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Sprawozdanie jest autorskim opracowaniem wyników tropień zimowych na
transektach przeprowadzonych w lutym 2013 r. przez pracowników Lasów Państwowych i
członków kół łowieckich. Akcja współfinansowana ze środków WWF Polska w ramach
projektu pn.: „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”.
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1. Informacje ogólne
Sprawozdanie dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji wilków i rysi na terenie
nadleśnictw wchodzących w skład kompleksu leśnego Puszczy Piskiej, Lasów NapiwodzkoRamuckich i nadleśnictw bezpośrednio do nich przylegających. Działania realizowane są w
ramach całorocznego monitoringu dużych drapieżników prowadzonego przez Lasy
Państwowe w ramach projektu „Ogólnopolska inwentaryzacja wilków i rysi w
nadleśnictwach i parkach narodowych Polski” koordynowanego przez Instytut Biologii
Ssaków PAN w Białowieży. Akcja została przeprowadzona we współpracy z organizacją
WWF Polska w zakresie odtwarzania populacji rysi na w/w obszarze. W ramach podjętych
działań starano się również wyróżnić poszczególne wilcze watahy, wyznaczyć orientacyjne
obszary bytowania wilków, a także określić liczebność rysi na badanym terenie. Dane służące
do opracowania niniejszego raportu pochodzą z dwukrotnych tropień zimowych na
wyznaczonych transektach oraz wcześniejszych danych i naocznych obserwacji pracowników
Lasów Państwowych oraz członków miejscowych kół łowieckich w sezonie zimowych
2012/2013.
Inwentaryzacja wielkoobszarowa odbyła się na zasadzie skoordynowanego tropienia na
śniegu na transektach w jednym czasie we wszystkich zaangażowanych jednostkach LP.
Objęła teren 19 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (Ryc. 1.).
W skład RDLP Olsztyn wchodziły następujące nadleśnictwa:
- Nadleśnictwo Spychowo o pow. 24 075 ha (w tym leśna 22 219 ha).
- Nadleśnictwo Nowe Ramuki o powierzchni 16 986 ha (w tym leśna 16 181 ha);
- Nadleśnictwo Olsztyn o pow. 15 987 ha (w tym leśna 14 849 ha);
- Nadleśnictwo Jedwabno o pow. 29 741 ha (w tym leśna 27 348 ha);
- Nadleśnictwo Nidzica o pow. 24 132 ha (w tym leśna 23 296 ha);
- Nadleśnictwo Korpele o pow. 14 668 ha (w tym leśna 14 176 ha);
- Nadleśnictwo Szczytno o pow. 17 934 ha (w tym leśna 16 639 ha);
- Nadleśnictwo Wielbark o pow. 23 164 ha (w tym leśna 22 458 ha);
- Nadleśnictwo Mrągowo o pow. 19 958 ha (w tym leśna 18 744 ha);
- Nadleśnictwo Strzałowo o pow. 20 215 ha (w tym leśna 18 831 ha);
- Nadleśnictwo Olsztynek o pow. 18 349 ha (w tym leśna 17 368 ha);
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- Nadleśnictwo Wipsowo o pow. 22 094 ha (w tym leśna 20 743 ha);
- Nadleśnictwo Stare Jabłonki o pow. 9 953 ha (w tym leśna 9 941 ha);
- Nadleśnictwo Wichrowo o pow. 18 481 ha (w tym leśna 17 203 ha);
- Nadleśnictwo Miłomłyn o pow. 19 144 ha (w tym leśna 17 482 ha);
- Nadleśnictwo Jagiełek o pow. 11 771 ha (w tym leśna 10 979 ha);
W skład RDLP Białystok wchodziły nadleśnictwa:
- Nadleśnictwo Maskulińskie o pow. 28 337 ha (w tym leśna 26 878 ha);
- Nadleśnictwo Pisz o pow. 36 487 ha (w tym leśna 34 239 ha).
- Nadleśnictwo Drygały o pow. 32 035 ha (w tym leśna 24 808 ha).
Nadleśnictwa wchodzące w skład kompleksu leśnego Puszczy Piskiej:
- Nadleśnictwo Pisz
- Nadleśnictwo Maskulińskie
- Nadleśnictwo Strzałowo
- Nadleśnictwo Spychowo
- Nadleśnictwo Mrągowo
- Nadleśnictwo Korpele
Nadleśnictwa wchodzące w skład kompleksu leśnego Lasów Napiwodzko-Ramuckich:
- Nadleśnictwo Korpele
- Nadleśnictwo Szczytno
- Nadleśnictwo Wielbark
- Nadleśnictwo Olsztyn
- Nadleśnictwo Jedwabno
- Nadleśnictwo Nowe Ramuki
- Nadleśnictwo Nidzica
Nadleśnictwa bezpośrednio przylegające do kompleksu leśnego Puszczy Piskiej i Lasów
Napiwodzko-Ramuckich
- Nadleśnictwo Olsztynek
- Nadleśnictwo Wipsowo
- Nadleśnictwo Stare Jabłonki
- Nadleśnictwo Wichrowo
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- Nadleśnictwo Miłomłyn
- Nadleśnictwo Jagiełek
- Nadleśnictwo Drygały

