Wrocław, dnia 22 sierpnia 2017 r.
WSI.403.231.2017.AB
Pan
Andrzej Turczyn
W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie udostępnienia
informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie liczebności populacji wilka
w województwie dolnośląskim, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
informuję, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. na adres email: andrzej@turczyn.pl przesłano
następujące opracowania:
 „Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich”, Wildlife
Consulting, Twardorzeczka 2013,
 „Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji wilków Canis lupus w obszarze Natura
2000 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063”, Agata Brzezińska
ViaNaturae, Wrocław 2015,
 „Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji wilków Canis lupus w obszarze Natura
2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015”, Agata Brzezińska ViaNaturae,
Wrocław 2015.
Ponadto informuję, iż w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji na temat
liczebności populacji wilka w województwie dolnośląskim można zwrócić się
do Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, które od 2001 roku prowadzi monitoring rozwoju
populacji wilka w zachodniej Polsce.
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METODYKA PRAC TERENOWYCH
Inwentaryzację wilków prowadzono w okresie od końca grudnia 2014 do końca marca
2015 roku. Obszarem badań był obszar Natura 2000 "Wrzosowisko Przemkowskie
PLH020015" wraz z otaczającym terenem. Badania opierały się głównie na
poszukiwaniu śladów obecności gatunku: tropów, odchodów i ofiar, które posłużyły do
oceny aktywności drapieżników w obrębie obszarów, wyznaczenia liczby i rozmiarów
watah oraz kierunków i tras migracji. Badania prowadzone poza obszarami służyły
głownie wyznaczeniu korytarzy migracyjnych i miejsc, w których wilki przecinały drogi
otaczające obszary Natura 2000 objęte badaniami.
Po wstępnej kontroli przeprowadzonej w okresie zalegania pokrywy śnieżnej, na
ścieżkach leśnych wykorzystywanych przez wilki rozmieszczono fotopułapki w celu
weryfikacji. Łącznie na badanym terenie rozmieszczono 3 fotopułapki w miejscach
stwierdzonej wysokiej aktywności gatunku.
W okresie monitoringu od lutego do początku kwietnia na żadnym z urządzeń nie udało
się zarejestrować obecności wilków.
Łącznie przeprowadzono 12 kontroli na badanym terenie w trakcie, których notowano
wszelkie informacje na temat stwierdzeń wilków oraz wykazanych w trakcie kontroli
istniejących i potencjalnych zagrożeń.

WYNIKI PRAC TERENOWYCH PRZEPROWADZONYCH ZIMĄ 2014/2015 W OBSZARZE
NATURA 2000 "WRZOSOWISKO PRZEMKOWSKIE PLH020015"
Niewielka, w stosunku do wymagań przestrzennych gatunku, powierzchnia OZW
"Wrzosowiska Przemkowskie PLH020015" jest niewystarczająca dla utrzymana stałej
populacji wilków, niemniej obszar położony jest z części intensywnie wykorzystywanej
przez populację zasiedlającą teren Borów Dolnośląskich. Tym samym utrzymanie
odpowiedniego stanu siedlisk jest kluczowe dla funkcjonowania odpowiedniego stanu
populacji gatunku zarówno na badanym obszarze jak i całych Borach Dolnośląskich.
Wataha zasiedlająca obszar "Wrzosowiska Przemkowskie" jest jedną z siedmiu watah
żyjących na terenie Borów Dolnośląskich. Użytkuje ona obszar położony pomiędzy rzeką
Bóbr na zachodzie, drogą wojewódzką 328 łączącą Chojnów z Przemkowem na
wschodzie, autostradą A18 na południu i drogą krajową nr 12 łączącą Szprotawę z
Przemkowem na północy.
Wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2011-2013 (oparte o tropienia) wykazały,
stałą obecność 4 osobników w granicach obszaru "Wrzosowisko Przemkowskie".
Prowadzone równolegle badania genetyczne (Mysłajek i in. 2012, 2013) potwierdziły
obecność pary rodzicielskiej i 9 genotypów ich potomstwa, spośród których część
opuściła terytorium rodzicielskie zasiedlając odległe regiony. Wykazana wyraźna
odrębność genetyczna "przemkowskiej" grupy w stosunku do pozostałych watah na
terenie borów, może wskazywać na stosunkowo silna izolacje.
Tropienia przeprowadzone w zimie 2015 r. wykazały obecność 4-6 dorosłych
osobników na terenie obszaru Natura 2000. Zdecydowanie najwyższa liczbę stwierdzeń
odnotowywano w północno-wschodniej części badanego obszaru. Rejon ten, leżący na
północ od linii kolejowej (relacja Legnica-Żagań) należy uznać za centralną cześć
terytorium tutejszej watahy. Niemniej również południowe regiony regularnie były
penetrowane przez wilki poszukujące pokarmu. Stwierdzenia młodocianych i dorosłych
(zwykle pojedynczych) osobników na obrzeżach badanego obszaru, w bezpośrednim
otaczających go dróg i zabudowań pozwoliła na wyznaczenie wstępne wyznaczenie
korytarzy migracyjnych i miejsc, w których zwierzęta przechodzą przez drogi.
Prawdopodobnie również obserwacja młodocianego wilka w sąsiedztwie Stawów
Przemkowskich, przemieszczającego się w kierunku północnym dotyczyła dyspersji
osobnika z tutejszej watahy.
Ranga w obszarze: ocena ogólna po weryfikacji – B (dobra)
Liczba osobników: 4-6i (zima 2014/2015)
Stan zachowania w obszarze: U1

Ryc. 1. Miejsca stwierdzeń wilków w obszarze Natura 2000 "Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015" i jego sąsiedztwie.

ZAGROŻENIA DLA
PLH020015"

OBSZARU

NATURA 2000 "WRZOSOWISKO PRZEMKOWSKIE

Głównym zagrożeniem dla populacji wilków występującej na terenie obszaru Natura
2000 są otaczające go drogi o notowanym wysokim natężeniu ruchu. Od północy i
południa w sąsiedztwie obszaru przebiegają drogi krajowe o notowanym wysokim
natężeniu ruchu, natomiast od wschodu i zachodu są to drogi wojewódzkie (Ryc. 1).
Zarówno drogi krajowe jak i wojewódzkie, ze względu na notowane wysokie natężenie
ruchu stwarzają poważne ryzyko dla migrujących osobników, przyczyniając się
jednocześnie do zwiększania efektu barierowego.

Kolejne zagrożenia związane są głównie z niepokojeniem zwierząt wynikającym z
okresowego zwiększonego stopnia penetracji obszaru przez ludzi czy też prowadzonymi
pracami leśnymi
Lista zagrożeń istniejących jak i potencjalnych których obecność wykazano na badanym
terenie, wraz z ich uzasadnieniem zamieszczono poniżej.
Wykaz zagrożeń zgodny z listą zaktualizowaną Decyzją Wykonawczą Komisji z
dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach
Natura 2000.
Zagrożenia istniejące:
D01.02 - drogi i autostrady; G01.03 - pojazdy zmotoryzowane
Uzasadnienie:
Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą stanowić barierę dla migracji
wilków do i z obszaru. Stwarzają również istotne zagrożenie kolizjami szczególnie na
leśnych odcinkach dróg publicznych na drogach o dużym natężeniu ruchu;
W przypadku większości głównych dróg otaczających obszar: drogi krajowej nr 12 na
odcinku Przemków-Szprotawa i dróg wojewódzkich (nr 297 i 328) przecinających
tereny przebiegające w sąsiedztwie obszaru (zarówno od zachodniej jak i wschodniej
strony ) w kierunku północ-południe (Szprotawa - Bolesławiec, Przemków-Chojnów),
brak aktualnie odpowiednich zabezpieczeń, które ograniczały by śmiertelność wilków
na drogach. Notowane w roku 2010 natężenie ruchu samochodowego na wspomnianych
drogach jest bardo duże i wynosiło nawet 4600 pojazdów/ dobę (droga krajowa 12,
odcinek Żagań - Szprotawa, na którym odnotowano przypadek śmierci wilka). W
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru "Wrzosowiska Przemkowskie" notowane w tym
czasie natężenie na drodze krajowej nr 12, na odcinku sąsiadującym z obszarem
(Szprotawa - Przemków) utrzymywało się na niższym poziomie (ponad 2600
pojazdów/dobę), jednak dostatecznie wysokim aby stwarzać realne zagrożenie dla
migrujących osobników. Szczególnie duże zagrożenie dla "populacji przemkowskiej"
stwarza obecnie również droga wojewódzka nr 297 (trasa Świerzawa - Bolesławiec)
gdzie obserwowane w 2010 roku średnie natężenie ruchu wynosiło ponad 4800
pojazdów/dobę. Natężenie jest niemal dwukrotnie wyższe od tego obserwowanego na
odcinku drogi wojewódzkiej nr 296, na którym w roku 2011 odnotowano przypadek
śmierci młodego samca). Średnie natężenie ruchu odnotowane w roku 2010 na drodze
nr 296 (granica województwa-Czerwona Woda) wyniosło 2508 pojazdów/dobę.
Odnotowywane w roku 2010 natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 328
sąsiadującej od wschodu z obszarem Natura 2000 jest znacznie niższe (ok. 1200
pojazdów/dobę), jednak brak odpowiednich zabezpieczeń przed kolizjami również w
tym przypadku stwarza wysokie zagrożenie dla tutejszej populacji. Szacowany ok. 15%
procentowy wzrost natężenia ruchu w roku 2015 i niemal 35% w roku 2025, w
stosunku do stanu odnotowywanego w roku 2010 wskazuje na utrzymanie się a nawet

wzrost zagrożenia dla watahy zasiedlającej obszar 'Wrzosowiska Przemkowskie".
Niemniej należy mieć na uwadze że prognozy te nie są w stanie uwzględnić nowych
czynników które będą miały wpływ na stopień wykorzystania drogi, a zatem faktyczne
natężenie ruchu może być wyższe od tego prognozowanego. Sytuację taka można było
zaobserwować w przypadku odcinka Leszno Górne - Golnice drogi wojewódzkiej nr 297,
gdzie prognozowane natężenie ruchu w roku 2010 było znacznie niższe (2822
poj./dobę) od tego faktycznie odnotowanego (3965 poj./dobę).

Ryc. 2. Przebieg korytarzy migracyjnych wilka w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 "Wrzosowisko Przemkowskie
PLH020015".

G05.11 - śmierć lub uraz w wyniku kolizji;
Uzasadnienie:
Odnotowany przypadek śmierci młodocianej samicy wilka na drodze krajowej nr 12
(2013 r.) jak i młodocianego samca zabitego na drodze wojewódzkiej nr 296 (2011 r.)
wskazuje, że zarówno drogi krajowe jak i wojewódzkie (o niższym dobowym natężeniu
ruchu) stwarzają realne zagrożenie dla wilków.
W czasie prowadzonych prac terenowych (zima 2014/2015) obecność pojedynczych
wilków odnotowano w bezpośrednim sąsiedztwie obu omawianych dróg wojewódzkich
(Ryc 2). Nie udało sie jednak potwierdzić czy zwierzęta zdecydowały się pokonać drogi.
Pierwsze stwierdzenie dotyczy osobnika przemieszczającego się w kierunku zachodnim,
którego ślady odnotowano bezpośrednim w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 328
(odcinek pomiędzy Wysoką i Jakubowem Lubińskim). Kolejne 2 obserwacje dotyczyły
wilków przemieszczających się w kierunku zachodnim w kierunku drogi wojewódzkiej
nr 297. W pierwszym przypadku pojedynczy osobnik przemieszczał się w kierunku
Leszna Górnego (tropy urwały się koło stacji kolejowej na południowych obrzeżach
miejscowości). Kolejne stwierdzenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dotyczyła
również pojedynczego osobnika przemieszczającego się wzdłuż leśnej drogi w kierunku
zachodnim pomiędzy miejscowościami Stara Oleszna i Trzebień (tropy urwały się ok
300 m od drogi wojewódzkiej gdy wilk zszedł z drogi leśnej). Dowodem na
przekraczanie drogi wojewódzkiej nr 297 przez wilki są wyniki badań genetycznych,
które wykazały obecność 3 osobników po obu stronach drogi.
Pomimo iż nie udokumentowano dotychczas przypadków przechodzenia wilków przez
drogę krajową nr 12 w okolicach Przemkowa, dane uzyskane z przeprowadzonych
badań genetycznych świadczące o migracji osobników z populacji przemkowskiej w
kierunku północnym jak i obserwacja pojedynczego osobnika przemieszczającego się na
wschód od Stawów Przemkowskich (Bagna Przemkowskie w pobliżu Stawu Adelin i
Brzozowego) drogą biegnącą w kierunku północnym może wskazywać iż migracja
osobników z obszaru "Wrzosowiska Przemkowskie" przebiega pomiędzy Przemkowem i
Wysoką (droga nr 328) i dalej pomiędzy Przemkowem i Nowym Dworem (droga nr 12).

J03.02.01 - zmniejszenie migracji / bariery dla migracji;
Uzasadnienie:
Obszar ze wszystkich stron otoczony jest drogami o obserwowanym wysokim natężeniu
ruchu samochodowego (Ryc. 1, 2). Obserwowana wyraźna odrębność genetyczna
watahy zasiedlającej "Wrzosowiska Przemkowskie" względem pozostałych
dolnośląskich watah, może wskazywać na obecność efektu barierowego. W tym
przypadku prawdopodobnie wynika on z obecności bariery w postaci drogi ekspresowej
dk18/E36 która bardzo wyraźnie oddziela watahę "przemkowską" od reszty populacji z

Borów Dolnośląskich, pomimo obecności przejść górnych rozmieszczonych wzdłuż
drogi ekspresowej. Niemniej wszystkie przejścia zlokalizowane są na odcinku na zachód
od Golnic, a zatem dodatkowo oddzielone są przez drogę wojewódzką nr 297 o bardzo
wysokim natężeniu ruchu, przecinającą z północy na południe zwarty kompleks leśny
Borów Dolnośląskich. Obserwowany wysoki stopień odrębności genetycznej
"przemkowskich wilków" wskazuje, że istniejąca w sąsiedztwie obszaru infrastruktura
drogowa stanowi istotną barierę wpływająca na ograniczenie migracji wilków w
regionie.

Ryc. 3. Miejsca zwiększonego ryzyka kolizji wilków z pojazdami w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 "Wrzosowisko
Przemkowskie PLH020015".

G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
Uzasadnienie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wymagane jest wyznaczanie stref ochronnych w
promieniu do 500 m od miejsca rozrodu w terminie od 01.04 do 31.08. Brak
wyznaczanych corocznie stref ochronnych stwarza ryzyko opuszczenia nor (tym samym
potencjalnie zwiększoną śmiertelność młodych) w przypadku przeprowadzania prac
leśnych we wskazanych okresach w sąsiedztwie miejsc rozrodu. Opracowane i
zatwierdzone Plany Urządzania Lasu dla Nadleśnictw Chocianów i Przemków na okres
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. pomijają jakiekolwiek działania ochronne
względem wilka. Kluczowe jest zatem aby tego typu zapisy znalazły się w
zaktualizowanym Planie Zadań Ochronnych.

K03.02 - pasożytnictwo; K03.03 - zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe);
Uzasadnienie:
Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające
się psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom i turystom może prowadzić do
rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów.
Kolejnym źródłem zarażeń (szczególnie świerzbowcem) jest liczna lokalna populacja
lisów.
H05.01 - odpadki i odpady stałe
Uzasadnienie:
W obrębie obszaru "Wrzosowisko Przemkowskie" zlokalizowane jest wysypisko śmieci
zlokalizowane w pobliżu miejscowości Trzebień. Obecność niezabezpieczonych
odpadów żywności może prowokować wilki do przedostawania się na wysypisko.

Zagrożenia potencjalne:

B02.02 - wycinka lasu; B02.06 - przerzedzenie warstwy drzew;
Uzasadnienie:
Zabiegi gospodarcze prowadzone w miejscach lokalizacji nor rozrodczych i w czasie
wychowu szczeniąt stwarzają zagrożenie dla lokalnej populacji wilków. Brak
wyznaczanych corocznie stref ochronnych stwarza ryzyko opuszczenia nor (tym samym

potencjalnie zwiększoną śmiertelność młodych podczas przenoszenia młodych) w
przypadku przeprowadzania prac leśnych w sąsiedztwie miejsc rozrodu w okresie
wychowywania młodych (obowiązywania stref ochronnych, od 01.04 do 21.08).

F04.02 - zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.;
Uzasadnienie:
Powszechne w Borach Dolnośląskich, także w OZW Wrzosowisko Przemkowskie,
intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie na zarastających
wrzosowiskach i w młodnikach. W tym czasie obserwuje sie wzrost aktywności ludzi w
lasach, co może powodować w tym czasie przepłaszanie wilków w ich ostojach.

F03 - Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych); J.03.01.01 - zmniejszenie
dostępności zwierzyny łownej (w tym padliny)
Uzasadnienie:
Nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych,
może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.

F03.02.03 - chwytanie, trucie, kłusownictwo
Uzasadnienie:
Nielegalne pozyskanie gatunku (kłusownictwo) może być jedną z przyczyn
obserwowanych zmian liczebności wilków w regionie.

Nielegalne pozyskanie gatunku (kłusownictwo) może być jedną z przyczyn
obserwowanych zmian liczebności wilków w regionie.

C01.01.01 - kamieniołomy piasku i żwiru
Uzasadnienie:
Planowany obszar wydobycia złoża piasków kwarcowych metodą odkrywkową w
okolicy Osiecznicy (przy drodze wojewódzkie nr 350) zaburzy funkcjonowanie
korytarza migracyjnego pomiędzy Osiecznicą i Parową. Na odcinku tym regularnie
notowano przypadki przemieszczania się wilków.
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zagrożonymi lub konfliktowymi" koordynowanego przez SGGW w Warszawie.
Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2011. Wyniki monitoringu
populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Etap I. Wildlife Consulting,
Twardorzeczka.
Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2012. Wyniki monitoringu
populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Etap II. Wildlife Consulting,
Twardorzeczka.
Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2013. Wyniki monitoringu
populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Etap III. Wildlife Consulting,
Twardorzeczka.

