokarmowej niedźwiedzi. Dotychczasowe badania nad skła-

dem pokarmu niedźwiedzi zamieszkujących Bieszczady pokazały, że jednym z najważ-

niejszych składników ich diety są owoce, przede wszystkim jabłka i gruszki. Niewielka licz-

ba szkód rejestrowanych w sadach wskazuje jednak, że niedźwiedzie żerują na owocach 

z drzew rosnących w opuszczonych po II wojnie światowej miejscowościach oraz na daw-

nych terenach rolnych. W raporcie opracowanym przez dr. Wojciecha Śmietanę i innych 

(2012) zawarto rekomendację, aby na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 

Fot. 18. Stare drzewa owocowe w Bieszczadach po pielęgnacji
 Fot. Z. Podgórska, archiwum WWF
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zachowywać i restytuować drzewa owocowe. W ramach projektu Fundacji WWF Polska 

posadzono i ogrodzono ponad tysiąc młodych drzewek owocowych (fot. 18). Przeprowa-

dzono również prace pielęgnacyjne na ponad 3 tysiącach drzew owocowych w sadach, 

znajdujących się na terenach opuszczonych bieszczadzkich wsi. Prace były prowadzone 

przez wyłonionego w drodze przetargu podwykonawcę zawodowo zajmującego się 

dendrologią. Realizowano je na terenie RDLP Krosno i RDLP Kraków (nadleśnictwa Stupo-

siany, Lutowiska, Cisna, Komańcza, Ustrzyki Dolne, Gorlice, Piwniczna i Łosie).

Edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa. Fundacja WWF Polska 

prowadzi bardzo szerokie działania edukacyjne na rzecz zwiększenia w społeczeństwie 

wiedzy na temat niedźwiedzi. Oprócz informacji prasowych, programów telewizyjnych, 

imprez, ulotek i broszur, informacje o postępach w realizacji projektu można znaleźć 

na stronie internetowej Fundacji. Są tam też zamieszczane zdjęcia i fi lmy z niedźwie-

dziami nagranymi za pomocą wideopułapek. WWF Polska regularnie rozpowszechnia 

także informacje prasowe i inicjuje powstawanie artykułów, audycji radiowych i telewi-

zyjnych poświęconych tym drapieżnikom.

3.5.4. Uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania

Efekty realizacji projektu są na bieżąco monitorowane. Prowadzone są zarówno ba-

dania nad liczebnością i rozmieszczeniem niedźwiedzi, jak i ocena efektywności zabez-

pieczeń wprowadzanych dla ochrony pasiek. Monitoring populacji, wraz z analizami 

genetycznymi, wskazał m.in., że populacja niedźwiedzia w woj. podkarpackim zajmuje 

większy obszar niż dotychczas podawano (Śmietana i in. 2012). Skuteczne okazało się 

również zabezpieczanie większości pasiek objętych projektem. 

3.5.5. Udział Lasów Państwowych i leśników w realizacji projektu

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie współpracują 

w różnorodny sposób z Fundacją WWF Polska podczas realizacji działań na rzecz ochrony 

niedźwiedzia brunatnego. Na terenie nadleśnictw Stuposiany, Lutowiska, Cisna, Komań-

cza, Ustrzyki Dolne, Gorlice, Piwniczna i Łosie przeprowadzono restytucję drzew owoco-

wych. Miejscowi leśnicy brali również udział w zbieraniu prób do badań genetycznych.

3.5.6. Znaczenie działań dla społeczności lokalnej

Współpraca Fundacji WWF Polska z właścicielami pasiek prowadzi do rozwiązy-

wania konfl iktów i łagodzi negatywne nastawienie do ochrony niedźwiedzi ze strony 
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pszczelarzy. Dzięki dystrybucji dużych nakładów ulotek edukacyjnych trafi ających do 

turystów bezpośrednio w górskich schroniskach, podnosi się wiedzę ludzi na temat 

zachowania się w przypadku spotkań z drapieżnikami, a także zwiększa świadomość 

roli odpadków w procesie habituacji niedźwiedzi. 

3.5.7. Dalsze losy projektu

Projekt „Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat” 

jest w trakcie realizacji.

3.6.  Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych 
na niedźwiedzie brunatne: reakcja na poziomie 
osobniczym, populacyjnym i zespołu

Projekt badawczy realizowany w latach 2009–2012 przez Instytut Ochrony Przy-

rody PAN w Krakowie. Jego kierownikiem była dr Nuria Selva. Badania prowadzono 

w Bieszczadach, na terenie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krośnie oraz w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Głównym 

Fot. 19. Niedźwiedź żerujący na borówce czernicy Fot. T. Zwijacz-Kozica
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celem było poznanie reakcji niedźwiedzi (fot. 19) na dokarmianie ssaków kopytnych 

w ramach gospodarki łowieckiej. 