Ryc. 1. Obszar przeprowadzonej inwentaryzacji metodą tropień zimowych na transektach.
Łączna powierzchnia ogólna wszystkich nadleśnictw wynosi 403 511 ha, w tym 374 382
ha powierzchni leśna. Wiodącą rolę w koordynacji akcji pełniło Nadleśnictwo Spychowo,
które było jednostką decyzyjną wszelkich prac inwentaryzacyjnych, zbierającą wszystkie
dane monitoringowe oraz opracowującą wyniki niniejszego sprawozdania końcowego. Zespół
koordynujący złożony był z następujących pracowników Nadleśnictwa Spychowo oraz
przedstawiciela WWF Polska:
- Krzysztof Krasula- Nadleśniczy
- Jerzy Brojek- Inżynier Nadzoru
- Aleksander Adamski- Leśniczy Leśnictwa Strużki
- Adam Gełdon- specjalista ds. edukacji
- Stefan Jakimiuk- WWF Polska, kierownik projektu „Duże drapieżniki w Polsce”
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W dniu 08.02.2013 r. w siedzibie RDLP w Olsztynie odbyło się szkolenie poprzedzające
prace terenowe dla tych nadleśnictw, które zgłosiły potrzebę przeprowadzenia takiego
szkolenia. Wzięło w nich udział 16 osób z 3 nadleśnictw ze służb terenowych i administracji
oraz RDLP będących myśliwymi, przyrodnikami oraz pasjonatami. Zostały przedstawione
aspekty związane z metodologią tropień, rozpoznawaniem tropów drapieżników oraz
sposobami zbierania danych i zapisu na odpowiednich formularzach i mapach terenowych.
Przedstawiono ponadto biologię i behawior wilka oraz rysia dla potrzeb inwentaryzacji wraz z
interpretacją zachowań tych zwierząt w terenie (Ryc. 2.).
Zasadnicze tropienia na transektach przeprowadzono 11.02.2012, w których udział wzięły
wszystkie 19 nadleśnictwa. Powtórzenie tropień, które miało miejsce 13.02.2013 r.
przeprowadziły tylko nadleśnictwa wchodzące w skład Puszczy Piskiej i Lasów NapiwodzkoRamuckich. W akcji wzięło udział 358 pracowników nadleśnictw i członków kół łowieckich
podzielonych na 135 grup terenowych. Uczestnicy akcji przebyli łącznie po transektach ok.
11,5 tys. km zbierając na nich informacje o wilkach i rysiach. Oba tropienia przeprowadzono
po intensywniejszych opadach śniegu.