Informacje na temat średniego natężenia ruchu na drogach krajowych:
GDDKiA. Generalny pomiar ruchu w 2010 roku. Kraj. Średni dobowy ruch (SDR) w 2010
roku.
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.
1.1.4_SDR_w_pkt_pomiarowych_w_2010_roku.pdf
GDDKiA. Generalny pomiar ruchu w 2005 roku. Kraj. Średni dobowy ruch (SDR) w 2005
roku.
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2005/0.
1.2.2_SDR_w_pkt_pomiarowych_w_2005_roku.pdf

Informacje na temat natężenia ruchu na drogach wojewódzkich województwa
dolnośląskiego:
Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2010 roku. Województwo Dolnośląskie.
Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w roku 2010 roku.
http://dsdik.wroc.pl/images/stories/grafika/pomiary/sdr2010_drwoj_wroclaw.pdf
Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2005 roku. Województwo Dolnośląskie.
Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w 2005 roku.
http://dsdik.wroc.pl/images/stories/grafika/pomiary/dsdik__sdr_2005.pdf

Prognoza ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku. Województwo Dolnośląskie..
Prognozowany średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w roku 2010 roku.
http://dsdik.wroc.pl/images/stories/grafika/pomiary/dsdik__prognoza_2010.p
Prognoza ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku. Województwo Dolnośląskie..
Prognozowany średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w roku 2015 roku.
http://dsdik.wroc.pl/images/stories/grafika/pomiary/dsdik__prognoza_2015.pdf
Prognoza ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 roku. Województwo Dolnośląskie..
Prognozowany średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w roku 2020 roku.
http://dsdik.wroc.pl/images/stories/grafika/pomiary/dsdik__prognoza_2020.pdf
Prognoza ruchu na drogach wojewódzkich w 2025 roku. Województwo Dolnośląskie..
Prognozowany średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w roku 2025 roku.
http://dsdik.wroc.pl/images/stories/grafika/pomiary/dsdik__prognoza_2025.pdf

Plany Urządzania Lasu
Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Przemków na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2023 r.
Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2023 r.
Plany Zadań Ochronnych
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18
czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015.
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METODYKA PRAC TERENOWYCH
Inwentaryzację wilków prowadzono w okresie od końca grudnia 2014 do końca marca
2015 roku. Obszarem badań były obszar Natura 2000 "Wrzosowiska ŚwiętoszowskoŁawszowskie PLH020063" wraz z otaczającym terenem. Badania opierały się głównie na
poszukiwaniu śladów obecności gatunku: tropów, odchodów i ofiar, które posłużyły do
oceny aktywności drapieżników w obrębie obszarów, wyznaczenia liczby i rozmiarów
watah oraz kierunków i tras migracji. Badania prowadzone poza obszarami służyły
głownie wyznaczeniu korytarzy migracyjnych i miejsc, w których wilki przecinały drogi
otaczające obszary Natura 2000 objęte badaniami.
Po wstępnej kontroli przeprowadzonej w okresie zalegania pokrywy śnieżnej, na
ścieżkach leśnych wykorzystywanych przez wilki rozmieszczono fotopułapki w celu
weryfikacji liczby stwierdzanych osobników. Łącznie na badanym terenie
rozmieszczono 3 fotopułapki w miejscach stwierdzonej wysokiej aktywności gatunku.
W okresie monitoringu od lutego do początku kwietnia na żadnym z urządzeń nie udało
się zarejestrować obecności wilków.
Łącznie przeprowadzono 12 kontroli na badanym terenie w trakcie, których notowano
wszelkie informacje na temat stwierdzeń wilków oraz wykazanych w trakcie kontroli
istniejących i potencjalnych zagrożeń.
Szczegółowy wykaz lokalizacji miejsc stwierdzeń wilków wraz z podaniem
współrzędnych geograficznych, adresu leśnego i numeru działki ewidencyjnej,
przedstawiono w załączniku 2.

WYNIKI PRAC TERENOWYCH PRZEPROWADZONYCH ZIMĄ 2014/2015 W OBSZARZE
NATURA 2000 "WRZOSOWISKA ŁAWSZOWSKO-ŚWIĘTOSZOWSKIE PLH020063"
Niewielka, w stosunku do wymagań przestrzennych gatunku, powierzchnia OZW
Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 jest niewystarczająca dla
utrzymana stałej populacji wilków, niemniej obszar położony jest z części intensywnie
wykorzystywanej przez populację zasiedlającą teren Borów Dolnośląskich. Ponadto
obszar zlokalizowany jest w pasie korytarza migracyjnego (wschód - zachód)
intensywnie użytkowanego przez wilki. Zatem utrzymanie odpowiedniego stanu siedlisk
jest kluczowe dla funkcjonowania odpowiedniego stanu populacji gatunku w Borach
Dolnośląskich.
Watahy bytujące w obszarze OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie
PLH020063 należą do 3 spośród 7 grup rodzinnych wilków żyjących na terenie Borów
Dolnośląskich. Wilki rejestrowano na całym obszarze, jednak najczęściej ślady ich
obecności obserwowano południowej części obszaru na terenie nieczynnego poligonu
na zachód od miejscowości Ławszowa i oraz w północnej części ostoi na czynnym
Poligonie Świętoszowskim. Tropienia oraz analizy genetyczne wilków na tym obszarze
wykazały, że część północna OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie jest
istotnym fragmentem terytorium grupy rodzinnej wilków, użytkującej głównie północną
część Nadleśnictwa Świętoszów (Ryc. 4). Badania terenowe przeprowadzone w okresie
zimowych 2014/2015 w rejonie tym (północna cześć czynnego poligonu na północ od
drogi ekspresowej A18) odnotowano obecność grupy liczącej max. 5 osobników. Na
północ od linii kolejowej (poza granicami obszaru) prowadzono tropienia pojedynczych
(prawdopodobnie młodocianych) osobników.
Południowa część ostoi OZW Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063
zlokalizowana na zachód od miejscowości Ławszowa (pomiędzy drogą ekspresową A18
i droga wojewódzką nr 350) wykorzystywana jest regularnie przez 2 grupy wilków.
Pierwsza z nich regularnie notowana była praktycznie na całym obszarze "Wrzosowiska
Świętoszowsko-Ławszowskie". Wyniki tropień przeprowadzonych zimą 2014/2015
wykazały tu obecność grupy liczącej 4 - 5 osobników. Wataha przemieszczała się
regularnie na północ od badanego obszaru Natura 2000 (bądź z północy), co może
wskazywać, iż teren ten regularnie wykorzystywany jest przez grupę rodzinną, której
terytorium rozciąga się pomiędzy Żaganiem, Iłową, Ławszową i Małomicami.
Odnotowane w południowej części obszaru (w pobliżu drogi nr 350) tropy watahy
przemieszczającej się na południe i południowy zachód, wskazuje że teren ten
wykorzystywany jest również przez inna watahę której terytorium rozciąga się
pomiędzy Węglińce, Osiecznicą i Ruszowem (Ryc. 4). Tropienia prowadzone w
południowej części obszaru Natura 2000 na przełomie 2014 i 2015 roku wykazały
obecność max. 4 osobników.

Na podstawie zimowych tropień przeprowadzonych ma przełomie 2014/2015 roku
liczba osobników na stałe wykorzystujących OZW "Wrzosowiska ŚwiętoszowskoŁawszowskie" oszacowano na 13-14 dorosłych i młodocianych osobników. Monitoring
przeprowadzony w latach 2010-2013 wykazał regularne przystępowanie do rozrodu w
przypadku wszystkich 3 watah. Wielkość miotu wynosiła od 4 do 6 szczeniąt.
Ranga w obszarze: ocena ogólna po weryfikacji – B (dobra)
Liczba osobników: 13-14i (zima 2014/2015)
Stan zachowania w obszarze: U1

Ryc. 1. Miejsca stwierdzeń wilków w obszarze Natura 2000 "Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063"i jego
sąsiedztwie.

ZAGROŻENIA DLA OBSZARU NATURA 2000 "WRZOSOWISKA ŁAWSZOWSKOŚWIĘTOSZOWSKIE PLH020063"
Głównym zagrożeniem dla populacji wilków występującej na terenie obszaru Natura
2000 są otaczające go drogi o notowanym wysokim natężeniu ruchu. Od północy i
południa w sąsiedztwie obszaru przebiegają drogi krajowe o notowanym wysokim
natężeniu ruchu, natomiast od wschodu jest to droga wojewódzka 267, oddzielająca
tutejszą populację od watahy przemkowskiej. Zarówno drogi krajowe jak i wojewódzkie,
ze względu na notowane wysokie natężenie ruchu stwarzają poważne ryzyko dla
migrujących osobników, przyczyniając się jednocześnie do zwiększania efektu
barierowego.
Kolejne zagrożenia związane są głównie z niepokojeniem zwierząt wynikającym z
okresowego zwiększonego stopnia penetracji obszaru przez ludzi czy też prowadzonymi
pracami leśnymi, w sąsiedztwie stwierdzonych miejsc wychowywania młodych.
Lista zagrożeń istniejących jak i potencjalnych których obecność wykazano na badanym
terenie, wraz z ich uzasadnieniem zamieszczono poniżej.

Wykaz zagrożeń zgodny z listą zaktualizowaną Decyzją Wykonawczą Komisji z
dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach
Natura 2000.
Zagrożenia istniejące:

D01.02 - drogi i autostrady; G01.03 - pojazdy zmotoryzowane
Uzasadnienie:
Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi publiczne mogą stanowić barierę dla migracji
wilków do i z obszaru. Stwarzają również istotne zagrożenie kolizjami szczególnie na
leśnych odcinkach dróg publicznych na drogach o dużym natężeniu ruchu;
W przypadku większości głównych dróg otaczających obszar: drogi krajowej nr 12 na
odcinku Żagań - Szprotawa i dróg wojewódzkich (nr 297 i 328) przecinających tereny
przebiegające w sąsiedztwie obszaru (zarówno od zachodniej jak i wschodniej strony )
w kierunku północ-południe (Szprotawa - Bolesławiec, Przemków-Chojnów), brak
aktualnie odpowiednich zabezpieczeń, które ograniczały by śmiertelność wilków na
drogach. Notowane w roku 2010 natężenie ruchu samochodowego na wspomnianych
drogach jest bardo duże i wynosiło nawet 4600 pojazdów/ dobę (droga krajowa 12,
odcinek Żagań - Szprotawa, na którym odnotowano przypadek śmierci wilka). W
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru "Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie"
notowane w tym czasie natężenie na drodze krajowej nr 12, na odcinku sąsiadującym z
obszarem (Szprotawa-Przemków) utrzymywało się na niższym poziomie (ponad 2600

pojazdów/dobę), jednak dostatecznie wysokim aby stwarzać realne zagrożenie dla
migrujących osobników. Szczególnie duże zagrożenie dla tutejszych populacji stwarza
obecnie również droga wojewódzka nr 297 (trasa Świerzawa - Bolesławiec) gdzie
obserwowane w 2010 roku średnie natężenie ruchu wynosiło ponad 4800
pojazdów/dobę. Natężenie jest niemal dwukrotnie wyższe od tego obserwowanego w
tym czasie w przypadku drogi wojewódzkiej nr 296, na której w roku 2011 odnotowano
przypadek śmierci młodego samca). Średnie natężenie ruchu odnotowane w roku 2010
na drodze nr 296 (granica województwa-Czerwona Woda) wyniosło 2508
pojazdów/dobę.
W trakcie prowadzonych prac terenowych regularnie stwierdzano ślady
przemieszczania sie wilków przez drogę nr 350 na odcinku pomiędzy Osiecznicą i
Parową (Ryc. 5). Najprawdopodobniej były to osobniki z watahy której centrum
terytorium zlokalizowane jest na południe od drogi. Niemniej nie można wykluczyć
pojawiania się w tej części również wilków z grupy rodzinnej której terytorium rozciąga
się na północ od wzmiankowanej drogi. Tym samym kluczowe jest utrzymanie
drożności tego korytarza i ograniczenie przypadków kolizji z pojazdami na całym
odcinku Osiecznica - Ruszów. Wykazywane w roku 2010 natężenie ruchu na tej trasie
wyniosło 1320 pojazdów/dobę. Tym samym uzyskana wówczas wartość wskaźnika była
o 22% wyższa od tej prognozowanej wstępnie na podstawie danych z roku 2005.
Niemniej należy mieć na uwadze że prognozy te nie są w stanie uwzględnić nowych
czynników które będą miały wpływ na stopień wykorzystania drogi, a zatem faktyczne
natężenie ruchu może być wyższe od tego prognozowanego. Sytuacje taka można było
zaobserwować w przypadku odcinka Leszno Górne - Golnice drogi wojewódzkiej nr 328,
gdzie prognozowane natężenie ruchu w roku 2010 było znacznie niższe (2822
poj./dobę) od tego faktycznie odnotowanego (3965 poj./dobę). Jeszcze wyższe
dysproporcje obserwujemy w przypadku drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku
Zebrzydowa - Osiecznica, gdzie faktyczne natężenie ruchu pojazdów w roku 2010 było
ponad 4-krotnie wyższe od prognozowanego na podstawie danych z roku 2005. Średni
dobowy ruch pojazdów obserwowany w roku 2010 wyniósł 2007 poj./dobę podczas
gdy prognoza oparta o dane z roku 2005 zakładała natężenie znacznie niższe, na
poziomie 466poj./dobę. Tak znaczne rozbieżności prawdopodobnie związane były z
oddaniem do użytku drogi ekspresowej A18 w roku 2007. Wyraźny wzrost natężenia na
tym odcinku może pośrednio świadczyć o podobnym trendzie w przypadku drogi
powiatowej pomiędzy Osiecznicą i Świętoszowem.
Szacowany średni 15% procentowy wzrost natężenia ruchu w roku 2015 i niemal 35%
w roku 2025, w stosunku do stanu odnotowywanego w roku 2010 wskazuje na
utrzymanie się w kolejnych, a nawet wzrost zagrożenia (w przypadku nie wdrożenia
odpowiednich działań minimalizujących) dla watah zasiedlających obszar 'Wrzosowiska
Świętoszowsko-Ławszowskie".

G05.11 - śmierć lub uraz w wyniku kolizji;
Uzasadnienie:
Odnotowany przypadek śmierci młodocianej samicy wilka na drodze krajowej nr 12
(2013 r.) jak i młodocianego samca zabitego na drodze wojewódzkiej nr 296 (2011 r.)
wskazuje, że zarówno drogi krajowe jak i wojewódzkie (o niższym dobowym natężeniu
ruchu) stwarzają realne zagrożenie dla wilków.
W czasie prowadzonych prac terenowych (zima 2014/2015) obecność pojedynczych
wilków odnotowano w bezpośrednim sąsiedztwie obu dróg
wojewódzkich
sąsiadujących z obszarem "Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie". Nie udało sie
jednak potwierdzić czy zwierzęta zdecydowały się pokonać drogi. Pierwsze
stwierdzenie dotyczy osobnika przemieszczającego się w kierunku zachodnim, którego
ślady odnotowano bezpośrednim w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 350 (odcinek
pomiędzy Osiecznicą i Parową) gdzie regularnie stwierdzano tropy przemieszczających
się w wilków po obu stronach drogi (Ryc. 5, 6).
Kolejne 2 obserwacje dotyczyły wilków przemieszczających się z terenu Nadleśnictwa
Przemków w kierunku drogi wojewódzkiej nr 297. W pierwszym przypadku pojedynczy
osobnik przemieszczał się w kierunku zachodnim na wysokości Leszna Górnego (tropy
urwały się koło stacji kolejowej na południowych obrzeżach miejscowości). Kolejne
stwierdzenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dotyczyła również pojedynczego
osobnika przemieszczającego się wzdłuż leśnej drogi w kierunku zachodnim pomiędzy
miejscowościami Stara Oleszna i Trzebień (tropy urwały się ok 300 m od drogi
wojewódzkiej gdy wilk zszedł z drogi leśnej). Dowodem na przekraczanie drogi
wojewódzkiej nr 297 przez wilki są wyniki badań genetycznych, które wykazały
obecność 3 osobników po obu stronach drogi.

Ryc. 2. Przebieg korytarzy migracyjnych wilka w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 "Wrzosowiska ŚwiętoszowskoŁawszowskie PLH020063".

Jedyny udokumentowany przypadek przechodzenia wilków przez drogę krajową nr 12
na odcinku Żagań Szprotawa dotyczy stwierdzenia martwej samicy (ofiary kolizji z
samochodem) z roku 2013.O przecinaniu drogi krajowej świadczą również wyniki
badań genetycznych. W czasie prowadzenia prac terenowych odnotowano przypadek
przemieszczania sie pojedynczego osobnika (prawdopodobnie migrującego
młodocianego wilka) w kierunku północnym wzdłuż leśnej drogi (wschodni skraj
kompleksu leśnego) na wysokości Sierakowa i Leszna Dolnego. Nie jest znany natomiast
dalszy kierunek i ewentualne miejsce przecięcia drogi krajowej nr 12 (Ryc. 5, 6).

Ryc. 3. Miejsca zwiększonego ryzyka kolizji wilków z pojazdami w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 "Wrzosowiska
Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063".

J03.02.01 - zmniejszenie migracji / bariery dla migracji;
Uzasadnienie:
Obszar ze wszystkich stron otoczony jest drogami o obserwowanym wysokim
nietężeniu ruchu samochodowego. Badania genetyczne prowadzone na terenie Borów
Dolnośląskich, wskazujące na wyraźna odrębność populacji "przemkowskiej" i
ograniczony przepływ genów pomiędzy głównymi drogami, jak i stwierdzenia
przypadków śmierci wilków w wyniku kolizji z pojazdami dowodzą, że drogi otaczające

obszar Natura 2000 mogą przyczyniać sie do zwiększenia efektu barierowego, a co za
tym idzie wpływają na możliwości migracyjne gatunku.
G05.01 - Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie;
Uzasadnienie:
Planowane prace związane z rozminowywaniem intensywnie użytkowanego przez wilki
terenu poligonu, w okresie narodzin (planowane zakończenie prac 30.08.2015) i
wychowywania młodych może prowadzić do przepłaszania wilków w efekcie wzrostu
intensywności penetracji sąsiedztwa nory i w efekcie opuszczenia jej przez wilki (region
w którym zlokalizowana była nora rozrodcza w roku 2013). Przenoszenie szczeniąt
może powodować zwiększoną ich śmiertelność.