3.6.1. Przedstawienie problemu

Dokarmianie ssaków kopytnych prowadzone jest powszechnie w lasach całej 

Polski, przede wszystkim w ramach gospodarki łowieckiej. Dostarczane przez ludzi 

pożywienie, w postaci dużych dawek paszy objętościowej i treściwej, powoduje 

dramatyczne zmiany normalnie występującej w środowisku dostępności pokarmu: 

pożywienie jest zlokalizowane w konkretnych miejscach, regularnie uzupełniane i po-

jawia się w okresach, gdy występuje niedostatek pokarmu naturalnego. Ze względu 

na ogromną skalę dokarmiania, spodziewano się, że jego wpływ na funkcjonowanie 

populacji niedźwiedzia brunatnego będzie znaczący, podobnie jak wpływ na dzikie 

ssaki kopytne i całe zgrupowanie kręgowców. Wyniki prac badawczych miały stać się 

podstawą do opracowania rekomendacji dla ochrony i zarządzania populacją niedź-

wiedzia brunatnego. 

3.6.2. Etap planowania i przygotowania działań

Projekt uzyskał fi nansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant 

przyznany został w 37. konkursie MNiSW w ramach dyscypliny naukowej: ekologia 

i ochrona przyrody. 

3.6.3. Przedstawienie realizowanych działań

W ramach projektu prowadzono następujące działania:

(1)  Określono ilość, rozmieszczenie w przestrzeni i dostępność w czasie pokarmu do-

starczanego przez służby leśne i koła łowieckie. Zbadano również, jakie gatunki ko-

rzystają z wykładanego pokarmu, z jaką intensywnością i w jakich okresach. Istotną 

częścią projektu było sprawdzenie, jak duża ilość pokarmu była konsumowana 

przez gatunki, które nie były celem dokarmiania.

(2)  Sprawdzono, które osobniki – niedźwiedzie należące do różnych klas wiekowych, 

różnej płci, o określonym statusie reprodukcyjnym, a także różniące się wzorcami 

snu zimowego – korzystają z pokarmu wykładanego na nęciskach, a także w jaki 

sposób dokarmianie wpływa na przemieszczanie się niedźwiedzi, m.in. zimą.

(3)  Oceniono udział pokarmu z nęcisk i miejsc dokarmiania ssaków kopytnych w die-

cie niedźwiedzi i ssaków kopytnych. Do analiz wykorzystano analizę trwałych izo-

topów węgla δ13C i azotu δ15N.
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(4)  Śledzono zmiany w rozmieszczeniu oraz zagęszczeniach różnych gatunków zwie-

rząt. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ dokarmiania na gatunki bytujące 

w pobliżu i nie korzystające z nęcisk, np. ptaki zakładające gniazda na powierzchni 

gruntu i drapieżniki. 

Metodyka badań obejmowała: fotografowanie zwierząt za pomocą automatycz-

nych aparatów z czujnikami ruchu, które umieszczano w miejscach dokarmiania; 

mapowanie miejsc dokarmiania; zbiór próbek tkanek zwierząt i roślin oraz późniejszą 

analizę zawartych w nich trwałych izotopów; ocenę obecności i liczebności zwie-

rząt na powierzchniach próbnych. Przeprowadzono także eksperyment z poziomem 

drapieżnictwa gniazd ptasich. Projekt połączony był z działaniami informacyjnymi 

i edukacyjnymi. Stworzono stronę internetową www.carpathianbear.pl, służącą pro-

mocji wyników badań oraz wiedzy o biologii i ochronie niedźwiedzi. Wiedzę o po-

zytywnych i negatywnych skutkach dokarmiania zwierząt przekazywano także pod-

czas bezpośrednich spotkań z leśnikami i myśliwymi. Specjaliści do spraw łowiectwa 

w nadleśnictwach otrzymywali zdjęcia zwierząt sfotografowanych na nęciskach 

i w miejscach dokarmiania. Materiały te były przydatne przy planowaniu gospodarki 

łowieckiej, pokazały także możliwości wykorzystania fotopułapek do monitoringu 

zwierząt łownych. 

