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Przedmioty ochrony 

• Mopek zachodni Barbastella barbastellus 

• Bóbr europejski Castor fiber 

• Wilk Canis lupus 

• Ryś Lynx lynx 

• Wydra Lutra lutra 

• Żubr Bison bonasus 

Gatunki nie uznane za przedmiot ochrony: 

Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 



Gatunek Liczebność 
populacji 

Stan populacji 

Mopek liczny stabilna 

Bóbr europejski > 200 wzrost 

Wilk 50 stabilna 

Ryś 13 (20) stabilna 

Wydra 30 (?) stabilna 

Żubr 100 wzrost 

Liczebność i stan populacji 



Rozmieszczenie watah i liczebność wilków w Puszczy Knyszyńskiej  

ustalona na podstawie wyników tropień przeprowadzonych w roku 2013 

WILK 

Źródło: T. Borowik i K. Schmidt, raport IBS PAN wykonany dla WWF. 



Minimalna liczebność rysi w Puszczy Knyszyńskiej  

ustalona na podstawie wyników tropień przeprowadzonych w roku 2013 

RYŚ 

Źródło: T. Borowik i K. Schmidt, raport IBS PAN wykonany dla WWF. 



ŻUBR 

Lokalizacje 2 krów 

zaopatrzonych w obroże 

satelitarne GPS na terenie 

Puszczy Knyszyńskiej 

w latach 2009-2011. 

Źródło: Kowalczyk, Lickiewicz, Hoffman-Kamińska 2011 „Użytkowanie przestrzeni i szkody powodowane przez 

 żubry w Puszczy Knyszyńskiej” 



Rezerwat Populacja Siedlisko Szanse 

zachowania 

gatunku 

Ocena 

stanu 

ochrony 

1. Budzisk FV FV FV FV 

2. Jesionowe Góry FV FV FV FV 

3. Krasne FV FV FV FV 

4. Las Cieliczański FV FV FV FV 

5. Woronicza FV FV FV FV 

Występowanie i stan ochrony mopka  

w rezerwatach Puszczy Knyszyńskiej 

Źródło: K. Zub, Ssaki (Mammalia) 7 rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej. 

Opracowanie w ramach przygotowywanych planów ochrony dostosowanych do planu 

ochrony NATURA 2000. 



Gatunek Zagrożenia 

Mopek niedobór kryjówek letnich i schronisk zimowych 

Bóbr europejski niszczenie tam i żeremi, zubożenie bazy pokarmowej 

Wilk kłusownictwo, fragmentacja populacji 

Ryś kłusownictwo, fragmentacja populacji, zubożenie bazy 
pokarmowej 

Wydra kłusownictwo, zubożenie bazy pokarmowej 

 

Żubr zubożenie bazy pokarmowej, choroby 

Główne zagrożenia 



Gatunek Stan ochrony Działania 

Mopek FV uzupełnienie stanu wiedzy 

Bóbr europejski FV utrzymanie stanu populacji 

Wilk FV utrzymanie stanu populacji 

Ryś U1 (FV?) utrzymanie stanu populacji 

Wydra FV utrzymanie stanu populacji 

Żubr U1 (FV?) utrzymanie stanu populacji 

Działania ochronne 

FV – właściwy, U1 - niezadowalający 



Szczegóły działań ochronnych 
Mopek 

 

Niedobór kryjówek letnich - ochrona starodrzewi i pojedynczych starych drzew, 
szczególnie w pobliżu nie zalesionych polan i luk, będących miejscami 
żerowania.  

Niedobór schronisk zimowych - ze względu na brak dużych naturalnych (jaskinie) i 
sztucznych (np. forty) zimowisk nietoperzy w pobliżu Puszczy Knyszyńskiej 
celowe jest podjęcie działań edukacyjnych mających na celu nieformalną 
ochronę znanych miejsc hibernacji nietoperzy. W szczególności dotyczy to 
piwnic przydomowych, studni i strychów. 

  

Fot. A. Kepel 



Bóbr 

 

Niszczenie tam i żeremi - profilaktyczna działalność edukacyjna mająca na celu 
podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby ochrony bobrów 
oraz ich roli w ekosystemie. 

 

Niedobór bazy pokarmowej - prowadząc zabiegi mające na celu hamowanie naturalnej 
sukcesji w dolinach rzek i strumieni powinno pozostawiać się drzewa i krzewy 
rosnące w strefie nadbrzeżnej. 



Wilk 

 

Kłusownictwo - ochrona miejsc rozrodu, łagodzenie konfliktów z człowiekiem 
poprzez działania edukacyjne, wypłatę odszkodowań oraz w skrajnych 
wypadkach eliminację watah powodujących wyjątkowo uciążliwe szkody. 

 

Fragmentacja populacji – utrzymanie sieci korytarzy ekologicznych łączących 
duże kompleksy leśne w północno-wschodniej Polsce. 

 

Fot. J. Walencik 



Ryś 

 

Kłusownictwo - ochrona miejsc rozrodu, działania edukacyjne. W zakresie walki 
z kłusownictwem konieczne jest współdziałanie służb parku, służb 
nadleśnictw i policji.  

 

Fragmentacja populacji – utrzymanie sieci korytarzy ekologicznych łączących 
duże kompleksy leśne w północno-wschodniej Polsce. 

 

Zubożenie bazy pokarmowej – dostosowanie odstrzału saren do potrzeb 
populacji rysia. 