G05.07 - niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
Uzasadnienie:
Opracowane i zatwierdzone Plany Urządzania Lasu dla nadleśnictwa Świętoszów na
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. pomijają jakiekolwiek działania
ochronne względem wilka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wymagane jest
wyznaczanie stref ochronnych w promieniu do 500 m od miejsca rozrodu w terminie od
01.04 do 31.08. Brak wyznaczanych corocznie stref ochronnych stwarza ryzyko
opuszczenia nor (tym samym potencjalnie zwiększoną śmiertelność młodych) w
przypadku przeprowadzania prac leśnych we wskazanych okresach w sąsiedztwie
miejsc rozrodu.

K03.02 - pasożytnictwo; K03.03 - zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe);
Uzasadnienie:
Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające
się psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom i turystom może prowadzić do
rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów.
Kolejnym źródłem zarażeń (szczególnie świerzbowcem) jest liczna lokalna populacja
lisów.

Zagrożenia potencjalne:
B02.02 - wycinka lasu; B02.06 - przerzedzenie warstwy drzew;

Uzasadnienie:
Zabiegi gospodarcze prowadzone w miejscach lokalizacji nor rozrodczych i w czasie
wychowu szczeniąt stwarzają zagrożenie dla lokalnej populacji wilków. Brak
wyznaczanych corocznie stref ochronnych stwarza ryzyko opuszczenia nor (tym samym
potencjalnie zwiększoną śmiertelność młodych podczas przenoszenia młodych) w
przypadku przeprowadzania prac leśnych w sąsiedztwie miejsc rozrodu w okresie
wychowywania młodych (obowiązywania stref ochronnych, od 01.04 do 21.08).

F04.02 - zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.;
Uzasadnienie:
Powszechne w Borach Dolnośląskich, także w OZW Wrzosowisko Przemkowskie,
intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie na zarastających
wrzosowiskach i w młodnikach.. W tym czasie obserwuje sie wzrost aktywności ludzi w
lasach, co może powodować w tym czasie przepłaszanie wilków w ich ostojach.

F03 - Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych); J.03.01.01 - zmniejszenie
dostępności zwierzyny łownej (w tym padliny)
Uzasadnienie:
Nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych,
może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.

F03.02.03 - chwytanie, trucie, kłusownictwo
Uzasadnienie:
Nielegalne pozyskanie gatunku (kłusownictwo) może być jedną z przyczyn
obserwowanych zmian liczebności wilków w regionie.

C01.01.01 - kamieniołomy piasku i żwiru
Uzasadnienie:
Planowany obszar wydobycia złoża piasków kwarcowych metodą odkrywkową w
okolicy Osiecznicy (przy drodze wojewódzkie nr 350) zaburzy funkcjonowanie
korytarza migracyjnego pomiędzy Osiecznicą i Parową. Na odcinku tym regularnie
notowano przypadki przemieszczania się wilków.
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1. Wstęp

Podstawą wykonania Raportu jest umowa nr GDDKiA O/WR 100/PN/U/R-2/2010
z dnia 20 września 2010 r., zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad oddział we Wrocławiu oraz firmą Wildlife Consulting, na realizację projektu
pt.

„Przeprowadzenie

monitoringu

populacji

wilka

Canis

lupus

w

Borach

Dolnośląskich”.
W ramach projektu przeprowadzono badania terenowe pozwalające ocenić
rozmieszczenie i liczebność populacji wilka w Borach Dolnośląskich oraz wpływ na nią
głównych dróg (A4, A18/dk 18 i dk 12) i linii kolejowej E30; a także analizy genetyczne
DNA wilków służące poznaniu liczebności populacji, stopnia spokrewnienia grup
rodzinnych, przypadków migracji osobników oraz różnorodności genetycznej populacji.
Niniejszy Raport obejmuje wyniki trzeciego etapu projektu realizowanego od
października 2012 r. do września 2013 r., zawiera również podsumowanie całego
projektu z lat 2010-2013.
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2. Metodyka

2.1. Teren badań
Bory Dolnośląskie (Mapa 1) to rozległy kompleks leśny, o powierzchni około 1700
km2, położony w zachodniej Polsce, w sąsiedztwie granicy z Niemcami (N 51°14’–
51°37’, E 14°44’–15°54’). Pod względem administracyjnym obszar ten znajduje się na
terenie

województwa

dolnośląskiego

(gminy:

Pieńsk,

Węgliniec,

Osiecznica,

Bolesławiec, Gromadka, Przemków i Chocianów) oraz województwa lubuskiego
(gminy: Przewóz, Gozdnica, Wymiarki, Iłowa, Żary, Żagań, Małomice, Szprotawa i
Niegosławice).
W

obrębie

Borów

Dolnośląskich

lasy

należące

do

Skarbu

Państwa

administrowane są przez nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu (nadleśnictwa: Pieńsk, Ruszów, Węgliniec, Świętoszów,
Bolesławiec, Przemków, Chocianów i Złotoryja) oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Zielonej Górze (nadleśnictwa: Wymiarki, Lipinki, Żagań i Szprotawa).
Zagęszczenie ludności jest tu stosunkowo niskie i wynosi 71 osób/1 km 2, a 44%
mieszkańców tutejszych gmin to osoby zamieszkujące w trzech miastach (Bolesławiec,
Żary i Żagań) położonych na obrzeżach Borów Dolnośląskich. W obrębie kompleksu
leśnego znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych ŻagańŚwiętoszów, zajmujący powierzchnię 385 km2. Wykorzystywany jest on m.in. do
szkolenia wojsk pancernych.
Lasy Borów Dolnośląskich, to głównie (ok. 90%) rozległe monokultury sosny
zwyczajnej Pinus sylvestris, z niewielką domieszką brzóz Betula sp., dębów Quercus sp.,
świerka zwyczajnego Picea abies i olch Alnus sp. Kompleks leśny przecinają trzy duże
rzeki: Nysa Łużycka, Bóbr i Kwisa, wraz z licznymi dopływami. Średnia roczna
temperatura wynosi 8°C, natomiast średni roczny opad waha się od 520 do 700 mm.
Okres wegetacyjny trwa średnio 220 dni. Najniżej położony punkt terenu położony jest
na wysokości 107 m n.p.m., podczas gdy najwyższe wzniesienie sięga 235 m n.p.m.
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2.2. Ocena rozmieszczenia populacji wilka i użytkowania Borów Dolnośląskich przez
ten gatunek w odniesieniu do infrastruktury transportowej

Raport obejmuje wyniki badań prowadzonych od w 2012 r. do września 2013 r.
Ślady obecności wilków (tropy, odchody, znakowanie moczem, drapanie, ślady rui,
legowiska, pozostałości po ofiarach) rejestrowano podczas tropień drapieżników
(Nowak i Mysłajek 2000, Jędrzejewski i Sidarowicz 2010), które prowadzono w całych
Borach Dolnośląskich. Dla rozpoznania miejsc rozrodu wilków prowadzono sesje
stymulacji wyciem (Nowak i in. 2007), wyszukiwano nory i rejestrowano obecność
szczeniąt za pomocą wideopułapek. Dodatkowo zbierano informacje o wilkach podczas
wywiadów prowadzonych wśród pracowników służb leśnych, myśliwych, miejscowych
przyrodników i hodowców inwentarza.
Dla szczegółowej oceny wpływu autostrad na wykorzystanie siedlisk przez wilki,
w tym istnienie efektu odstraszającego (bariery psychicznej), porównano dane zebrane
w strefach sugerowanego największego negatywnego wpływu sieci transportowej (do
6,45 km od głównych dróg) na siedliska wilków oraz w pozostałych częściach
kompleksu leśnego. Wielkość strefy największego negatywnego wpływu głównych
dróg na siedliska wilków wyznaczona była na podstawie wcześniejszych badań
radiotelemetrycznych nad tymi drapieżnikami prowadzonych w Puszczy Białowieskiej i
Bieszczadach (Theuerkauf i in. 2003a, 2003b). Analizy porównawcze prowadzono w
odniesieniu do autostrady A4, dróg krajowych nr 18 i 12 oraz linii kolejowej E30.
Dla oceny zróżnicowania genetycznego oraz stopnia izolacji lokalnej populacji
wilka w odniesieniu do obszarów sąsiednich, przeprowadzono analizy DNA pobranego
ze świeżych odchodów wilków. Materiał do analiz genetycznych zbierano po obu
stronach biegnących przez Bory Dolnośląskiego szlaków transportowych oraz w
kompleksach leśnych zasiedlonych przez wilki, z których mogą one migrować do Borów
Dolnośląskich.
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2.2.1. Odnajdywanie śladów obecności wilków
Poszukiwania śladów obecności wilków prowadzono na terenie całych Borów
Dolnośląskich, łącznie z obszarami znajdującymi się na poligonach wojskowych. W
każdym kwartale (X-XII 2012, I-III 2013, IV-VI 2013, VII-IX 2013) przeprowadzono
tropienia dwu lub trzykrotnie. Łączna długość transektów pokonanych w trakcie badań
wyniosła 1301 km (w tym 512 km transektów pieszych oraz 789 km transektów
samochodem).
Dla zbadania wpływu infrastruktury transportowej na zachowania wilków i
wykorzystywanie przez nie obszaru, część transektów przeprowadzono przez siedliska
leżące w sąsiedztwie tych odcinków infrastruktury, które są wygrodzone, lub z uwagi
na konstrukcję, mogły stanowić istotną barierę w środowisku. Były to przede
wszystkim autostrada A4, droga krajowa nr 18 i 12 oraz linia kolejowa E30 odcinek
Zebrzydowa – Stojanów. Transekty zostały wyznaczone w różnych odległościach od
barier liniowych, w zakresie od 0 m do 6,5 km. Przebiegały także w sąsiedztwie miejsc,
gdzie zaplanowano budowę 11 zbiorników wodnych – poideł dla wilków, w
nadleśnictwach Żagań, Świętoszów, Bolesławiec i Chocianów, które będą zrealizowane
w ramach działań towarzyszących budowie drugiej jezdni dla przyszłej autostrady A18.
Dla każdego odnalezionego śladu obecności wilków ustalano współrzędne
geograficzne przy pomocy odbiorników GPS (seria 60 i 62, Garmin, USA). Informacje o
rodzaju, liczbie, miejscu i dacie odnalezienia śladów gromadzono w specjalnej Bazie
monitoringu populacji wilka w Borach Dolnośląskich (formularz w formacie Excel).
Tropy
W okresie bezśnieżnym poszukiwano tropów wilków na piaszczystych lub
błotnistych drogach leśnych, natomiast w okresie zalegania pokrywy śnieżnej na
śniegu. Po odnalezieniu tropów wykonywano pomiar ich wielkość (długość z pazurami i
szerokość) oraz odległość pomiędzy czubkami dwóch kolejnych tropów należących do
tego samego osobnika (Nowak i Mysłajek 2000, Jędrzejewski i Sidarowicz 2010). Jeśli
ciąg tropów był dobrze widoczny na śniegu lub na piaszczystej czy błotnistej drodze,
podążano za tropami wilków do momentu dokonania oceny liczby tropionych

8 / 56

Wildlife Consulting

Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus
w Borach Dolnośląskich: Etap III

osobników. Podczas tropienia liczono i notowano ich lokalizację przy pomocy
odbiornika GPS, wszystkich odnalezionych po drodze miejsc odpoczynku wilków.

Ślady rui
W okresie od stycznia do marca, podczas tropień na śniegu poszukiwano śladów
rui (krew, miejsca kopulacji). Wszystkie stwierdzone przypadki rui odnotowywano w
bazie danych. Krew pozostawiona przez samicę była również wykorzystana do analiz
genetycznych.

Odchody i inne rodzaje znakowania
Równolegle z poszukiwaniem tropów odnajdowano i rejestrowano za pomocą
odbiorników GPS odchody oraz inne rodzaje znakowania terenu przez wilki (np.
znakowanie moczem oraz drapanie).

Resztki ofiar wilków
Pozostałości po ofiarach wilków były wyszukiwane przez cały okres badań,
szczególnie w okresie zalegania pokrywy śnieżnej, kiedy możliwe było dłuższe
podążanie z tropami drapieżników. Po odnalezieniu ofiary, identyfikowano jej gatunek,
oceniano stopień jej konsumpcji, a także w miarę możliwości płeć i wiek oraz czas,
kiedy została zabita.

2.2.2. Stymulacja wyciem
W okresie letnim (od końca czerwca do połowy września) przeprowadzano co
najmniej dwie sesje stymulacji wyciem (w każdym z obszarów zasiedlonych przez stałe
watahy), dla oceny liczebności watah, lokalizacji miejsc rozrodu i obecności szczeniąt.
Przy odpowiedniej pogodzie (bezwietrznie i bez opadów), w miejscach sprzyjających
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roznoszeniu się dźwięków (np. szczyty wzniesień, składy drewna, zręby) po zmierzchu
wykonywano stymulację polegającej na imitowaniu wycia wilka. Po stymulacji
dokonywano

kilkuminutowego

nasłuchu

dla

sprawdzenia,

czy

stymulacja

sprowokowała odpowiedź wilków. Przy braku odpowiedzi stymulację powtarzano
(Nowak i in. 2007). Podczas sesji, w ciągu tej samej nocy objeżdżano samochodem
terytoria kilku watah, wstępnie wytypowanych w oparciu o tropienia. Podczas
odpowiedzi wilków oceniano liczbę odpowiadających osobników, w tym obecność
szczeniąt.

2.2.3. Wywiady
Uzupełnieniem badań terenowych były informacje o odnalezieniu tropów,
odchodów, znakowań, szczątkach ofiar, wyciu, obserwacjach bezpośrednich wilków,
martwych osobnikach oraz atakach wilków na zwierzęta gospodarskie, które zbierano
od służb leśnych, myśliwych, lokalnych przyrodników oraz hodowców. Informacje te
każdorazowo weryfikowano w terenie.

2.3. Ocena zmian liczebności wilków w Borach Dolnośląskich
Ocenę liczebności wilków w Borach Dolnośląskich przeprowadzono w oparciu o
porównanie liczebności wilków uzyskanych podczas tropień na transektach oraz liczbę
genotypów uzyskanych w oparciu o analizy genetyczne próbek z odchodów wilków.
Przez cały czas trwania monitoringu gromadzono wszelkie dostępne dane na
temat śmiertelności, rozrodu, imigracji wilków w terenie badań oraz obecności wilków
na przejściach dla zwierząt oraz innych obiektach technicznych na autostradzie A4 oraz
dk 18, biegnących przez Bory Dolnośląskie. Informacje te były pomocne przy
wyjaśnieniu przyczyn ewentualnych zmian liczebności oraz rozmieszczenia watah
wilków w terenie badań. W Bazie monitoringu populacji wilka gromadzono, wraz ze
szczegółowym opisem miejsca, daty, liczby osobników, płci, wieku, okoliczności
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informacji

oraz

wiarygodności

informacji

(czy

potwierdzona) wszelkie informacje o:


znalezionych

martwych

wilkach:

ofiarach

kłusownictwa,

nielegalnych

odstrzałów, osobnikach zabitych w wypadkach na drogach i liniach kolejowych,
osobnikach zagryzionych przez inne wilki, wilkach padłych w wyniku chorób;


obserwacjach szczeniąt wilków, samic z oznakami karmienia młodych,
słyszanym wyciu szczeniąt, odnalezionych norach wilków;



obserwacjach i tropach wilków przechodzących przez drogi, autostrady i linie
kolejowe;



obserwacjach i tropach wilków bytujących w obszarach przylegających do
Borów Dolnośląskich.

2.4. Analizy genetyczne
W trakcie trzeciego roku monitoringu zebrano 137 prób do analiz DNA ze
świeżych odchodów wilków, w tym 69 prób z Borów Dolnośląskich oraz 68 prób z
obszarów, z których wilki mogą potencjalnie migrować do terenu badań. W tym z
sąsiednich kompleksów leśnych (Lasy Lubskie i Puszcza Rzepińska) oraz lasów (Puszcza
Notecka, Puszcza Drawska, Lasy Wałeckie) leżących w obrębie korytarzy ekologicznych
łączących Bory Dolnośląskie z populacjami źródłowymi w Polsce Wschodniej. Ponownie
nie stwierdzono obecności wilków w Puszczy Tarnowskiej, nie potwierdzono również
ich stałej obecności w polskiej części Sudetów.
Analizy zebranego materiału wykonało laboratorium genetyczne Centrum Badań
Bioróżnorodności i Klimatu Instytutu Badawczego Senckenberg – Stacja Badawcza w
Gelnhausen (Forschungsinstitut Senckenberg - Außenstelle Gelnhausen), pod
kierunkiem dr. Carstena Nowaka.
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2.4.1. Metodyka zbioru prób genetycznych

Okres zbioru prób
Zbiór prób do badań genetycznych przeprowadzono zimą i wiosną 2013 r., na
sieci transektów wykorzystywanych do tropień, w tym podczas tropień przebiegających
równolegle do głównych dróg i linii kolejowej, po obu ich stronach. Przed zbiorem prób
usuwano z transektów wszystkie odchody wilków, a następnie w przeciągu 2-4 tygodni
zbierano maksymalną liczbę prób ze świeżych odchodów w całym obszarze Borów
Dolnośląskich.

Sposób pobierania prób
Fragmenty świeżych odchodów wilków, o wielkości ok. 2 cm, zbierano do
zakręcanych pojemników i konserwowano w 90% alkoholu etylowym. Nie dopuszczano
do kontaminacji prób obcym materiałem genetycznym, m.in. poprzez zbiór każdej
próby innym narzędziem.

Sposób opisywania prób
Każdy pojemnik, do którego zbierano próbki do analiz DNA, posiadał przyklejoną
etykietę, na której umieszczano następujące informacje: (1) gatunek zwierzęcia (wilk);
(2) rodzaj materiału (odchody, tkanki); (3) data; (4) dokładne miejsce zebrania
(nadleśnictwo, leśnictwo, współrzędne geograficzne); (5) ew. wiek, płeć osobnika, od
którego pobrano próbę (samiec, samica, dorosły, młodociany) – jeżeli parametry te
były możliwe do ustalenia, np. na podstawie oględzin martwego osobnika lub tropień;
(6) liczba osobników w grupie określona na podstawie liczby tropów; (7) imię i
nazwisko osoby pobierającej próbkę.
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Sposób przechowywania prób
Fiolki z próbami pochodzącymi od jednej watahy wilków umieszczano w
plastikowej torebce, a następnie w papierowej kopercie. Kopertę opisywano, zapisując
następujące informacje: gatunek zwierzęcia, data i miejsce tropienia oraz maksymalna
liczba osobników, od których pochodzi próba. Fiolki z próbami były przechowywane w
jak najniższej temperaturze, do momentu przekazania do laboratorium genetycznego
(maks. + 4˚C).