Ryc. 2. Szkolenie w zakresie inwentaryzacji dużych drapieżników prowadzone przez Adama
Gełdona z Nadleśnictwa Spychowo (fot. Adam Pietrzak, RDLP w Olsztynie).

7

2. Metodyka
Założeniem tropień na transektach było przeprowadzenie w jednym terminie obserwacji
na wyznaczonych trasach obejmujących jak największy, zwarty kompleks leśny. Również
dążono do jak najdokładniejszego obejścia, bądź przejazdu samochodem, granic
poszczególnych nadleśnictw w celu stwierdzenia przejść drapieżników na sąsiednie tereny, a
tym samym do wykluczenia zamknięcia obszarów występowania wilków i rysi w granicach
jednego nadleśnictwa lub obwodu łowieckiego, co mogło by skutkować sztucznym
zawyżaniem liczebności populacji tych drapieżników na terenie obu badanych kompleksów
leśnych. Termin wykonania prac terenowych dostosowany został do warunków pogodowych
oraz dyspozycyjności wszystkich uczestników tropień.
Teren każdego nadleśnictwa został podzielony na transekty, które zostały wytypowane w
oparciu o następujące czynniki (Ryc. 3.):
- istniejącą sieć dróg leśnych;
- wcześniejsze obserwacje występowania dużych drapieżników;
- zwartość kompleksu leśnego;
- średnią dobową marszrutę wilków oraz rysi;
- stopień fragmentacji terenów leśnych;
- naturalne bariery migracyjne;
- miejsca dokarmiania oraz większego zagęszczenia gatunków ofiar wilków i rysi;
- tereny trudno dostępne oraz o niskiej przydatności turystycznej i rekreacyjnej;
- możliwości kondycyjne przejścia, bądź przejazdu całego obszaru przez grupy terenowe
w ciągu jednego dnia.
Ponieważ warunki pogodowe na kilka dni przed inwentaryzacją wykluczały konieczność
dodatkowego odśnieżania dróg, sieć transektowa mogła być w trakcie tropień dowolnie
modyfikowana. Prace terenowe zostały wykonane 2 dni po świeżym opadzie śniegu, na
początku tygodnia (pierwsze tropienie odbyło się w poniedziałek, drugie w środę), a więc po
okresie ciszy w lesie i mniejszej penetracji przez człowieka oraz maszyny leśne, co mogło
wpłynąć na większą swobodę i aktywność ruchową drapieżników przez okres weekendu. W
zależności od wielkości obszaru i możliwości jego przejścia powołano grupy tropiące składające się
z 1-4 osób na każdą grupę, które jednocześnie wyruszyły w teren.
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Ryc. 3. Mapa z wyznaczonymi transektami w Nadleśnictwie Spychowo (linia czerwona).