3.6.4. Uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania

Dzięki realizacji projektu zdobyto wiedzę, która posłuży do opracowania zaleceń 

dla modyfi kacji systemu dokarmiania ssaków kopytnych w taki sposób, by zminima-

lizować negatywny wpływ tych praktyk na niedźwiedzie. Autorzy badań przedstawi-

li takie zalecenia w projekcie Programu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce 

(Selva i in. 2011b), wskazując na potrzebę ograniczania ilości wykładanego pokarmu 

oraz zapobiegania żerowaniu niedźwiedzi na przetworzonej żywności. Korzystanie 

przez niedźwiedzie z karmy wykładanej dla zwierząt łownych należy traktować jako je-

den z przykładów warunkowania drapieżników pokarmem dostarczanym przez ludzi. 

W Bieszczadach ten rodzaj pokarmu okazał się ważnym składnikiem diety niedźwiedzi, 

co w opinii naukowców może mieć wpływ na ich zachowanie. Nieprzerwany dostęp 

do wysokokalorycznego pokarmu zimą może prowokować konfl ikty z ludźmi i przy-

zwyczajać zwierzęta do nienaturalnej karmy, przyczyniając się do ich habituacji (Selva 

i in. 2011b). 

Do bardzo podobnych wniosków doszli badacze na Słowenii, gdzie na zlecenie 

Agencji Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzenne-

go Słowenii 33 niedźwiedzie zaopatrzone w odbiorniki GPS GSM były badane pod 

kątem czynników sprzyjających ich habituacji oraz wchodzenia w konfl ikty z czło-
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wiekiem (Jerina i in. 2013). Analiza stabilnych izotopów pokazała, że gatunkiem 

w największym stopniu konkurującym z niedźwiedziami o pokarm w Karpatach są 

dziki. Wspieranie rozwoju populacji dzików przez sztuczne dokarmianie może więc 

wpłynąć na dostępność zasobów pokarmowych dla niedźwiedzi. Ponadto, wyniki 

polskiego projektu udowodniły, że obecność nęcisk i miejsc dokarmiania zwierzyny 

ma negatywny wpływ na sukces rozrodczy ptaków zakładających gniazda na po-

wierzchni gruntu w promieniu do 1 km od miejsc dokarmiania (Selva i in. 2014). 

Intensywny monitoring miejsc dokarmiania i nęcisk prowadzony przez naukowców 

pokazał, że wykłada się tam nie tylko kukurydzę i buraki, ale także odpady spożyw-

cze (np. chleb, obierki z ziemniaków). Praktyki takie powinny być zdecydowanie za-

bronione, ze względu na zwiększającą się liczbę niedźwiedzi powodujących szkody 

i wchodzących w konfl ikt z ludźmi. 

3.6.5. Udział Lasów Państwowych i leśników w realizacji projektu

Współpraca z administracją Lasów Państwowych polegała głównie na wskazywa-

niu przez leśników miejsc dokarmiania najlepszych do monitoringu niedźwiedzi i na 

pomocy przy pobieraniu prób z upolowanych zwierząt łownych. Nadleśnictwa udo-

stępniały również informacje o położeniu miejsc dokarmiania oraz o ilości i rodzaju 

wykładanej karmy.

3.6.6. Znaczenie projektu dla społeczności lokalnej

Projekt miał szczególnie duże znaczenie dla miejscowych myśliwych i leśników 

zajmujących się łowiectwem. Dzięki niemu zwiększyła się ich wiedza o wpływie dokar-

miania zwierząt łownych na inne gatunki, w tym objęte ścisłą ochroną. 

3.6.7. Dalsze losy projektu

Dane uzyskane w trakcie projektu są w trakcie analiz. Posłużą do opracowania arty-

kułów naukowych oraz praktycznych wskazówek dla gospodarki łowieckiej i leśnej.
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4. PODSUMOWANIE

Niniejszy Podręcznik przedstawił kilka projektów aktywnej ochrony wilka, rysia 

i niedźwiedzia brunatnego, wytypowanych spośród kilkudziesięciu inicjatyw reali-

zowanych przez różne instytucje w całym kraju. Wybrane projekty wyróżniały się 

skalą, osiągniętymi rezultatami, różnorodnością działań, a także zaangażowaniem 

leśników. W przedstawionych projektach byli oni najczęściej współpracownikami 

instytucji realizujących lub odbiorcami działań. Mamy jednak nadzieję, że dzięki lek-

turze Podręcznika w przyszłości staną się oni także inicjatorami i głównymi realiza-

torami programów na rzecz ochrony i zachowania dużych drapieżników w naszym 

kraju.
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