Pozostałe próby genetyczne
Jako dodatkowe próby genetyczne wykorzystano krew samic pozostawianą na
śniegu w trakcie rui, sierść oraz tkanki. Krew umieszczano na kartach FTA (Whatman) i
przechowywano do analizy w miejscu o niskiej wilgotności. Sierść przechowywano w
kopertach papierowych i po wysuszeniu przechowywano w miejscu o niskiej
wilgotności. Tkanki konserwowano w alkoholu etylowym.

2.4.2. Metodyka analiz laboratoryjnych prób genetycznych

Ekstrakcja DNA
Do wyodrębniania DNA z próbek odchodów zastosowano kit ekstrakcyjny Qiagen
Stool (Qiagen, Hilden, Niemcy) zgodnie z procedurą wskazaną przez producenta.
Metoda ta jest rutynowo stosowana w laboratorium genetycznym Instytutu
Badawczego Senckenberg (Stacja Badawcza w Gelnhausen) do próbek odchodów, ze
względu na niezawodne usuwanie substancji hamujących, które mogłyby utrudnić
dalsze analizy. DNA było wymywane w 200μl buforu elucyjnego TE (Qiagen AE).
Wszystkie procedury były wykonywane w wydzielonym laboratorium przeznaczonym
do przetwarzania materiału zebranego w sposób nieinwazyjny (takich jak odchody,
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włosy, czy próbki moczu). Do wszystkich procedur wyodrębniania DNA zastosowano
zautomatyzowane urządzenie do ekstrakcji (Qiacube, Qiagen).

Analiza markerów mikrosatelitarnych
DNA wyekstrahowane z próbek poddano łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w
celu amplifikacji następujących 13 markerów mikrosatelitarnych: FH2001, FH2010,
FH2017, FH2087, FH2088, FH2097, FH2137, FH2140, FH2054, FH2161 (Francisco i in.
1996), vWF (Shibuya i in. 1994), CPH5 (Fredholm i Winterø 1995) oraz PEZ17 (Neff i in.
1999). Jeden marker (FH2017) został odrzucony ze względu na niską efektywność. Do
reakcji wykorzystano mieszaninę 3,8 μl eluatu, 5 μl Qiagen HotStar Master Mix, 1 μl
par starterów „forword” – hybrydyzujących z nicią matrycy 3’ – 5’ oraz „revers” –
hybrydyzujących z nicią matrycy 5’ – 3’ (10 μmol) i 0,2 μl BSA. 13 par starterów
mikrosatelitarnych

podzielono

na

trzy

multipleksy.

Uzyskane

fragmenty

mikrosatelitarnego DNA rozcieńczono i analizowano przy użyciu sekwencera
kapilarnego ABI 3730 (Applied Biosystems).

Identyfikacja płci
Samce i samice były identyfikowane za pomocą specyficznego dla obu płci
polimorfizmu DNA. W tym celu homologiczne fragmenty chromosomów płci (ZfX/Y)
zostały amplifikowane w reakcji PCR, a następnie poddane działaniu enzymu
restrykcyjnego Taq α I. Uzyskane fragmenty były rozdzielone wraz z fragmentami
mikrosatelitarnymi na sekwencerze DNA.

Analiza statystyczna
Ponieważ genotypowanie w oparciu o próby uzyskane z odchodów i innego typu
materiału zebranego w sposób nieinwazyjny, jest podatne na błędy ze względu na
występowanie fałszywych alleli i ubytków alleli, analiza PCR była powtarzana

14 / 56

Wildlife Consulting

Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus
w Borach Dolnośląskich: Etap III

czterokrotnie. Identyczne i bardzo podobne genotypy były identyfikowane za pomocą
oprogramowania GenAlEx (Peakall i Smouse 2006) oraz Gimlet 1.3.2 (Valière 2002).
Uzyskane genotypy zostały odniesione do danych referencyjnych laboratorium
genetycznego Instytutu Badawczego Senckenberg (Stacja Badawcza w Gelnhausen),
składających się z kolekcji prób DNA psa, wilka oraz ich hybryd różnego pochodzenia.
Wykorzystano metodę klastrową Bayesa (oprogramowanie Structure 2.31, Pritchard i
in. 2000, Hubisz i in. 2009) w celu przypisania próbek do jednej lub więcej populacji.
Procedura ta została przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy próbki pobrane zostały
z czystej krwi wilków, a także czy polskie i niemieckie wilki rzeczywiście tworzą jeden
genetyczny klaster. Drugą analizę przeprowadzono bez odniesienia do próbek
referencyjnych w celu wydzielenia oddzielnych jednostek genetycznych z samych prób
zebranych w Borach Dolnośląskich, a tym samym wydzieleniu grup rodzinnych (watah).
Różnorodność genową, różnorodność alleliczną oraz współczynnik inbredu
obliczono za pomocą oprogramowania Fstat (wersja 2.9.3.2), odchylenie od równowagi
Hardego-Weinberga

programem

Genepop

(wersja

4.1.4,

Rousset

2008),

heterozygotyczność programem Gimlet (wersja 1.3.3, Valière 2002), a efektywną
wielkość populacji programem NeEstimator (wersja 2)

2.5. Analiza danych i raport z monitoringu
Wykonano ocenę rozmieszczenia i liczebności populacji wilka w Borach
Dolnośląskich w oparciu o wszystkie dotychczas zgromadzone w Bazie danych
informacje. Dane te poddano analizom z wykorzystaniem narzędzi GIS. Dla oceny liczby
watah, ich rozróżnienia, a także oceny liczby osobników samotnych bytujących w
Borach Dolnośląskich utworzono warstwy GIS zawierające wszystkie zebrane
informacje na podkładzie topograficznych map cyfrowych kompleksu leśnego w skali
1:50 000, z uwzględnioną lokalizacją dróg i linii kolejowych oraz innych potencjalnych
barier liniowych. W oparciu o wyróżniające się skupiska danych określono strefy
centralne terytoriów poszczególnych watah oraz przybliżone areały osobników
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samotnych lub nie rozmnażających się par. Na tej podstawie sporządzono mapę
rozmieszczenia populacji wilka w Borach Dolnośląskich za drugi okres monitoringu.
Ocenę wykorzystania obszaru Borów Dolnośląskich przez wilki oraz wpływu
autostrady A4 i ogrodzonej dk 18 na to wykorzystanie (w tym istnienie efektu
odstraszającego/bariery psychicznej) przeprowadzono w oparciu o analizy (za pomocą
narzędzi GIS) różnic w nagromadzeniu śladów obecności wilków w trzech
zdefiniowanych strefach negatywnego wpływu autostrad na siedliska wilków: (1) w
odległości do 2 km od autostrad, w celu zbadania wpływu na możliwości zdobywania
pokarmu przez wilki; (2) w odległości do 3,3 km od autostrad w celu zbadania wpływu
na wybór miejsc odpoczynku przez wilki; (2) w odległości do 6,45 km od autostrad w
celu zbadania wpływu na wybór miejsc rozrodu i wychowu młodych. Podobną analizę
wykonano w odniesieniu do linii kolejowej E30 oraz drogi dk 12.
W oparciu o dane dotyczące liczebności poszczególnych grup rodzinnych a także
liczby par, dokonano oceny liczebności wilków w Borach Dolnośląskich. Dodatkową
informację o szacunkowej wielkości grup uzyskano z liczby i zagęszczenia odchodów
odnalezionych na transektach w terytoriach poszczególnych watah, oraz w całym
obszarze badań. Dla lepszej oceny użytkowania przez wilki obszarów po obu stronach
autostrad oraz zachowania drożności korytarzy ekologicznych do analiz włączono także
dane z monitoringu wykorzystania przejść dla zwierząt.

2.6. Raport z analiz genetycznych
Przeanalizowano wyżej wymienione próbki DNA pobranego z odchodów wilków
w celu identyfikacji genetycznej poszczególnych osobników, oceny stopnia ich
pokrewieństwa, wykrycia przypadków dyspersji zidentyfikowanych osobników z Borów
Dolnośląskich poza ten kompleks leśny, oraz imigracji wilków do Borów Dolnośląskich.
Ponadto wykonano analizy zmienności genetycznej populacji w Borach Dolnośląskich,
współczynnika

inbredu,

odchylenia

od

równowagi

Hardego-Weinberga,

heterozygotyczności, efektywnej wielkości populacji i pokrewieństwa z populacjami
zamieszkującymi sąsiednie kompleksy leśne Polski zachodniej. Analizy pozwoliły na
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ocenę liczebności populacji wilków w Borach Dolnośląskich oraz pokrewieństwa
pomiędzy watahami zamieszkującymi obszary przecięte infrastrukturą liniową w
Borach Dolnośląskich. Umożliwiły także wykrycie obecności tych samych osobników w
obszarach przeciętych infrastrukturą transportową, a zatem pokazały, że konkretne
osobniki pokonały liniową barierę w postaci autostrady.
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3. Wyniki trzeciego etapu monitoringu

3.1. Wielkość populacji, liczba i rozmieszczenie watah oraz liczebność grup
rodzinnych wilków
W okresie od października 2012 r. do września 2013 r. w Borach Dolnośląskich
wykazano obecność 7 grup rodzinnych (watah) wilków (Mapa 7), czyli o jedną więcej
porównaniu z liczbą watah wymienioną w raporcie z I oraz II etapu monitoringu. Nie
wynika to jednak z faktycznego wzrostu liczby watah w Borach Dolnośląskich, lecz z
tego, iż na podstawie najnowszych analiz genetycznych udało się ostatecznie rozdzielić
watahę Krępnica na dwie watahy: Krępnica i Świętoszów. Już w raporcie z II etapu
wskazywano na dwa centra aktywności w tym obszarze (na północ i na południe od dk
18), jednak nie było pewności, iż są to dwie różne watahy. Trudność w rozróżnieniu
tych watah na podstawie tropień i wcześniejszych analiz DNA polegała na tym, iż
samce rozmnażające się w obu watahach byli braćmi, obie grupy były więc blisko
spokrewnione, co bardzo utrudniało analizy genetyczne, powodowało dużą wzajemną
tolerancję i częściowe nakładanie się terytoriów tych dwóch grup rodzinnych. W
oparciu o to rozróżnienie należy przyjąć, że zarówno na koniec etapu I jak i II faktyczna
liczba watah w Borach Dolnośląskich wynosiła 7, a nie 6 (Tabela 5, str. 34).
We wrześniu 2013 r. szacunkowa liczebność populacji w Borach Dolnośląskich
wynosiła 28-30 (średnia=29) dorosłych osobników. Dla porównania, po ostatecznej
weryfikacji w oparciu o dane z analiz genetycznych, latem 2012 r. stwierdzono średnio
26 dorosłych wilków dorosłych wilków, a latem 2011 r. średnio 24 dorosłe wilki.
Latem 2013 r. odnaleziono ślady potwierdzające rozród w 6 grupach rodzinnych,
natomiast w 1 grupie, pomimo obecności odnowionej nory, nie udało się odnaleźć
śladów szczeniąt. Liczba młodych w trzech miotach, które zaobserwowano w Borach
Dolnośląskich w pierwszym miesiącu ich życia, wynosiła od 4 do 6 (średnia=5). Podczas
III etapu monitoringu, w oparciu o analizy genetyczne oraz tropienia zimowe,
potwierdzono również, że każda z watah bytujących w Borach Dolnośląskich miała
szczenięta latem 2012 r.
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Rozmieszczenie, liczebność oraz status rozrodczy poszczególnych grup wilków:
1. Wataha Przemków: zajmuje najbardziej wschodnią część Borów Dolnośląskich,
leżącą na północ od autostrady A4 (odcinek Krzyżowa – Krzywa), na północ od
autostrady A18 (odcinek Golnice – Krzyżowa), oraz na wschód od rzeki Bóbr i
drogi wojewódzkiej 297 (odcinek Trzebień – Trzebów), na południe od drogi DK
12 (odcinek Szprotawa-Przemków). Obszar ten jest administrowany przez
nadleśnictwa Przemków i Chocianów. Oszacowana liczebność tej watahy w
zimie 2012/13 wyniosła 4 wilki, a na początek września 2013 r. od 3 do 4
dorosłych osobników oraz kilka szczeniąt. Centrum aktywności tej watahy
obejmuje centralną część nadleśnictwa Przemków (SOO Natura 2000
„Wrzosowiska Przemkowskie”) oraz północną część nadleśnictwa Chocianów.
W sezonie letnim 2013, w oparciu o obecność pary rodzicielskiej zdefiniowanej
podczas analiz genetycznych oraz charakterystyczne zachowanie się pary
rodzicielskiej (odnawiane nor), potwierdzono rozród w tej grupie w 2013 r.
Łącznie na podstawie analiz genetycznych w latach 2011-2013 zidentyfikowano
genotypy pary rodzicielskiej, która nie zmieniła się przez cały ten okres, oraz 9
genotypów osobników będących jej potomstwem. Część młodych wilków
opuściła terytorium macierzystej grupy. Jeden z nich wywędrował na północ do
Puszczy Noteckiej, gdzie został samcem rozmnażającym się w jednej z
tamtejszych watah, drugi samiec przeniósł się do Puszczy Rzepińskiej, natomiast
młodą samicę stwierdziliśmy na terytorium watahy Wymiarki.
2. Wataha Krępnica: zajmuje obszar leżący na północ od autostrady A4 (odcinek
Nowa Wieś – Łąka), pomiędzy rzekami Kwisa i Bóbr, graniczący od północy z
drogą krajową 18 (odcinek Świętoszów – Golnice), administrowany przez
nadleśnictwo Bolesławiec. Oszacowana w zimie 2012/2013, w oparciu o
tropienie na śniegu, liczebność grupy wynosiła 2 osobniki (samicę i samca), a na
początek września 2013 r. (na podstawie stymulacji wyciem) również 2 dorosłe
osobniki. Stwierdzona podczas II etapu obecność dwóch centrów aktywności,
na północ i na południe od drogi krajowej 18, została wyjaśniona dzięki
analizom genetycznym, które wykazały, iż na północ od terytorium watahy
Krępnica, w 2011 r. powstała druga grupa (nazwana Świętoszów), która z uwagi
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na bliskie pokrewieństwo pomiędzy samcami rozmnażającymi się w obu
grupach (bracia), mogła bez konfliktów korzystać z części terytorium watahy
Krępnica. Stąd wynikała obecność DNA tych wilków na południe od dk 18.
Analizy DNA zebranego w etapach I, II i III wykazało obecność tu 13 różnych
osobników.
Zimą 2012/2013 nie potwierdzono obecności pary rodzicielskiej rozmnażającej
się w tym obszarze w latach poprzednich, nie stwierdzono również obecności
pozostałych osobników będących ich potomstwem. Szczątki jednego z
potomków tej pary, dwuletniej samicy, zostały znalezione w październiku 2012
r. na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec, co potwierdziły analizy genetyczne
tkanek pobranych z czaszki. Jednocześnie, zimą 2012/2013, stwierdzono na tym
terenie nową parę dorosłych wilków. Analizy DNA wykazały, że składa się ona z
samca przebywającego w tym rejonie od 2011 r. (niespokrewnionego z bytującą
tu wcześniej parą rodzicielską) oraz samicę pochodzącą z poligonu wojskowego
Altengrabow w Niemczech. Fakty te wskazują na nagłą wymianę wilków w
obszarze. Mogła być ona spowodowana zarówno przyczynami naturalnymi
(konfliktami z innymi watahami), jak i antropogenicznymi (np. kłusownictwem).
Część dojrzałych do dyspersji potomków poprzedniej pary rodzicielskiej mogła
opuścić obszar, jednak jak dotąd nie stwierdzono ich w sąsiednich kompleksach
leśnych. Latem 2013 r., w oparciu o zdjęcie odnalezionych przez robotników
leśnych pięciu kilkudniowych szczeniąt oraz odnowione nory, stwierdzono
rozród nowej pary Krępnica na terenie nadleśnictwa Bolesławiec. Na razie
trudno ocenić, czy odkryte przez leśników szczenięta nowej pary przeżyły,
ponieważ nie uzyskano odpowiedzi szczeniąt w lecie podczas stymulacji
wyciem. Na terenie nadleśnictwa Bolesławiec od wiosny 2013 r. prowadzone są
intensywne

prace

saperskie.