 

Fot. R. Dróżdż 



Wydra  

 
Kłusownictwo – działania edukacyjne, szczególnie w miejscach gdzie istnieją 

 stawy hodowlane. Wydry mogą wyrządzać poważne, ale znacznie 

 częściej przyczyną takich szkód jest norka amerykańska. Nielegalne 

 zwalczanie norki może prowadzić do zmniejszania się liczebności 

 wydry 

 

Zubożenie bazy pokarmowej - zachowanie stanowisk bobrów, które stwarzają 

 korzystne warunki do wzrostu ryb i żerowania dla wydr. 

 

 

Fot. M. Wołkowycki 



Żubr 

 
Zubożenie bazy pokarmowej - wzbogacanie podszytu, który zwiększa bazę 

 żerową tego gatunku. Utrzymanie łąk i polan położonych wewnątrz 

 kompleksu leśnego, które są środowiskiem preferowanym przez żubry.  

 

Choroby – odstrzały sanitarne. Przemyślane dokarmianie zimowe. 

 

Łagodzenie konfliktów z człowiekiem poprzez zatrzymywanie żubrów wewnątrz 

 kompleksów leśnych i wypłatę odszkodowań. 

 

 



Przemieszczenia 2 krów noszących obroże GPS  

w Puszczy Knyszyńskiej w latach 2009-2011  

Źródło: R. Kowalczyk, A. Lickiewicz, E. Hoffman-Kamińska.2011.Użytkowanie przestrzeni i szkody powodowane 

 przez żubry w Puszczy Knyszyńskiej; W. Olech. 2012. Strategia gospodarowania populacją żubra 

 w Puszczy Knyszyńskiej  

Sposoby przeciwdziałania szkodom: 

• Zatrzymywanie żubrów na obszarach 

leśnych przed okresem migracji poprzez 

dokarmianie atrakcyjna karmą (buraki, 

jabłka).  

• Grodzenie najcenniejszych upraw rolnych; 

• Lokalizacja cennych upraw w odległości 

większej niż 1 km od lasu; 

• Tworzenie zimowych obszarów żerowych 

(poletka rzepaku, łąki z sianem) na terenie 

kompleksu leśnego; 

• Kontraktacja obszarów łąk na obrzeżach 

kompleksów leśnych regularnie 

użytkowanych przez żubry (ostoje zimowe 

na terenach otwartych) 

• Kierowanie żubrów poza obszary cenne 

rolniczo (sterowanie migracjami poprzez 

odpowiednie wygrodzenia); 

• Płoszenie żubrów na terenach otwartych w 

celu zwiększenia ruchliwość żubrów, 

zmniejsza koncentracji szkód oraz rozbicia 

dużych stad. 

Żubr - łagodzenie konfliktów z człowiekiem 



Mopek 

 

Wskazane jest prowadzenie badań nad tym gatunkiem w Puszczy 

Knyszyńskiej celem uzupełnienia wiedzy na temat jego rozmieszczenia. W 

szczególności dotyczy to schronisk zimowych. 

 

Bóbr 

 

Rozmieszczenie tego gatunku zależy od aktualnej dostępności zasobów 

pokarmowych, gdyż bobry co pewien czas zmieniają miejsce lokalizacji 

swoich tam i żeremi, kiedy zużyją lokalne zasoby pokarmowe. Najprostszym 

sposobem jest inwentaryzacja na podstawie liczenia zapasów pokarmu tzw. 

tratw bobrowych (każda zimująca rodzina posiada jedną tratwę), w okresie 

późnej jesieni i wczesnej wiosny. Ze względu na trudną dostępność 

niektórych odcinków cieków wodnych takie liczenie najłatwiej jest wykonać w 

okresie występowania stałej pokrywy lodowej.  

Monitoring stanu ochrony 



Wilk i ryś 

 

Podstawą monitoringu są tropienia zimowe tych gatunków koordynowane 

przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, przy zaangażowaniu 

służb terenowych Lasów Państwowych i Parku Krajobrazowego.  

 

Ponieważ wilk, zgodnie z Załącznikiem II Dyrektywy Siedliskowej należy do 

gatunków o pierwszorzędnym znaczeniu należy dołożyć wszelkich starań 

aby nasza wiedza na temat liczebności i rozmieszczenia tego drapieżnika 

była jak najpełniejsza.  

 

Ma to też duże znaczenie dla sporządzania planów pozyskania zwierzyny, 

gdyż nieuwzględnienia wpływu wilka i rysia na populacje ssaków 

kopytnych może doprowadzić do nadmiernego obniżenia ich 

zagęszczenia, co może odbić się negatywnie na liczebności tych 

drapieżników i ich potencjale rozrodczym. 



Wydra 

 

Ze względu na skąpe informacje dotyczące występowania wydry w 

Puszczy Knyszyńskiej istnieje potrzeba monitoringu tego gatunku 

równolegle z kontrolą stanowisk bobrów.  

 

Wydry pozostawiają charakterystyczne ślady znakowania w postaci 

kopczyków ziemi, na których znajdują się odchody. Również tropy wydry 

na piasku i śniegu są łatwe do rozpoznania. 

 

 

Żubr 

 

Monitoring tego gatunku jest prowadzony przez służby terenowe 

nadleśnictw we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym. 

Corocznie wyniki tej inwentaryzacji są podawane do publicznej 

wiadomości.  