W przypadku napotkania przejścia wilków, bądź rysi na transekcie i poprawnej identyfikacji
gatunku na podstawie tropów i zachowania, grupa podążała za śladem zbierając następujące dane:
- rozpoznanie tropu (pewne, niepewne), zalecano również robienie zdjęć tropów i śladów do
późniejszej weryfikacji jeśli istniała duża wątpliwość, a aparat fotograficzny należał do
obowiązkowego wyposażenia każdej z grup;
- wymiary tropu lub tropów, z czego w przypadku rysia zalecano kilkukrotny pomiar tropów
jednego osobnika w celu uśrednienia wymiarów dla identyfikacji poszczególnych
osobników;
- odległość miedzy tropami;
- świeżość tropu;
- liczba osobników;
- kierunek poruszania się wilków i rysi;
- zachowania drapieżników, np. przygotowania do polowania, zabawa, spacer po mygłach
surowca drzewnego itd.;
- miejsce znalezienia odchodów;
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- znakowanie moczem (jeśli istniała możliwość-z podziałem na waderę i basiora) z
oznaczeniem na mapie miejsc znakowania;
- znalezione ofiary (z uwzględnieniem miejsca znalezienia, gatunku, płci, wieku- z
ewentualnym pozyskaniem żuchwy, stopnia skonsumowania, charakteru polowania wilków
czy rysi itp.);
- oznaki rui (w przypadku wilków): krew na śniegu miedzy tropami, mocz ze śladami krwi,
wydeptane miejsca z krwawą wydzieliną;
- spontaniczne wycie (liczba osobników, miejsce pochodzenia wycia, charakter wycia itp.).
Dla wszystkich nadleśnictw zostały przygotowane materiały szkoleniowe zawierające
szczegółowe wytyczne co do zbierania danych i wypełniania formularzy terenowych oraz
nanoszenia informacji na mapy wg symboliki opracowanej przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej
Akademii Nauk w Białowieży, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w ramach projektu „Inwentaryzacja wilków i rysi w
nadleśnictwach i parkach narodowych Polski”. Mapy wraz z kartami informacyjnymi po
przeprowadzeniu tropień i zebraniu przez poszczególne nadleśnictwa od wszystkich grup
terenowych, trafiały wraz z dokumentacją fotograficzną do Nadleśnictwa Spychowo, gdzie wraz z
informacjami od lokalnych kół łowieckich oraz wcześniejszymi informacjami pracowników
nadleśnictw, były analizowane przez zespół koordynujący.

3. Wyniki
Analizowane dane pochodziły z dwukrotnych tropień zimowych na śniegu. Powtórzenie tropień
miało na celu uzyskanie pełniejszego i wiarygodniejszego obrazu ilościowego i przestrzennego
występowania dużych drapieżników. Dla uzupełnienia tropień wzięto pod uwagę również
wszystkie informacje z ostatniego kwartału 2012 r. oraz pierwszego kwartału 2013 r. opisane na
kartach monitoringu dla IBS PAN w Białowieży. Podane wyniki stanowią kontynuację
zapoczątkowanej na opisywanym obszarze w 2011 r. wielkoobszarowej inwentaryzacji wilków i
rysi metodą tropień zimowych, będących podstawą do dalszych działań monitoringowych w celu
poznania dokładnego stanu ilościowego oraz struktury przestrzenno-socjalnej wraz z
długookresowymi fluktuacjami.
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3.1. Wilk
Poszczególne watahy wilków oraz liczebności określono na podstawie otrzymanych danych, w
tym głównie takich czynników jak: liczebność otropionej w danej chwili watahy, świeżości tropów
w momencie inwentaryzacji oraz kierunku przemieszczania się wilków wraz z obszarami
największej przez nich penetracji. Dodatkowo ważnym czynnikiem było przecięcie transektów
przejściami tych samych watah u kilku grup terenowych, w różnych, nawet sąsiednich
nadleśnictwach oraz zamknięcie poszczególnych watah między transektami i stwierdzenie tym
samym zalegania wilków na konkretnym obszarze w dniu inwentaryzacji. Ponadto dla poprawnej
identyfikacji gatunku oraz potencjalnych granic terytoriów brano pod uwagę również takie
informacje jak np. znalezione odchody, obserwacje naoczne, dane dotyczące miejsc występowania
nor i obserwacji młodych w okresie letnio-jesiennym, znakowanie moczem, znalezione ofiary, czy
słyszane spontaniczne wycie całej watahy. Wyniki przedstawiono na mapie poniżej (Ryc. 4.).
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Ryc. 4. Orientacyjne obszary bytowania wilczych watah z liczebnością i podziałem grupy.