To

one

prawdopodobnie

spowodowały

przenoszenie przez nową samicę szczeniąt z nory rozrodczej w inne miejsce i
odkrycie miotu przez ludzi. Podczas takiego przenoszenia śmiertelność młodych
jest duża. Obecnie odnalezienie tropów jest utrudnione, ze względu na ich
regularne zacieranie przez poruszające się po drogach leśnych ciężarówki ekipy
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saperskiej. Dopiero zimą, po opadzie śniegu będzie możliwa ocena, ile szczeniąt
przeżyło i jaka jest liczebność nowej watahy.
3. Wataha Świętoszów: zajmuje obszar poligonu Świętoszowskiego, na północ od
drogi krajowej 18 (odcinek Świętoszów – Golnice), pomiędzy rzekami Bóbr i
Kwisa, graniczący od południa z drogą krajową nr 12 (odcinek Szprotawa –
Żagań). Teren ten jest administrowany przez nadleśnictwa Świętoszów i
Szprotawa. Jak wspomniano przy opisie watahy Krępnica, jest to grupa
utworzona w 2011 r. przez samca blisko spokrewnionego z samcem
rozmnażającym się wówczas w grupie Krępnica (obaj są braćmi), dlatego
terytoria obu watah w dużym stopniu nakładały się, co uniemożliwiało ich
wcześniejsze jednoznaczne rozróżnienie. Oszacowana w zimie 2012/2013
liczebność watahy Świętoszów wynosiła 4 wilki, w tym dwoje szczeniąt z 2012 r.
Na początku września 2013 r. grupę stanowiły 3-4 dorosłe osobniki i szczenięta
z 2013 r. Odnalezione nory oraz bezpośrednia obserwacja 6 szczeniąt
potwierdziła rozród w tej grupie w lecie 2013 r. Analizy DNA zebranego w
etapach I, II i III wykazały rozród od 2011 r. i obecność 7 różnych osobników w
tym obszarze, w tym pary rodzicielskiej, trójki potomstwa oraz 2
niespokrewnionych osobników (w tym 1 potomka watahy Żagań, który
przebywał tam czasowo).
4. Wataha Żagań: zajmuje teren na północ od drogi nr 350 Ruszów – Osiecznica,
pomiędzy rzekami Czerna Wielka i Kwisa, przecięty przez drogę krajową nr 18
(odcinek Iłowa – Świętoszów), administrowany przez nadleśnictwo Świętoszów
i Żagań. Oszacowana liczebność tej watahy w zimie 2012/13 wynosiła 7-8
wilków, a na początek września 2013 r. wyniosła około 6 dorosłych osobników
oraz szczenięta. Wilki z tej watahy były szczególnie aktywne latem na południe
od dk 18, gdzie znajdowała się w 2013 r. nora rozrodcza z 4 szczeniętami.
Odnalezienie tej nory potwierdziło nasze przewidywania z 2012 r. o lokalizacji
miejsca rozrodu tej watahy. Zidentyfikowano tu 6 różnych genotypów z prób
zebranych w latach 2011-2013, w tym parę rodzicielską (samca urodzonego w
grupie Przemków i samicę urodzoną w grupie Ruszów) oraz ich potomstwo, a
także dwa niespokrewnione z grupą osobniki. W styczniu 2013 r. na drodze
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krajowej nr 12, odcinek Żary-Żagań (km 44+885), zginęła młoda samica wilka
(Ryc. 1), jednak analiza pozyskanych próbek tkanek nie potwierdziła jej
pokrewieństwa z watahą Żagań, ani z żadną inną grupą z Borów Dolnośląskich.

Ryc. 1. Miejsce zabicia młodej wilczycy na drodze krajowej nr 12, odcinek Żary-Zagań
(km 44+885) w styczniu 2013 r.
5. Wataha Ruszów: zajmuje obszar przygraniczny, leżący na północ od autostrady
A4 (odcinek Zgorzelec – Godzieszów), pomiędzy Nysą Łużycką a drogą
wojewódzką nr 296, na południe od drogi wojewódzkiej nr 350 odcinek Ruszów
- Lipna, przecięty przez linię kolejową E30 (odcinek Bielawa Dolna – Węgliniec).
Jest to teren administrowany przez nadleśnictwo Ruszów, Wymiarki i Pieńsk.
Oszacowana liczebność tej watahy wyniosła w zimie 2012/13 około 5 wilków, a
we wrześniu 2013 r. 4-5 dorosłych osobników i szczenięta. Centrum aktywności
tej watahy znajdowało się w nadleśnictwie Ruszów. W sezonie zimowym
2012/2013 odnaleziono norę wykorzystywaną w 2012 r., co potwierdza
podejrzewany rozród w sezonie letnim 2012 r. W sumie w I, II i III etapie
zidentyfikowano tu 8 różnych osobników, w tym parę rodzicielską i jej 6
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potomków. Dwa z nich wyemigrowały poza Bory Dolnośląskie, jeden na zachód
do Niemiec, gdzie zginął uderzony przez samochód w lutym 2011 r., drugi na
północ do Lasów Wałeckich (pod koniec 2011 r.). Z kolei młoda samica
przeniosła się kilka kilometrów na wschód, gdzie została samicą rozmnażającą
się w grupie Żagań (na początku 2011 r.). Prawdopodobnie to ta wataha
korzystała w zimie 2012/2013 z przejść dla zwierząt (PZ 23 i PZ 28) na
autostradzie A4.
6. Wataha Ołobok: zajmuje południową część Borów Dolnośląskich, pomiędzy
rzekami Czerna Wielka i Kwisa, na północ od autostrady A4 (odcinek
Godzieszów – Zebrzydowa). Teren ten przecina linia kolejowa E-30 (odcinek
Węgliniec – Zebrzydowa). Jest on administrowany przez nadleśnictwo
Węgliniec i Świętoszów. Podczas II etapu monitoringu wilki z tej grupy
najczęściej penetrowały teren nadleśnictwa Węgliniec, na południe od drogi
Ruszów – Osiecznica. Zimą 2012/13 wielkość grupy wynosiła 5 wilków, w tym 2
młode, co potwierdziło rozród w tej grupie w lecie 2012 r. Oszacowana
liczebność grupy na początek września 2013 r. wyniosła 4-5 dorosłych
osobników i szczenięta. Stwierdzono rozród w tej grupie w sezonie letnim 2013
r. w oparciu o obserwację jednego szczenięcia na leśnej drodze przez leśnika z
nadleśnictwa Węgliniec, oraz odnalezione tropy szczeniąt we wrześniu 2013 r.
Analizy genetyczne wykazały 4 różne genotypy w obszarze, w tym parę
rodzicielską, składającą się z osobników pochodzących z populacji niemieckiej
(Lausitz, Saksonia). Wataha ta korzystała w zimie 2012/13 z przejść dla zwierząt
(PZ 28 i PZ 51) na autostradzie A4.
7. Wataha Wymiarki: zajmuje obszar przygraniczny, leżący na południe od drogi
krajowej nr 18 (odcinek Olszyna – Iłowa), pomiędzy Nysą Łużycką a Czerną
Małą, na północ od drogi wojewódzkiej nr 350. Teren administrowany jest
przez nadleśnictwa Ruszów i Wymiarki. Zimą podczas III etapu tropiono tu 4
wilki, odnaleziono strefę centralną oraz nory rozrodcze tej grupy z lata 2012 r.
na terenie nadleśnictwa Wymiarki. Potwierdza to rozród, którego nie dało się
udowodnić w II etapie. Pomimo obecności wilków w obszarze i obserwacji
samca przy odnalezionej norze, nie stwierdzono tam rozrodu w lecie 2013 r.
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We wrześniu 2013 r. stwierdzono obecność 3-4 dorosłych osobników,
natomiast nie odnaleziono tropów szczeniąt. Analizy genetyczne prób
zebranych w zimie 2012/13 nie wykazały obecności dotychczasowej pary
rodzicielskiej w obszarze, natomiast stwierdzono genotypy 3 samców –
potomków pary rodzicielskiej i 1 samicy pochodzącej z watahy Przemków.

3.2. Wyniki analiz genetycznych
Różnorodność genetyczną wilków w Borach Dolnośląskich zdefiniowano za
pomocą różnorodności allelicznej i różnorodności genowej (Tab. 1). Różnorodność
alleliczna (A) to miara zmienności genetycznej populacji obliczana jako średnia liczba
alleli w locus. W badanej populacji średnie wartości tego parametru dla
poszczególnych markerów mikrosatelitarnych (locus) wahały się od 2,5 do 5,4 (średnia
3,6, SD=0,878). Z kolei różnorodność genowa (h) to miara zmienności genetycznej
opierająca się na prawdopodobieństwie, że dwa allele losowo wybrane z populacji
będą różne. Współczynnik różnorodności genowej dla 12 markerów mikrosatelitarnych
w populacji wilka w Borach Dolnośląskich osiągał średnią wartość 0,561 (SD=0,174),
zakres od 0,200 do 0,771. Wskazuje to, że różnorodność genetyczna wilków w Borach
Dolnośląskich jest wysoka.
Aby poznać ewentualne zagrożenia związane z krzyżowaniem się wilków w
bliskim pokrewieństwie obliczono odchylenie od równowagi Hardy’ego-Weinberga,
heterozygotyczność oraz współczynnik inbredu. Obliczono heterozygotyczność
obserwowaną (Ho), wynikającą z podzielenia liczby heterozygot w danym locus przez
całkowitą liczbę zbadanych osobników; oraz heterozygotyczność oczekiwaną (He), czyli
taką heterozygotyczność, której należałoby się spodziewać, jeżeli populacja znajduje
się w równowadze Hardy’ego-Weinberga (Freeland 2008, Hartl i Clark 2009). Dla
populacji wilka w Borach Dolnośląskich Ho=0,57, natomiast He=0,56. Porównując te
dwa parametry można określić, czy heterozygotyczność w populacji jest istotnie różna
od heterozygotyczności wynikającej z równowagi Hardy’ego-Weinberga. Ponieważ oba
te parametry u wilków w Borach Dolnośląskich są niemal identyczne, można przyjąć, że
populacja znajduje się w stanie równowagi Hardy’ego-Weinberga.

24 / 56

Wildlife Consulting

Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus
w Borach Dolnośląskich: Etap III

Tabela 1. Różnorodność alleliczna i genetyczna wilków w Borach Dolnośląskich
Locus
FH2001
FH2010
FH2087
FH2088
FH2097
FH2137
FH2140
vWF
FH2054
FH2161
CPH5
PEZ17
Średnia ± SD

Różnorodność alleliczna
4,0
4,8
3,7
5,4
2,9
2,5
3,0
3,2
4,1
4,1
2,9
2,9
3,6 ± 0,878

Różnorodność genowa
0,713
0,717
0,641
0,771
0,375
0,200
0,615
0,655
0,431
0,649
0,586
0,384
0,561 ± 0,174

Tabela 2. Heterozygotyczność oczekiwana i obserwowana wilków w Borach
Dolnośląskich
Locus
Heterozygotyczność
Heterozygotyczność
oczekiwana
obserwowana
FH2001
0,71
0,78
FH2010
0,71
0,63
FH2087
0,63
0,55
FH2088
0,76
0,78
FH2097
0,37
0,41
FH2137
0,20
0,18
FH2140
0,61
0,57
vWF
0,65
0,76
FH2054
0,43
0,41
FH2161
0,64
0,61
CPH5
0,58
0,75
PEZ17
0,38
0,41
Średnia ± SD
0,56 ± 0,17
0,57 ± 0,19
Dla zbadania poziomu ewentualnego chowu wsobnego u wilków, obliczono
współczynnik inbredu (FIS), który definiuje prawdopodobieństwo, że osobnik ma w
określonym locus dwa allele, które niedawno oddzieliły się od tego samego, wspólnego
przodka (Freeland 2008). U wilków w Borach Dolnośląskich współczynnik inbredu był
bardzo niski i dla wszystkich analizowanych markerów wynosił łącznie -0,029. Parametr
ten był jednym z najniższych notowanych dotychczas w dzikich populacjach tych
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drapieżników (Aspi i in. 2006, vonHoldt i in. 2008, Jansson i in. 2012). Pokazuje to, że
wilki w Borach Dolnośląskich mają wystarczającą liczbę niespokrewnionych osobników,
z którymi mogą się krzyżować bez zagrożenia wsobnością genetyczną.

Tabela 3. Współczynnik inbredu u wilków w Borach Dolnośląskich
Locus
FH2001
FH2010
FH2087
FH2088
FH2097
FH2137
FH2140
vWF
FH2054
FH2161
CPH5
PEZ17
Średnia ± SD

Współczynnik inbredu
-0,100
0,108
0,109
-0,017
-0,191
0,116
0,075
-0,168
0,045
0,045
-0,271
-0,095
-0,029 ± 0,133

Ważnym zagadnieniem badań populacyjnych było poznanie faktycznej liczby
osobników rozmnażających się, za pomocą zdefiniowania efektywnej wielkości
populacji i odniesienia jej do wielkości cenzusowej. Efektywna wielkość populacji (N e)
to część populacji efektywnie uczestnicząca w wymianie genów dokonującej się w
trakcie rozrodu płciowego. Oblicza się ją według formuły: Ne = 4*(Nm*Nf) / (Nm+Nf),
gdzie: Nm – liczba rozmnażających się samców; Nf – liczba rozmnażających się samic
(Hartl i Clark 2009, Krebs 2011). W przypadku wilków efektywna wielkość populacji
ograniczana jest strukturą socjalną grup rodzinnych. W każdej grupie rozmnaża się
bowiem

tylko

jedna

para

dorosłych

osobników.

W

trakcie

monitoringu

zidentyfikowano w Borach Dolnośląskich 7 grup rodzinnych wilków, tak więc
teoretyczna efektywna wielkość populacji (N e) wynosiłaby 14. W trakcie analiz
genetycznych nie wykryto potomstwa części par rodzicielskich, a wartość
współczynnika efektywnej wielkości populacji, obliczony na podstawie analizy
markerów mikrosatelitarnych (metoda nierównowagi sprzężeń – linkage disequilibrum
method) wahała się od 7,5 do 8,3. Stosunek efektywnej wielkości populacji (Ne) i
cenzusowej wielkości populacji (Nc), ocenionej średnio na 32 dorosłych osobników,
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wynosi więc 0,44, w odniesieniu do wartości Ne obliczonej na podstawie liczby grup
rodzicielskich. Natomiast w odniesieniu do wartości N e, obliczonej z markerów
mikrosatelitarnych, ma wartości od 0,21 do 0,24. W naturalnych populacjach dzikich
zwierząt stosunek Ne/Nc wynosi najczęściej jedynie ok. 0,10-0,11 (Frankham 1995).
Wartość uzyskaną dla populacji wilka w Borach Dolnośląskich można więc uznać za
bardzo dobrą.

3.3. Ocena wpływu autostrady A4 i dróg krajowych nr 18 i 12 oraz linii kolejowej E30
na wykorzystanie obszaru Borów Dolnośląskich przez wilki

Analiza przy użyciu narzędzi GIS lokalizacji śladów aktywności wilków
odnalezionych podczas III etapu w odniesieniu do stref przewidywanego negatywnego
wpływu infrastruktury transportowej na siedliska wilków, uzupełniona o wyniki analiz
genetycznych, pozwoliła na ocenę wpływu infrastruktury transportowej na zdobywanie
przez wilki pokarmu, wybór miejsc odpoczynku oraz wychów młodych.

3.3.1. Wpływ na możliwości polowań wilków
Wpływ

na

możliwości

polowań

wilków

w

sąsiedztwie

infrastruktury

transportowej oceniono w oparciu o lokalizację odnalezionych ofiar wilków. Badania
nad składem pokarmu wilków w Borach Dolnośląskich, oparte na analizie zawartości
odchodów, pokazały, że podstawą ich pokarmu w tym kompleksie leśnym są dzikie
ssaki kopytne (Nowak i in. 2011). W trzecim roku monitoringu populacji wilka w Borach
Dolnośląskich odnaleziono szczątki 5 ofiar wilków, w tym 2 jeleni, 2 saren i 1 lisa.
Pochodziły one z terytoriów 4 watah: Przemków, Krępnica, Ruszów i Wymiarki. Cztery
ofiary zabite zostały poza strefą od 0 do 2 km od głównych dróg i linii kolejowej E30,
natomiast jedna w odległości kilkudziesięciu metrów od linii kolejowej E30, ale w
odległości 8,8 km od autostrady A4.
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3.3.2. Wpływ na wybór miejsc odpoczynku wilków
Jak wynika z „Ekspertyzy o oddziaływaniu budowy i eksploatacji autostrady A4 na
odcinku Zgorzelec-Krzyżowa na gatunki objęte ochroną gatunkową zgodnie z
załącznikiem IV Dyrektywy Siedliskowej” (Załącznik nr 5. „Opinia dotycząca wpływu
autostrady A4, odcinek Zgorzelec Krzyżowa na populację wilka bytującą na obszarze
Borów Dolnośląskich oraz na obszary Natura 2000”) wpływ autostrady A4 na populację
wilka może uzewnętrzniać się poprzez unikanie przez te zwierzęta strefy od 0 do 3,3
km od autostrady podczas wyboru miejsc na odpoczynek. Opis Przedmiotu
Zamówienia dla zadania: Przeprowadzenie monitoringu populacji wilka Canis lupus w
Borach Dolnośląskich zaleca (str. 8, akapit 3) analizy (za pomocą narzędzi GIS) różnic w
nagromadzeniu śladów obecności wilków w dwóch zdefiniowanych strefach
negatywnego wpływu autostrad na siedliska wilków: 1) w odległości do 3,3 km od
autostrad; 2) w odległości do 6,45 km od autostrad.
Zatem wpływ na wybór miejsc odpoczynku i ukrycia się wilków dla strefy od 0 do
3,3 km od infrastruktury transportowej oceniono na podstawie lokalizacji
odnalezionych legowisk wilków, a także odchodów, które wykorzystywane są przez
wilki do oznakowania ważnych dla nich miejsc w obrębie terytorium, takich jak strefy
centralne terytoriów zawierające miejsca wychowu młodych oraz wypoczynku (Zub i
in. 2003). Spośród ośmiu odnalezionych legowisk wilków, żadne nie było położone w
strefie 3,3 km od A4, dk 18, dk 12 i linii kolejowej E30. Ze 158 odchodów odnalezionych
w Borach Dolnośląskich w III etapie monitoringu, w strefie 3,3 km od głównych dróg i
linii kolejowych znajdowało 18,4 % odchodów (n=29). W tym wzdłuż dk 18 znajdowało
się 7,0% odchodów (n=11), wzdłuż linii kolejowej E30 – 7,6% odchodów (n=12),
natomiast wzdłuż autostrady A4 – 3,8% odchodów (n=6). Wzdłuż drogi dk 12 nie
odnaleziono żadnych odchodów (Mapa 3). Z odnalezionych znakowań moczem
(n=132), które zwykle znajdują się blisko granic wilczych terytoriów (Zub i in. 2003) w
strefie tej odnaleziono 34% znakowań (n=45). W tym wzdłuż dk 18 odnaleziono 18,9%
(n=25), wzdłuż A4 - 5,3% (n=7), wzdłuż dk 12 - 3,0% (n=4), a wzdłuż E30 - 6,8% (n=9)
znakowań.
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3.3.3. Wpływ na miejsca rozrodu wilków
Wpływ na miejsca rozrodu wilków oceniono na podstawie przede wszystkim
lokalizacji nor, a następnie tropów szczeniąt w okresie wczesnoletnim. Pozwoliło to
ustalić, że najbliżej autostrady A4 miejsce rozrodu miała wataha Ołobok (obserwacja
szczenięcia w odległości 2,5 km). W stosunku do dk 18 najbliżej rozmnażała się wataha
Żagań, nora w której stwierdzono rozród znajduje się w odległości 1,9 km. Następnie
wataha Krępnica – najbliższa wykorzystywana w 2013 r. nora leży w odległości 4,8 km
od dk 18. Natomiast w odniesieniu do dk 12 najbliżej miała swoje nory wataha
Przemków, odległość 5,5 km. W stosunku do linii kolejowej E30 najbliżej rozmnażała
się wataha Ołobok, o czym świadczy obserwacja szczenięcia w odległości 1,7 km (Mapa
6). Reasumując w buforze 0 – 6,45 km wzdłuż autostrady A4, dk 18 oraz dk 12
znajdowały się nory czterech z siedmiu grup rodzinnych bytujących w Borach
Dolnośląskich: watahy Krępnica, Ołobok, Żagań i Przemków.
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4. Wpływ autostrady A4, dróg krajowych nr 18 i 12, linii kolejowej E30
oraz innej infrastruktury transportowej na przemieszczanie się wilków

Tropienia wilków na piaszczystych drogach leśnych oraz po śniegu, miejsca
znalezienia odchodów, z których uzyskano genotypy wilków oraz analiza wyników
monitoringu przejść dla zwierząt, pozwoliły na ocenę możliwości przekraczania przez
wilki autostrady A4, dróg krajowych nr 18 i nr 12 oraz linii kolejowej E30.

Przejścia wilków przez autostradę A4.
Jak wynika z danych uzyskanych podczas III etapu monitoringu wykorzystania
przejść dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w okresie od czerwca 2012 do końca maja
2013 r. wilki najczęściej wykorzystywały przejścia PZ51, PZ23 i PZ28. Stwierdzano tam
przejścia pojedynczych osobników oraz całych watah liczących 4 oraz 5 drapieżników.
Były to wilki z watah Ruszów oraz Ołobok. Świadczą o tym nasze tropienia
drapieżników z centrów terytoriów do przejść oraz wielkości grup rejestrowanych na
przejściach fotopułapkami. W sumie na tych przejściach oraz pod obiektami MA25 i
MA31 zarejestrowano 189 przechodzących wilków, co daje średnio 94 osobniki
przechodzące przez te przejścia na jedną watahę. Należy jednak pamiętać, iż na liczby
te składają się wielokrotne przejścia tych samych osobników. Terytoria obu
wymienionych watah sąsiadują z autostradą A4 od północy, a obszary na południe od
A4, będące mozaiką obszarów leśnych i polnych stanowią dla nich tereny łowieckie.
Natomiast grupa Krępnica korzystała głównie z obiektów WA33, PZ34, MA35, PZ38 i
PZ47, a sporadycznie z przejść PZ40 i MA42. Na przejściach tych zarejestrowano w
sumie 51 wilków. Przechodziły głównie pojedyncze osobniki lub para wilków.
Przeprowadzona analiza 105 filmów nagranych przez fotopułaki podczas III etapu
monitoringu przejść dla zwierząt na A4 wykazała, że na przejściach górnych spośród 83
zarejestrowanych tam na filmach wilków, 66 % (n=55) wykazywało zachowania
neutralne (przechodziły swobodnie), 25% (n=21) zachowania związane z interakcjami
socjalnymi (zabawa lub znakowanie), a 8% (n=7) – strach. Natomiast na przejściach
dolnych, 32% wilków (n=7) wykazywało objawy strachu, 68% (n=15) wykazywało
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zachowania neutralne, nie stwierdzono natomiast żadnych zachowań wilków
związanych z interakcjami socjalnymi.
Reasumując: wszystkie trzy watahy mające terytoria w sąsiedztwie autostrady
A4, przekraczają tą drogę, wykorzystując istniejące tam przejścia dla zwierząt.
Wykorzystanie poszczególnych obiektów ma różną intensywność, która zależy głównie
od lokalizacji oraz od konstrukcji przejścia. Monitoring przejść dla zwierząt na A4
wykazał ponadto regularne wykorzystywanie przejść górnych przez dzikie zwierzęta
kopytne, stanowiące podstawową bazę pokarmową wilków.
Tabela 4. Wykorzystanie przejść dla zwierząt na autostradzie A4 przez wilki z watah Ruszów,
Ołobok i Krępnica od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. (łączne dane z fotopułapek i pasów z
piaskiem). Dane pochodzą z III etapu monitoringu przejść dla zwierząt, który rozpoczął się w
czerwcu 2012 r. i zakończył się pod koniec maja 2013 r. Dane te uzupełniono o wyniki tropień
wilków przez przejścia dla zwierząt prowadzone podczas III etapu monitoringu populacji wilka
Kod
przejścia
km
PZ 23
23+531
PZ 51
24+900
MA 25
26+724
PZ 28
28+702,9
MA 31
32+116
WA 33
34+021
PZ 34
35+871,34
MA 35
36+929
PZ 38
39+631
PZ 40
41+493
MA 42
44+134
PZ 47
46+804
Razem na
miesiąc

Wataha
VI

VII

VIII

IX

X

Ruszów
Ruszów/
Ołobok
Ołobok

6

Ołobok

3

1

II

III

IV

V

10

10

6

9

13

10

2

10

10

13

16

17

9

1

Razem
na
przejściu
60
87
1

12

12

6

2

2

38

3

2

4

3

3

1

Krępnica
Krępnica

I

1

Ołobok/
Krępnica
Krępnica
Krępnica

5

Miesiące
XI
XII

4

5

3

12

1

1

1

13

4

8

1

7

1
3

1

3

2

Krępnica

3

3

Krępnica

2

Krępnica
14

5

1

9

5

2
6

4

5

26

40

34

31

38

30

4
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Przejścia wilków przez drogę krajową nr 18
Droga krajowa nr 18 przecina terytorium watahy Żagań, stanowi też strefę
graniczną pomiędzy grupami Krępnica i Świętoszów. Podobnie jak w II etapie, podczas
tropień zimowych kilka razy zarejestrowano podejścia wilków z tych grup do
ogrodzenia dk 18 oraz równoległe przejścia w odległości 10-500 m od niej. W lutym
2013 r. stwierdziliśmy kilkakrotne podejście pojedynczego wilka do samego ogrodzenia
oraz bramki w ogrodzeniu tej drogi w pobliżu obiektu WD-37 (km 47+168,07), od
strony południowej dk 18. Bramka ta jest słabo zabezpieczona, pomiędzy jej
elementami znajduje się spora luka, którą mniejsze zwierzęta mogą przedostawać się
na jezdnię. Podczas tropień stwierdzono, że w sąsiedztwie przejazdu gospodarczego
pod dk 18 (współrzędne: 51°26'48.66", 15°20'35.10"), pomiędzy ogrodzeniem a
podłożem, a także pomiędzy ogrodzeniem a barierką zainstalowaną nad przejazdem są
znaczne luki, które mogą umożliwić zwierzętom, w tym wilkom, przedostanie się na
jezdnię. Słabo zabezpieczona, tylko za pomocą drutu, jest też bramka znajdująca się w
pobliżu tego przejazdu (Fot. 28 i 29 w Dokumentacji fotograficznej).
Podobnie jak poprzedniej zimy zarejestrowano kilkakrotne przejścia od 1 do kilku
wilków przez dwa wiadukty dla dróg leśnych nad dk 18 (WD-38 km 49+701,46 i WD-40
km 52+292,85) pomiędzy Iłową a Kwisą (wilki z grupy Żagań), oraz przez jeden z
przejazdów technicznych dla dróg leśnych nad dk 18 (WD-48, km 65+258,27),
pomiędzy Kwisą a Trzebieniem (wilki z grupy Świętoszów) (Mapa 8). Niewielka
odległość miejsca rozrodu tej watahy Żagań od dk 18, wynosząca 1,9 km powoduje, że
teren poligonu żagańskiego stanowi dla wilków z tej grupy szczególnie atrakcyjne
miejsce zdobywania pokarmu, do którego mogą się dostać wyłącznie wymienionymi
przejazdami dla dróg leśnych. W odróżnieniu do watah Żagań, Krępnica i Świętoszów,
nie stwierdziliśmy przechodzenia przez autostradę A18 (odcinek Golnice-Krzyżowa)
wilków z watahy Przemków, której terytorium graniczy z tą autostradą od północy.
Podobnie jak w I i II etapie monitoringu, w zimie 2012/2013 nie stwierdzono na
przejazdach technicznych nad dk 18 żadnych tropów gatunków stanowiących
podstawową bazę pokarmową wilków w Borach Dolnośląskich, czyli jeleni, saren i
dzików.
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Analizy genetyczne wykazały następujące przypadki obecności tych samych
osobników po obu stronach dk 18:
Wataha Żagań
(1) Samiec PL063m (dawniej X5m) – stwierdzony w lutym 2013 r. na południe od
dk 18, natomiast w lutym 2012 r. (II etap) stwierdzony na północ od dk 18, a
jeszcze wcześniej w październiku 2011 r. (II etap) na południe od dk 18;
(2) Samiec PL064m znaleziony w lutym 2013 r. na północ od dk 18, rok wcześniej (II
etap) zarejestrowany dwukrotnie na południe od dk 18;
Wataha Świętoszów
(1) Samica PL069f, która jest potomkiem pary z watahy Świętoszów (miejsce
rozrodu tej watahy jest na północ od dk 18) znaleziona została w maju 2012 r.
na południe od dk 18

Przejścia wilków przez linię kolejową E30
Podczas tropień prowadzonych w III etapie monitoringu populacji wilka
stwierdzono przechodzenie tych zwierząt przez linię kolejową E30, odcinek
Zebrzydowa Węgliniec i Węgliniec – Bielawa. Na odcinku Węgliniec-Bielawa, gdzie jest
niewielki ruch pociągów, ograniczający się wyłącznie do pociągów towarowych, na
torowisku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zarejestrowano kilkakrotnie
znakowania moczem przez wilki, a w odległości 250 m na południe od torów jeden
przypadek zabicia sarny prze te drapieżniki. Przebieg i liczba tropów wskazuje, że przez
linię E30 na odcinku Węgliniec-Bielawa przechodzi wataha Ruszów, natomiast przez
odcinek Zebrzydowa-Węgliniec, wataha Ołobok. Stwierdzana podczas monitoringu
przejść na A4 (rejestracje fotopułapkami) obecność wilków na przejściach PZ-23, PZ-51
oraz PZ-28 kilkukrotnie pokrywała się w czasie z rejestracją wilków na linii E30. Podczas
transektów wzdłuż linii kolejowej E30 ponownie zaobserwowano dzikie zwierzęta
kopytne przechodzące przez torowisko w obu kierunkach, zimą obserwowano też ich
tropy oraz tropy mniejszych ssaków drapieżnych: lisów, borsuków, kun i jenotów.
Stwierdzono ponadto obecność na torowisku szczątków martwych dzików i jeleni, a
także liczne martwe płazy jesienią i wiosną, co wskazuje na przypadki kolizji z
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pociągami. Ponownie podczas tropień zimowych nie stwierdzono wykorzystania przez
wilki przejść dolnych pod linią E30 na odcinku Węgliniec-Bielawa.

Przejścia przez inne drogi i linie kolejowe
Podczas długodystansowych tropień zimowych w sezonie 2012/13 zanotowano
przejścia wilków przez drogę nr 351 (odc. Jagodzin – Bielawa Dln.), drogę nr 350 (odc.
Osiecznica-Parowa), drogę Świętoszów-Żagań, linię kolejową z Chojnowa do Leszna
Górnego i z Leszna Górnego do Żagania. Podczas tropień nie stwierdzono przejść
wilków przez drogę wojewódzką nr 297, ale analizy genetyczne wykazały przypadki
przejść 3 różnych wilków w obrębie Borów Dolnośląskich, które wymagały
przekroczenia tej drogi. Nie zarejestrowano też bezpośrednich przejść wilków przez
drogę DK 12, jednak odnalezienie osobnika z watahy Przemków w Puszczy Rzepińskiej
potwierdza, iż co najmniej jeden wilk przekroczył tą drogę z sukcesem, a opisany
poniżej przypadek śmierci samicy na odcinku Żagań–Żary wskazuje, iż dotyczy to
dyspersji zarówno z jak i do Borów Dolnośląskich i może się kończyć kolizjami z
pojazdami.

Śmiertelność wilków na drogach
W styczniu 2013 r. na drodze dk 12 na odcinku Żary-Żagań (km 44+885) została
zabita przez samochód młoda samica wilka. Podejrzewano, że wilk ten należy do
watahy Żagań, jednak nie potwierdziły tego badania genetyczne. Wilk ten nie był
spokrewniony z żadną z grup z Borów Dolnośląskich, ani też z populacją niemiecką. W
tej sytuacji można przypuszczać, iż był to osobnik w trakcie dyspersji z terenów bardziej
odległych (inne lasy zachodniej Polski, lub z Polski Północno-Wschodniej).

Reasumując: Wilki z każdy rokiem coraz swobodniej i częściej wykorzystują górne
przejścia dla zwierząt na autostradzie A4, przez co barierowy wpływ tej autostrady
ulega na tych odcinkach istotnemu zmniejszeniu. Stwierdzone w III etapie zmniejszenie
wykorzystania

przejść dla

zwierząt przez watahę

Krępnica

związane było

prawdopodobnie z dużym spadkiem jej liczebności. Linie kolejowe (zarówno E30 jak i
inne) z uwagi na niewielki ruch nie wydają się istotną barierą dla wilków, stwierdzono
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regularne przejścia tych drapieżników przez tory, natomiast nie korzystają one z
dolnych przejść pod E30. Dla drogi krajowej nr 18 w okresie tym stwierdzono
korzystanie przez wilki jedynie z trzech wiaduktów w ciągu dróg leśnych
przechodzących nad dk 18. Przechodziły nimi wilki z trzech watah (Żagań, Krępnica i
Świętoszów). Inne watahy nie wykorzystywały tych konstrukcji. Na odcinku A18
(Golnice-Krzyżowa) brak jest wiaduktów w ciągu dróg leśnych, które ewentualnie
mogłyby wykorzystywać wilki. Poza wiaduktem dla drogi wojewódzkiej 297 przy węźle
Golnice oraz drogi gminnej przy węźle Krzyżowa, jest tam jedynie wiadukt znajdujący
się w terenie bezleśnym nad drogą gminną łączącą leżące blisko A18 wsie Lipiany i
Nową wieś. Drogi lokalne o niewielkim natężeniu ruchu są regularnie przekraczane
przez wilki, natomiast drogi wojewódzkie (296 i 297) oraz krajowe (dk 12), z uwagi na
duże natężenie ruchu powodują zagrożenie kolizjami wilków z pojazdami.
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5. Podsumowanie wyników monitoringu z lat 2010-2013

5.1. Zmiany wielkości populacji wilka w Borach Dolnośląskich
Wyniki monitoringu populacji wilka w Borach Dolnośląskich w latach 2010-2013
wskazują, że populacja tego drapieżnika w całym kompleksie leśnym utrzymuje się na
wyrównanym poziomie (Tabela 5). W obrębie poszczególnych watah następują
fluktuacje liczebności (Wykres 1), są one jednak związane przede wszystkim z
naturalnym procesem dyspersji młodych osobników, opuszczających rodzicielskie
terytoria w poszukiwaniu terenów do założenia własnych grup rodzinnych.
Niepokojące jest natomiast nagłe zniknięcie jednej z licznych dotychczas watah
(Krępnica) i zastąpienie jej przez nową parę wilków. Powodem może być albo
kłusownictwo albo też wzrost konfliktów pomiędzy watahami. Jeśli któryś z tych
czynników się nasili, może to prowadzić do zmniejszenia się wielkości populacji wilka.

Tabela 5. Wielkość populacji, liczba watah i rozród wilków w Borach Dolnośląskich w latach
2010-2013

Etap
Liczba
monitoringu watah

Szacunkowa
liczba
wilków*

Minimalna liczba
dorosłych wilków **
Zima

Lato

Liczba grup
rodzinnych,
w których
potwierdzono
rozród

Minimalna
liczba
martwych
osobników

X.201033-37 (śr. 35)
7
31
24
6
1***
IX.2011
X.201129-39 (śr. 34)
7
28
26
7
1****
IX.2012
X.201228-30 (śr. 29)
7
33
29
6
1***
IX.2013
* Szacunkowa liczba wilków pod koniec każdego etapu, przed weryfikacją zimowymi
tropieniami w kolejnym sezonie zimowym i wynikami analiz DNA
** Minimalna liczba wilków w Borach Dolnośląskich zweryfikowana tropieniami po śniegu i
analizami genetycznymi
*** Ofiara wypadku drogowego
**** Przyczyna śmierci nieznana

Pozytywnym zjawiskiem jest przystępowanie do rozrodu większości wilczych
grup rodzinnych każdego roku. Zarejestrowana w Borach Dolnośląskich średnia liczba
szczeniąt w pierwszym miesiącu życia wynosi pięć, więc szacunkowo we wszystkich
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grupach rodzinnych rodzi się co roku na przełomie kwietnia i maja ok. 35 młodych.
Śmiertelność szczeniąt w pierwszym roku życia jest jednak wysoka, ma na nią duży
wpływ dostępność pokarmu. Dotychczasowe wyniki badań z niżu Polski (Jędrzejewska i
in. 1996) wskazują, że do zimy przeżywają najczęściej tylko 2 młode. Przyjmując tą
wartość dla Borów Dolnośląskich dałoby to liczbę 14 szczeniąt dożywających drugiego
roku życia.

10
2010/2011

2011/2012

2012/2013

9
8
7

6
5
4
3
2
1
0
Przemków

Krępnica

Świętoszów

Żagań

Ołobok

Ruszów

Wymiarki

Wykres 1. Średnia liczba dorosłych wilków w grupach rodzinnych w Borach Dolnośląskich w
latach 2010-2013.