- Łączna liczba wilków na inwentaryzowanym obszarze wyniosła 100 osobników zgrupowanych w
20 watah;
- Na terenie kompleksu leśnego Puszczy Piskiej występuje 35 osobników (6 watah);
- Na obszarze kompleksu leśnego Lasów Napiwodzko-Ramuckich występuje 38 osobników (8
watah);
- Na pozostałym obszarze przylegającym do kompleksów leśnych Puszczy Piskiej i Lasów
Napiwodzko-Ramuckich występuje 27 osobników (6 watah);
- Zagęszczenie wilków na badanym obszarze w stosunku do powierzchni leśnej wyniosło 2,67
osobnika/100 km2;
- Wilcze grupy składają się od 2 do 8 osobników, średnio przypada 5 osobników/watahę;
- Watahy penetrują obszary wychodzące poza granice jednego nadleśnictwa. Średnio zajmują teren
od 2 do 3 nadleśnictw;
- Podczas inwentaryzacji znaleziono łącznie 7 ofiar wilków: 1 ofiara w Nadleśnictwie Spychowo
(cielę jelenia), 1 ofiara w Nadleśnictwie Wipsowo (2 letni samiec dzika), 1 ofiara w Nadleśnictwie
Mrągowo (sarna w 5 roku życia), 1 ofiara w Nadleśnictwie Jedwabno (cielę jelenia), 1 ofiara w
Nadleśnictwie Nidzica (koza sarny), 1 ofiara w Nadleśnictwie Pisz (łania jelenia), 1 ofiara w
Nadleśnictwie Maskulińskie (jeleń);
- Podczas tropień zaobserwowano naocznie 1 wilka w Nadleśnictwie Jagiełek;
- Ponadto obserwowano liczne ślady znakowania moczem na trasach wędrówek wilków oraz ślady
drapania. Znaleziono również 24 próbki wilczych odchodów oraz w kilku miejscach
obserwowano mocz z krwią oraz wydeptane miejsca z krwawą wydzieliną najprawdopodobniej
świadczące o oznakach rui;

3.2. Ryś
Na podstawie wcześniejszych obserwacji pracowników nadleśnictw, zarówno śladów, jak i
spostrzeżeń naocznych, celem inwentaryzacji stało się określenie liczebności rysi na badanym
obszarze, wyłączając próbę szacowania obszarów bytowania z uwagi na bardzo duży zasięg
migracji tych zwierząt. Do wyróżnienia poszczególnych osobników posłużyły dane z dokładnych
pomiarów tropów, z przejść drapieżników na transektach oddzielających całkowicie różne
spostrzeżenia oraz świeżości tropów wraz z kierunkiem przemieszczania się wszystkich rysi (Ryc.
5.).
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Ryc. 5. Mapa stwierdzenia rysi podczas tropień zimowych na transektach.

- Stwierdzono występowanie 4 rysi na inwentaryzowanym obszarze.
- Nie stwierdzono występowania grup rodzinnych, a wszystkie zidentyfikowane rysie były
pojedynczymi

osobnikami.

Na

podstawie

wcześniejszych

obserwacji

naocznych

pracownika LP z 22.01.2013 r. na terenie Nadleśnictwa Spychowo widziano samicę rysia z
młodym. Jednak podczas dwukrotnych tropień nie udało się tego potwierdzić.
- 3 rysie występowały w Puszczy Piskiej oraz 1 w Nadleśnictwie Drygały bezpośrednio
stykającym się z tym kompleksem leśnym.
- Zagęszczenie rysi w stosunku do powierzchni leśnej wyniosło 0,11 osobnika/100 km2.

szt.

rok
Ryc. 6. Liczebność dużych drapieżników na terenie Puszczy Piskiej i Lasów NapiwodzkoRamuckich na podstawie zimowych tropień na transektach. W roku 2012 nie przeprowadzono
tropień z uwagi na brak pokrywy śnieżnej w okresie ustalonym do przeprowadzenia
inwentaryzacji.
Na podstawie całorocznych obserwacji prowadzonych przez pracowników Lasów Państwowych
oraz członków kół łowieckich, szacunkowa liczebność wilków na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Olsztynie, uwzględniając wyniki niniejszego sprawozdania, wynosi ok.
140-150 osobników.
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