Śmiertelność wilków w Borach Dolnośląskich jest trudniejsza do oszacowania ze
względu na problem w wykrywaniu martwych osobników. W latach 2010-2013
zanotowano trzy przypadki śmierci dorosłych osobników (Tabela 5). Głównymi
antropogenicznymi przyczynami śmierci wilków w zachodniej Polsce są wypadki
drogowe, podobnie jest w Borach Dolnośląskich. Nie obserwuje się ich jednak na
ogrodzonych drogach (autostrady A4 i A18 oraz dk 18), lecz na biegnących przez
kompleksy leśne drogach niższych klas (droga krajowa nr 12, droga wojewódzka nr
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296), gdzie z uwagi na przeprowadzony remont nawierzchni samochody osiągają
znaczną prędkość i natężenie ruchu jest znaczne. Śmiertelność z przyczyn naturalnych
(choroby, pasożyty, przypadki agresji pomiędzy wilkami z różnych watah, itd.) z całą
pewnością również ma miejsce. Wskazuje na to przypadek drastycznego spadku
liczebności watahy Krępnica, zainfekowanie wilków pasożytami wewnętrznymi (A.
Piróg – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dane niepubl.), lub też obserwacje
osobników w bardzo złej kondycji fizycznej, z wyraźnymi objawami kontuzji (dane
własne autorów z monitoringu fotopułapkami w terytoriach watah). Umiarkowana
śmiertelność wpływa na zmiany liczebności w poszczególnych grupach rodzinnych,
jednak w skali całego kompleksu leśnego nie doprowadza do obniżenia liczebności
populacji. Proces ten jest rekompensowany rozrodem oraz obecną umiarkowaną
imigracją wilków z innych obszarów.

5.2. Podsumowanie wyników analiz genetycznych
W latach 2010-2013 w Borach Dolnośląskich i innych lasach zachodniej Polski
zebrano i przeanalizowano 268 prób z wilków. Średni sukces ekstrakcji DNA wyniósł
77%, w tym dla Borów Dolnośląskich - 71%. W Borach Dolnośląskich w latach 20102013 zidentyfikowano w sumie 55 wilków, w tym 32 samce, 21 samic i 2 osobniki, dla
których nie udało się ustalić płci oraz 10 osobników w sąsiednich lasach (Lasy Lubskie i
Puszcza Rzepińska). Ich wykaz znajduje się załączonej bazie genetycznej ze
zidentyfikowanymi osobnikami.
Dzięki współpracy z Centrum Badań Bioróżnorodności i Klimatu Instytutu
Badawczego Senckenberg – Stacja Badawcza w Gelnhausen (Forschungsinstitut
Senckenberg - Außenstelle Gelnhausen) uzyskane wyniki analiz porównano z bazą
danych dla wilków niemieckich oraz bazą danych dla wilków z bardziej odległych
kompleksów leśnych zachodniej Polski, którą zgromadzono w ramach innych
projektów genetycznych (n=98 prób).
Zarówno w II jak i III etapie monitoringu parametry genetyczne populacji były na
dobrym poziomie. Różnorodność genetyczna (zarówno genowa, jak i alleliczna) były
stosunkowo wysokie, różnorodność alleliczna nieznacznie wzrosła pod koniec
monitoringu (Tabela 6). Nie stwierdzono inbredu.
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Ruszow, Krepniza

Krepniza, Wymiarki

Przemkow

not assignable

Ryc. 2: Analiza w programie Structure genotypów wilków z Borów Dolnośląskich. Kolory wskazują w
przybliżeniu grupy reprodukcyjne oraz stopień pokrewieństwa pomiędzy grupami. Widoczne jest
wyodrębnienie watahy Przemków oraz powiązanie osobników z watahy Krępnica z osobnikami z watah
Ruszów i Wymiarki.

Analizy pokrewieństwa watah w Borach Dolnośląskich wskazują na odrębność
watahy Przemków, funkcjonującej na północ od A4 i A18, od watah mającymi terytoria
pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 18 (watahy Ruszów, Wymiarki, Krępnica)
(ryc. 2) . Odmienność ta utrzymała się przez cały okres monitoringu z uwagi na stałości
pary rozmnażającej się w grupie Przemków, która została potwierdzona genetycznie.
Dzięki odmienności watahy Przemków wzrasta ogólna różnorodność genetyczna
populacji obliczana dla całego kompleksu leśnego. Wskazuje ona jednocześnie na
ograniczoną

wymianę

wilków

pomiędzy

tymi

dwoma

fragmentami

Borów

Dolnośląskich rozdzielonymi dk18/A18.
Stwierdzono też pokrewieństwo watah mającymi terytoria w obszarze pomiędzy
autostradą A4 a drogą krajową nr 18 (watahy Ruszów, Wymiarki, Żagań, Krępnica,
Świętoszów) z populacją niemiecką funkcjonującą po drugiej stronie Nysy Łużyckiej w
Saxoni. Zatem dominujący wpływ na różnorodność genetyczną tej części populacji
bytującej w Borach Dolnośląskich ma dopływ osobników z populacji niemieckiej, które
podczas imigracji do Borów Dolnośląskich nie muszą pokonywać dk 18 i A4. Analizy
genetyczne wskazują też, iż następuje wymiana osobników pomiędzy watahami w
obrębie Borów Dolnośląskich, są to jednak głównie watahy wewnątrz obszaru
zawartego pomiędzy A4 i dk 18.
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Tabela 6. Porównanie parametrów genetycznych populacji ocenionych na podstawie 12
markerów mikrosatelitarnych uzyskanych w II i III etapie monitoringu wilka w Borach
Dolnośląskich.

Parametr
Różnorodność alleliczna
Różnorodność genowa
Heterozygotyczność obserwowana Ho
Heterozygotyczność oczekiwana He
Współczynnik inbredu Fis
Stosunek efektywnej wielkość populacji
do cenzusowej wielkości populacji N e/Nc

Etap II
3,0
0,56
0,55
0,56
-0,006

Etap III
3,6
0,56
0,57
0,56
-0,029

0,18 – 0,20

0,21 – 0,24

5.2.1. Dyspersje wilków
Analizy genetyczne wykazały podczas całego okresu monitoringu 14 przypadków
dyspersji wilków, 9 pomiędzy populacją niemiecką i zamieszkującą Bory Dolnośląskie, 3
pomiędzy Borami Dolnośląskimi i innymi kompleksami leśnymi w zachodniej Polsce
oraz 2 przypadki zmiany grup rodzinnych przez wilki w obrębie Borów Dolnośląskich.
Przeważająca liczba przypadków napływu wilków z populacji niemieckiej dotyczyła
osobników (4 samice i 4 samce) pochodzących z rejonu Łużyc, który przylega
bezpośrednio do Borów Dolnośląskich. Dodatkowo, jedna samica przybyła do Borów
Dolnośląskich z poligonu wojskowego Altengrabow, położonego w landzie SaksoniaAnhalt (dystans dyspersji wyniósł ok. 250 km). W każdym z tych przypadków, aby
dotrzeć do Borów Dolnośląskich wilki nie musiały przekraczać autostrady A4 oraz drogi
dk 18. Trzy wilki urodzone w Borach Dolnośląskich wyemigrowały na północ do innych
kompleksów leśnych w zachodniej części kraju, przy czym dwa wilki wyemigrowały z
watahy Przemków, której terytorium znajduje się na północ od A18 i A4, a tylko jeden
wilk z watahy mającej terytorium na południe od dk 18 (wataha Ruszów), co wiązało
się z koniecznością pokonania dk 18. Dyspersja tych trzech wilków zakończyła się w:
Puszczy Rzepińskiej (ok. 100 km), Puszczy Noteckiej (ok. 140 km) i Lasów Wałeckich
(ok. 260 km). Wewnątrz Borów Dolnośląskich zanotowano krótką dyspersję jednej
samicy z watahy Ruszów do watahy Żagań, oraz dyspersję kolejnej samicy z watahy
Przemków do watahy Wymiarki, co wymagało przejścia przez dk 18. Analizy przepływu
genów, wykonane za pomocą programu Genepop (wersja 4.1.4., Rousset 2008),
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pokazały, że w każdym pokoleniu średnia liczba migrantów pomiędzy Borami
Dolnośląskimi i innymi kompleksami leśnymi w Polsce Zachodniej wynosi 2, natomiast
liczba migrantów pomiędzy Borami Dolnośląskimi a niemiecką populacją wilka jest dwa
razy większa i wynosi 4.

Ryc. 1. Przypadki dyspersji wilków wykryte na podstawie analiz genetycznych w latach 20102013. Niebieskimi strzałkami zaznaczono przypadki imigracji wilków z Niemiec do Borów
Dolnośląskich, a strzałkami czerwonymi dyspersję wilków z Borów Dolnośląskich do Puszczy
Rzepińskiej, Puszczy Noteckiej i Lasów Wałeckich oraz wewnątrz Borów Dolnośląskich.

Reasumując należy stwierdzić, że parametry genetyczne (m.in. różnorodność
genowa i alleliczna) dla całej populacji wilka w Borach Dolnośląskich są na dobrym
poziomie. Decyduje jednak o tym utrzymująca się odrębność genetyczna watahy
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Przemków i swobodna imigracja wilków z Saksonii do watah bytujących pomiędzy A4 i
dk 18. Dotychczas stwierdzona dyspersja poza Bory Dolnośląskie zachodziła głownie z
obszaru watahy Przemków, leżącej na północ od A18.
Dotychczasowy, trzyletni okres monitoringu genetycznego nie daje podstaw do
wnioskowania na temat długofalowych zmian struktury genetycznej populacji, z uwagi
na to, że w populacjach o stosunkowo długim czasie życia osobników rozmnażających
się (kilka lat) zmiany te uwidaczniają się po znacznie dłuższym okresie.
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5.3. Ocena wpływu autostrady A4, dróg krajowych dk 18 i dk 12 oraz linii kolejowej
E30 na wykorzystanie siedlisk w Borach Dolnośląskich przez wilki

W kolejnych etapach monitoringu przeprowadzono analizę lokalizacji śladów
aktywności wilków (ofiary, odchody, znakowania moczem, legowiska dzienne oraz
miejsca wychowu szczeniąt) dla oceny wpływu infrastruktury transportowej na
wykorzystanie siedlisk w Borach Dolnośląskich przez drapieżniki (Tab. 7, Mapy 3-5).

Tabela 7. Porównanie aktywności wilków w odniesieniu do dróg (autostrady A4 i dróg
krajowych nr 18 i 12) i linii kolejowej E30 w poszczególnych etapach monitoringu.

Rodzaj zebranych informacji

Ofiary wilków ogółem
w tym:
- w strefie 0-2 km od dróg
- w strefie 0-2 km od kolei
Odchody ogółem
w tym:
- w strefie 0-3,3 km od dróg
- w strefie 0-3,3 km od kolei
Znakowania moczem
w tym:
- w strefie 0-3,3 km od dróg
- w strefie 0-3,3 km od kolei
Legowiska
w tym:
- w strefie 0-3,3 km od dróg
- w strefie 0-3,3 km od kolei
Potwierdzony rozród ogółem**
w tym:
- w strefie 0-6,45 km od dróg
Liczba watah
Długość transektów

Etapy monitoringu
Etap I
Etap II
X.2010-IX.2011
X.2011-IX.2012
40*
7

Etap III
X.2012-IX.2013
5

5 (12,5%)
0
330

3 (43%)
0
305

0
1 (20%)
158

21 (6,4%)
9 (2,8%)
88

23 (7,5%)
9 (3%)
78

17 (10,8%)
12 (7,6%)
132

9 (10,2%)
0
3

11 (14%)
1 (1,3%)
2

32 (24,2%)
9 (3,8%)
8

0
1
6

1 (50%)
0
7

0
0
6***

3 (50%)
7
1240

4 (57%)
7
1228

4***
7
1301

* Informacje o ofiarach własne i z obwodów łowieckich
** Informacje o rozrodzie w danym etapie zostały zweryfikowane tropieniami zimowymi przeprowadzonymi w
następnym etapie i najnowszymi wynikami analiz genetycznych
*** Minimalna liczba, wymaga weryfikacji w zimie 2013-2014

43 / 56

Wildlife Consulting

Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus
w Borach Dolnośląskich: Etap III

5.3.1. Wpływ na możliwości polowań wilków
Podczas tropień zimowych wilków obserwowano dużą liczbę tropów dzikich
zwierząt kopytnych w pobliżu ogrodzeń autostrady A4 i dk 18. W trakcie monitoringu
przejść dla zwierząt na autostradzie A4 rejestrowano obecność jeleni, dzików i saren na
przejściach górnych, jednak nie rejestrowano przechodzenia dzikich ssaków kopytnych
przez przejazdy techniczne dróg leśnych nad dk 18. Odnalezione w strefie 0-2 km
resztki 8 ofiar wilków wskazują, że wilki wykorzystują obecność dzikich zwierząt
kopytnych i polują w tej strefie.

5.3.2. Wpływ na wybór miejsc odpoczynku wilków
Podczas całego okresu monitoringu tylko raz (w etapie II) odnaleziono legowiska
wilków w strefie 0-3,3 km od autostrady A4, oraz w jednym przypadku (etap I) w
pobliżu linii kolejowej E30. Liczba wszystkich odnalezionych legowisk (n=13) nie jest
duża, jednak można na tej podstawie stwierdzić, że jeśli istnieje taka możliwość
(odpowiednie siedliska oddalone od dróg) wilki wolą jednak odpoczywać dalej od
źródeł hałasu, jakim są ruchliwe drogi.
Odnalezione odchody wilków zlokalizowane były głównie poza strefą od 0 do 3,3
km od infrastruktury transportowej (od 81,6 do 90,9%), jednak podczas trwania
monitoringu procent odchodów odnalezionych wewnątrz strefy 0-3,3 km wzrósł od 9,1
(w I etapie) do 18,4 (w III etapie). Najwięcej odchodów w tej strefie znajdowało się w
pobliżu dk 18 (Mapa 3), a szczególnie w obrębie terytoriów watah Żagań, Krępnica i
Świętoszów. Wataha Żagań miała nory w pobliżu dk 18 (dystans 1,9 km), a ponieważ
wilki znakują odchodami okolice nory, wpłynęło to na obecność odchodów w strefie 03,3. Terytoria watah Krępnica i Świętoszów nakładały się w rejonie dk 18, co
powodowało ich przechodzenie przez dk 18 w obu kierunkach i pozostawianie
odchodów na drogach prowadzących do przejazdów dróg leśnych nad tą drogą.
Wskazuje to na adaptację tych dwóch watah do obecności dk 18 i regularne
wykorzystywanie siedlisk w jej sąsiedztwie do realizacji istotnych funkcji życiowych.
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Procent odnalezionych znakowań moczem też wzrósł w omawianej strefie, od
10,2 (w I etapie) do 31,1 (w etapie III). Podobnie jak odchody, znakowanie moczem
najczęściej odnajdowano w pobliżu dk 18, było ich tam więcej niż odchodów,
szczególnie w obrębie strefy nakładania się terytoriów watah Świętoszów i Krępnica
(Mapa 3).
Znakowania moczem (Mapa 4) znajdowano też w pobliżu A4, a na filmikach
zarejestrowanych przez fotopułapki podczas projektu monitoringu przejść dla zwierząt
na A4 zaobserwowano wilki znakujące pasy z piaskiem na górnych przejściach.
Ponieważ wilki znakują moczem m.in. granice swoich terytoriów, w celu pozostawienia
ostrzeżenia dla sąsiednich watah lub obcych wilków przed ich naruszaniem, wskazuje
to, iż obie ogrodzone drogi stanowią dla większości wilków (poza watahą Żagań)
element środowiska wyznaczający granice aktywnie bronionych terytoriów. Nie
oznacza to jednak, że wilki z rezydujących tu watah nie przekraczają tych granic. Jak
wynika z analiz genetycznych i tropień zimowych, robią to w celach łowieckich, by
poszukiwać partnera lub nowego siedliska. Wykorzystują przy tym przejścia dla
zwierząt na autostradzie A4 oraz rzadziej trzy górne przejazdy dla dróg leśnych nad dk
18 oraz przestrzeń pod mostem na Kwisie.

5.3.3. Wpływ na miejsca rozrodu wilków
W raportach z poszczególnych etapów monitoringu populacji wilka wskazywano
minimalną liczbę stwierdzonych rozrodów w watahach, dane te były następnie
weryfikowane tropieniami po śniegu podczas kolejnej zimy oraz porównywane z
późniejszymi wynikami analiz genetycznych, które wskazywały, które z wykrytych
osobników były potomstwem pary rodzicielskiej. Ostatecznie zweryfikowaną liczbę
rozrodów w etapach I i II monitoringu podaje Tabela 5 (str. 34), natomiast dla etapu III
podana liczba jest minimalną, ponieważ dopiero zimą 2013-2014 będzie możliwość
ostatecznej jej weryfikacji.
W okresie monitoringu, od 3 do 4 watah (średnio 53,5% wszystkich watah) miało
miejsca rozrodu w strefie od 0 do 6,45 km od głównych dróg: autostrady A4 oraz dróg
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krajowych nr 18 i 12. Były to watahy: Żagań, Ołobok, Krępnica i Przemków. Najbliżej
drogi krajowej nr 18 miała aktywne nory w sezonach 2012 i 2013 wataha Żagań – 1,9
km, natomiast najbliżej A4 miała nory wataha Ołobok – 2,5 km. Przez cały okres
monitoringu w strefie 0-6,45 zarówno w stosunku do A4 jak i dk 18 wszystkie nory
miała wataha Krępnica (najbliższa nora w odległości 3,6 km od dk 18), i to ta wataha
wydaje się najlepiej przystosowana do funkcjonowania w siedliskach przeciętych przez
ruchliwe drogi. Najdalej, ale w strefie 0-6,45 km miała nory wataha Przemków
(najbliższa nora 5,4 km od dk 12). Poza strefą 0-6,45 przez cały okres monitoringu
miały nory watahy Świętoszów, Ruszów i Wymiarki.

5.3.4. Podsumowanie
Wilki w Borach Dolnośląskich wykazują wyższy poziom tolerancji w stosunku do
dróg publicznych, niż osobniki zamieszkujące mniej zurbanizowane obszary Polski,
gdzie drapieżniki te rozmnażają się zazwyczaj w miejscach odległych ponad 6,45 km od
intensywnie użytkowanych ciągów komunikacyjnych i osiedli ludzkich (Theuerkauf i in.
2003b). We wschodniej części Borów Dolnośląskich autostrada A4 i droga krajowa nr
18 przebiegają blisko siebie, powodując, że strefy 0-6,45 km dla każdej z nich
pokrywają niemal w całości dostępne dla wilków siedliska. Wymienione watahy, chcąc
uniknąć niepokojenia przez ludzi, wybierały do wychowu szczeniąt obszary
maksymalnie odległe od wszelkich miejscowości i tych dróg lokalnych (np. drogi nr 350,
296 i 297), gdzie są parkingi leśne, a kierowcy i pasażerowie mogą się zatrzymać i
wyruszyć w głąb lasu. Okazuje się, że wzdłuż ogrodzonych dróg (jeśli bramki w
ogrodzeniach są zamknięte i ogrodzenie jest szczelne), dostęp ludzi do lasu jest
utrudniony i pomimo hałasu dochodzącego z autostrady, jest tam relatywnie
spokojnie, szczególnie pod koniec wiosny i na początku lata, gdy następuje rozród u
wilków. Zatem wybór miejsca rozrodu jest kompromisem pomiędzy zagrożeniem
wynikającym z aktywności ludzi, konkurencją o siedliska z sąsiednimi watahami oraz
uciążliwością wynikającą z hałasu emitowanego przez autostrady. Hałas ten może
zaburzać komunikację głosową, czyli nawoływanie się przy pomocy wycia pomiędzy
członkami watahy. Taka komunikacja jest dla wilków bardzo ważna, a w okresie
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wychowu szczeniąt ze względów bezpieczeństwa, szczególnie intensywna. Wydaje się
jednak, iż obecność osób penetrujących las jest zagrożeniem znacznie poważniejszym
dla szczeniąt, natomiast w pobliżu ogrodzonej drogi taka obecność jest mniej częsta,
niż przy drogach niższej kategorii.
Reasumując należy stwierdzić, że:
a.

Wilki w Borach Dolnośląskich w dużym stopniu zaadaptowały się do
antropogenicznych przekształceń kompleksu leśnego, w tym obecności nowego
odcinka autostrady A4. Było to możliwe dzięki obecności przejść dla zwierząt na
A4, obecności dogodnych miejsc do wychowu młodych i odpoczynku oraz
istnieniu odpowiedniej bazy pokarmowej.

b.

Gdy jest to możliwe, wilki wybierają do odpoczynku oraz wychowu szczeniąt
miejsca najbardziej odległe od autostrady A4 i innych dróg. Przy czym
nieogrodzone drogi krajowe i wojewódzkie, gdzie ruch jest znaczny, są w
pierwszym rzędzie unikane przy wyborze miejsca rozrodu.

c.

W obliczu zagrożenia niepokojeniem przez człowieka, wilki są w stanie
rozmnażać się wewnątrz strefy od 0 do 6,45 km od autostrady A4 i dk 18.
Warunkiem jest jednak, by w strefie tej istniały miejsca dogodne do rozrodu, a
penetracja ludzka była znacznie mniejsza, niż w innych częściach lasu.

5.4. Wpływ autostrady A4, dróg krajowych dk 18 i 12, linii kolejowej E30
oraz innej infrastruktury transportowej na przemieszczanie się wilków

W latach 2010-2013 tropienia wilków na piaszczystych drogach leśnych oraz po
śniegu, miejsca znalezienia odchodów, z których uzyskano DNA wilków oraz analiza
wyników monitoringu przejść dla zwierząt w ciągu autostrady A4, pozwoliły na ocenę
możliwości przekraczania przez wilki autostrady A4, dróg dk 18 i dk 12 oraz linii
kolejowej E30.

47 / 56

Wildlife Consulting

Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus
w Borach Dolnośląskich: Etap III

Przejścia wilków przez autostradę A4
Intensywność przechodzenia wilków przez autostradę A4 wyraźnie wzrosła w
okresie monitoringu. Dodatkowych informacji potwierdzających ten fakt dostarczył
monitoring przejść dla zwierząt. W I etapie były to zaledwie podejścia wilków w
sąsiedztwo A4 lub sporadyczne przejścia przez MA15, MA31 i PZ34.

Sądząc po

obecności ofiar na południe od A4 wilki z watahy Krępnica przechodziły już wówczas
przez PZ 38 lub PZ40. W II etapie wilki z watah Ruszów i Ołobok wykorzystywały już
znacznie częściej górne przejścia dla zwierząt: PZ-23, PZ-28 i PZ-51. W sumie
zarejestrowano 30 przechodzących wilków na tych przejściach. Natomiast wilki z
watahy Krępnica użytkowały przejścia: PZ-34, PZ-47, MA-35, PZ-38, PZ-40 oraz WA-33.
W sumie zarejestrowano 77 przechodzących wilków. Najczęściej wykorzystywane było
przejście PZ-34, najchętniej wilki przechodziły przez przejścia w okresie od listopada do
lutego. W III etapie, watahy Ruszów i Ołobok ponownie wykorzystywały przejścia PZ23, PZ-28 i PZ-51 jednak już znacznie bardziej intensywnie niż w II etapie – 189
przechodzących wilków, a wilki z watahy Krępnica używały przejść MA-31, WA-33, PZ34, MA-35, PZ-38 i PZ-47, jednak zarejestrowano tu mniej przechodzących wilków niż
w II etapie, bo 51. Użytkowanie przejść było nieregularne, największe stwierdzano od
listopada do kwietnia. Różnice występowały także w wykorzystaniu przez wilki
poszczególnych przejść, najchętniej wilki przechodziły przez PZ51 (Tab. 8).

Tabela 8. Porównanie wykorzystania przez wilki przejść dla zwierząt na autostradzie A4 w
poszczególnych etapach monitoringu
Etapy monitoringu
Etap I
Etap II
Etap III
X.2010-IX.2011
X.2011-IX.2012
X.2012-IX.2013
Watahy przechodzące przez A4
Krępnica
Ruszów,
Ruszów,
Ołobok
Ołobok,
Ołobok,
Krępnica
Krępnica
Liczba przechodzących wilków
kilka
107
240
przez A4
Wykorzystywane przejścia na A4
MA15, MA31,
PZ23, PZ28,
PZ23, PZ28,
PZ34, PZ38?,
PZ51, MA31,
PZ51*, MA31,
PZ40?
PZ34*, MA35,
PZ34, MA35,
PZ38, PZ40,
PZ38, PZ40,
PZ47 oraz WA33 PZ47 oraz WA33
Zwiększone wykorzystanie przejść
zima
XI-II
XI-IV
* Przejście dla zwierząt, gdzie zarejestrowano najwięcej wilków
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Wilki chętniej korzystały z dużych przejść górnych, na których wykazywały
znacznie bogatszy repertuar zachowań socjalnych i niższy poziom strachu. Na
przejściach górnych, wśród 83 zarejestrowanych przez fotopułapki wilków 66% (n=55)
wykazywało zachowania neutralne (spokojne przejście), 25% (n=21) zachowania
związane z interakcjami socjalnymi (zabawa lub znakowanie), a jedynie 8% (n=7) –
strach. Natomiast na przejściach dolnych 32% wilków (n=7) wykazywało objawy
strachu (w 20% przypadków wilki rezygnowały z przejścia), 68% (n=15) wykazywało
zachowania neutralne, a zachowań związanych z interakcjami socjalnymi nie
obserwowano wcale.

Przejścia wilków przez drogę krajową nr 18
Przez cały okres monitoringu podczas tropień zimowych rejestrowano tropy
wilków z watah Żagań, Krępnica i Świętoszów w bezpośrednim sąsiedztwie dk 18, wilki
podchodziły do ogrodzenia tej drogi i zawracały, lub szły wzdłuż ogrodzenia w
odległości od kilku do 500 m. Stwierdzano także przejścia wilków z tych watah przez
wiadukty drogowe dla dróg leśnych nad dk 18: WD-38 (km 49+701,46) i WD-40
(km52+292,85) pomiędzy Iłową a Kwisą (wilki z grupy Żagań) oraz przez WD-48 (km
65+258,27), pomiędzy Kwisą a Trzebieniem (wilki z grup Świętoszów i Krępnica).
Rejestrowano też przejścia pojedynczych wilków pod mostem na Kwisie. Przypadki
pokonywania dk 18 przez wilki potwierdziły też wyniki analiz genetycznych,
stwierdzano mianowicie obecność DNA tych samych osobników na północ i na
południe od dk 18 w różnych okresach monitoringu. W kolejnych etapach nie
stwierdzono większych zmian w wykorzystaniu tych obiektów technicznych przez wilki.
Nie stwierdzono również wykorzystania przejazdów przez dzikie zwierzęta kopytne
stanowiące podstawę diety wilków w Borach Dolnośląskich. Wilki intensywnie
znakowały najazdy na te trzy ww. wiadukty po obu stronach dk 18. W całym okresie
monitoringu (ani podczas tropień zimowych, ani w oparciu o analizy genetyczne) nie
zarejestrowano przypadków przechodzenia wilków przez odcinek autostradowy A18
pomiędzy Golnicami i Krzyżową.
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Przejścia wilków przez linię kolejową E30
Podczas tropień zimowych prowadzonych w kolejnych okresach monitoringu
stwierdzono coraz częstsze przechodzenie wilków przez linię kolejową E30, odcinek
Zebrzydowa Węgliniec i Węgliniec – Bielawa. Wilki przechodziły przez tory w drodze na
przejścia na autostradzie A4 i z powrotem. Potwierdziły to analizy porównawcze z
materiałem nagranym na fotopułapkach na przejściach dla zwierząt. Szczególnie w III
etapie tropienia wykazały, że wilki z watach Ruszów i Ołobok przekraczały torowisko,
znakowały na nim lub w jego sąsiedztwie, a nawet polowały w pobliżu. Pomimo
obecności dolnych przejść dla zwierząt pod linią E30 na odcinku Węgliniec-Bielawa nie
zarejestrowano przypadków ich wykorzystania przez wilki. Podczas transektów wzdłuż
linii kolejowej E30 regularnie obserwowano dzikie zwierzęta kopytne przechodzące
przez torowisko w obu kierunkach. Obecność na torowisku szczątków martwych
dzików i jeleni wskazywała jednak na przypadki kolizji z pociągami.

Przejścia przez inne drogi i linie kolejowe
Podczas trwania monitoringu zanotowano wielokrotne przejścia wilków przez
drogi niższej kategorii i lokalne linie kolejowe: drogę nr 350 (odc. Osiecznica-Parowa),
drogę nr 357 (odc. Osiecznica-Tomisław), drogę nr 351 (odc. Jagodzin – Bielawa Dln.),
drogę Świętoszów-Żagań, linię kolejową z Chojnowa do Leszna Górnego i z Leszna
Górnego do Żagania. Dowodów na przekraczanie drogi wojewódzkiej nr 297 przez wilki
dostarczyły wyniki analiz genetycznych, które wykazały przypadki przejść 3 różnych
wilków w obrębie Borów Dolnośląskich, które wymagały przekroczenia tej drogi.
Dowodem na przekraczanie drogi dk 12, było odnalezienie osobnika z watahy
Przemków w Puszczy Rzepińskiej (w oparciu o analizy DNA) oraz odnalezienie
martwego wilka (samicy) na odcinku Żagań –Żary.
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Śmiertelność wilków na drogach
Podczas monitoringu w Borach Dolnośląskich stwierdzono w sumie dwa
przypadki śmierci wilków na drogach w wyniku kolizji z pojazdami. Jeden wilk
(prawdopodobnie młody samiec z watahy Żagań) zginął w sierpniu 2011 r. na drodze nr
296 (odcinek Żaganiec – Czerna). Wilk ten został bezprawnie zabrany z drogi i nie
można było pobrać prób do badań genetycznych, został jednak sfotografowany. Drugi
wilk (młoda samica) został zabity przez samochód w styczniu 2013 r. na drodze dk 12
na odcinku Żary-Żagań (km 44+885). Analizy genetyczne nie potwierdziły
pokrewieństwa z którąkolwiek z grup z Borów Dolnośląskich, ani też z populacją
niemiecką. Można zatem przyjąć, iż był to osobnik w trakcie dyspersji z terenów
bardziej odległych (inne lasy zachodniej Polski lub z Polski Północno-Wschodniej).

5.4.1. Podsumowanie
Pokonywanie ogrodzonej autostrady A4 umożliwiają specjalnie w tym celu
wybudowane przejścia dla zwierząt. Ich monitoring pokazał, że większość z nich jest
użytkowana przez wilki, szczególnie przejścia górne. Dzięki tym obiektom watahy mogą
użytkować obszary po obu stronach A4, może także następować swobodna emigracja i
imigracja wilków z i do Borów Dolnośląskich. Ogrodzona droga krajowa nr 18 posiada
obecnie jedno przejście dla zwierząt, a na autostradzie A18 (odcinek Golnice-Krzyżowa)
takich przejść brak. Podczas całego okresu monitoringu stwierdzono kilkukrotne
wykorzystanie przez wilki trzech wiaduktów - przejazdów dla dróg leśnych nad dk18
oraz mostu nad Kwisą. Potwierdzona analizami dyspersja przez dk 18 na zewnątrz
Borów Dolnośląskich dotyczyła tylko jednego wilka. Linie kolejowe i drogi lokalne w
Borach Dolnośląskich są swobodnie i często przekraczane przez wilki. Śmiertelność przy
przekraczaniu dróg wystąpiła na drodze wojewódzkiej nr 296 (jeden osobnik – samiec z
watahy Żagań), oraz na drodze krajowej nr 12 (samica wilka w trakcie imigracji do
Borów Dolnośląskich).
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6. Wskazówki dla dalszego monitoringu wilka w Borach Dolnośląskich
Planowany do kontynuacji w kolejnych latach monitoring populacji wilka w
Borach Dolnośląskich winien być prowadzony przy zastosowaniu metodyki w jak
największym stopniu zbliżonej do stosowanej w latach 2010-2013, tak by zapewnić
porównywalność wyników. Czas trwania monitoringu należy podzielić na okresy
trwające 12 miesięcy.
Zaleca się kontynuowanie oceny liczebności populacji, a także użytkowania
przestrzeni przez wilki w odniesieniu do infrastruktury transportowej. Z uwagi na
konieczność wychwycenia długofalowych zmian struktury genetycznej populacji,
niezmiernie istotne jest kontynuowanie badań nad tą strukturą i poziomem wymiany
osobników pomiędzy populacją wilków zamieszkującą Bory Dolnośląskie oraz
populacjami w sąsiednich kompleksach leśnych. Badania genetyczne służyć będą
również sprawdzeniu czy przybywające do Borów Dolnośląskich wilki włączane są do
rozrodu, a tym samym, czy uzupełniają pulę genową lokalnej populacji. Monitoring
przejść dla zwierząt na autostradzie A4, prowadzony w latach 2010-2013 wykazał, że
wilki regularnie wykorzystywały większość istniejących tam przejść. Nie jest więc
konieczne kontynuowanie monitoringu przejść dla zwierząt na A4 w dotychczasowym
wymiarze. Niezbędne jest natomiast rejestrowanie przejść wilków przez przejścia na
A4 oraz przez przejazdy na dk18 podczas zimowych tropienia tych drapieżników.
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8. Załączniki
8.1. Dokumentacja kartograficzna (na dysku CD/DVD)
Mapa 1. Teren badań - Bory Dolnośląskie.
Mapa 2. Lokalizacje prób genetycznych z wilków w Borach Dolnośląskich
Mapa 3. Lokalizacje odchodów wilków w Borach Dolnośląskich
Mapa 4. Znakowania moczem wilków w Borach Dolnośląskich
Mapa 5. Tropy wilków w Borach Dolnośląskich
Mapa 6. Miejsca rozrodu wilków w Borach Dolnośląskich
Mapa 7. Rozmieszczenie schematycznych terytoriów wilczych grup rodzinnych w
Borach Dolnośląskich
Mapa 8. Lokalizacje przejść wilków przez A4 i dk18
8.2. Dokumentacja fotograficzna (na dysku CD/DVD)
Fot. 1. Znakowanie moczem samicy z watahy Krępnica (widoczna krew pojawiająca się
w trakcie rui).
Fot. 2. Stara nora wilków z watahy Krępnica z widocznymi tropami.
Fot. 3. Trop wilka z watahy Ołobok.
Fot. 4. Wilk z watahy Przemków (zdjęcie z fotopułapki)
Fot. 5. Jedna z nor wilków z watahy Przemków – obok widoczna linka oznaczająca
granicę pola przeznaczonego do rozminowania.
Fot. 6. Znakowanie drapaniem wykonane przez wilka z watahy Przemków.
Fot. 7. Tropy wilków z watahy Przemków nad zbiornikiem wodnym.
Fot. 8. Znakowanie moczem wykonane przez wilka z watahy Przemków.
Fot. 9. Szczątki lisa zabitego przez wilki z watahy Przemków.
Fot. 10. Wilk z watahy Przemków przy norze (zdjęcie z fotopułapki)
Fot. 11. Wilki z watahy Ruszów (zdjęcie z fotopułapki)
Fot. 12. Legowisko samicy z watahy Ruszów – widoczna krew wydzielana przez samicę
w rui
Fot. 13. Jedna z nor watahy Ruszów.
Fot. 14. Odchody wilka z watahy Ruszów.
Fot. 15. Tropy wilka z watahy Ruszów.
Fot. 16. Wilk z watahy Ruszów (zdjęcie z fotopułapki)
Fot. 17. Wilk z watahy Świętoszów (zdjęcie z fotopułapki)
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Fot. 18. Jedna z nor wilków z watahy Świętoszów.
Fot. 19. Tropy wilków z watahy Świętoszów w zimie.
Fot. 20. Wilk z watahy Wymiarki (zdjęcie z fotopułapki).
Fot. 21. Nora wilków z watahy Wymiarki.
Fot. 22. Odchody wilka z watahy Wymiarki.
Fot. 23. Trop wilka z watahy Wymiarki w zimie.
Fot. 24. Trop wilka z watahy Wymiarki latem.
Fot. 25. Znakowanie za pomocą drapania wykonane przez wilka z watahy Żagań.
Fot. 26. Tropy wilków z watahy Żagań.
Fot. 27. Tropy wilków z watahy Żagań idące przez tereny podmokłe.
Fot. 28. Przykład nieszczelności pod ogrodzeniem w sąsiedztwie dk18 umożliwiającej
przedostanie się zwierząt na drogę.
Fot. 29. Przykład nieszczelności pod ogrodzeniem w sąsiedztwie dk18 umożliwiającej
przedostanie się zwierząt na drogę.
8.3. Dokumentacja genetyczna (na dysku CD/DVD)
8.4. Baza danych (na dysku CD/DVD)

56 / 56

