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METODYKA  
 

Zbiór danych terenowych odbywał się przy pomocy kilku metod obejmujących m.in:  
a) zimowe tropienia na śniegu z użyciem GPS; b) rutynowe akcje inwentaryzacyjne; c) monitoring 
przyrodniczy na stałych, comiesięcznych trasach przejść; d) zastosowanie fotopułapek; e) monitoring 
genetyczny; f) zbiór informacji okazjonalnych. Szerszy opis stosowanych metod znajduje się w 
raporcie dot. drapieżników w sezonie 20101. Realizowane działania obejmują monitoring drapieżników 
w obrębie areałów obejmujących obszary otuliny i BdPN o wielkości około 750 km2 ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru Parku (Ryc.1  linia czerwona). Dodatkowo BdPN w ramach projektu 
"Ochrona ostoi fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne"2 prowadzi działania dotyczące waloryzacji 
korytarzy migracyjnych zwierząt w oparciu o rejestrację miejsc przekroczeń dróg głównych na 
obszarze około 1100 km2 (Ryc.1  linia niebieska).    
  
Ryc.1  Obszary monitoringu zwierząt drapieżnych realizowanych przez BdPN. 

  
 
Ważnym elementem prowadzonych działań jest zastosowanie fotopułapek (Ryc.2 ). 

Urządzenia służą do bezinwazyjnych obserwacji naturalnego behawioru zwierząt w miejscach ich 
koncentracji oraz do rejestracji przekroczeń dróg przez zwierzęta. Uzyskiwane na bieżąco dane są 
bardzo istotne w interpretacji danych uzyskiwanych innymi metodami. 

W latach 2012 - 2014 fotopułapki instalowano w ponad 120 lokalizacjach uzyskując min. 100 
GB materiału filmowego i zdjęciowego. Oprócz tego w ramach monitoringu przejść zwierząt przez 
drogi zainstalowano dotychczas 25 fotopułapkolini monitorujących odcinki dróg głównych na długości 
3,9 km, które zostały przekroczone 426 razy przez  628 zwierząt (5% stanowiły drapieżniki - wilk, ryś, 
niedźwiedź).  

 
 
 

                                                 
1 http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2010/monitoring/2010_monitoring_drapieznikow.pdf 
2 http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1138&Itemid=26 



Ryc.2  Obszary realizacji monitoringu przy pomocy fotopułapek w latach 2012-2014.  



WILK (Canis lupus) 
   

W sezonach 2012/2013 (zima); 2013 (okres wegetacyjny) oraz 2013/2014 (zima) zebrano w 
sumie 332 informacji punktowych z z określeniem m.in. lokalizacji i liczby osobników oraz wykonano 
131 km tropień na śniegu (77 km zimą 2012/2013 oraz 54 km zimą 2013/2014; Ryc.3 ). Dane 
punktowe uzyskiwano poprzez rejestrację fotopułapkami, notowanie śladów aktywności drapieżników 
w trakcie rutynowych akcji inwentaryzacyjnych oraz podczas wszelkich działań w terenie. Tropienia 
prowadzono w przypadku napotykania świeżych przejść drapieżników w miejscach kluczowych dla 
identyfikacji zasięgów terytorialnych i liczebności zachodzących na obszar BdPN grup wilków. Dla 
trzech watah wilczych zachodzących na obszar Parku Narodowego określono liczebności zwierząt 
oraz określono uśrednione wielkości areałów (Tab.1).  
 
Tab.1 Liczebności oraz rozpoznane wielkości areałów trzech watah wilczych zachodzących na obszar 
BdPN w sezonach zimowych 2006 - 2014. 

SEZON 
WATAHY NA OBSZARZE BdPN  

STUPOSIAŃSKA RUSKA NEGRYLOWSKA 
liczba zwierząt MCP [km2] liczba zwierząt MCP [km2] liczba zwierząt MCP [km2] 

2006/2007 =7 

230 

bd 

170 

=4 

180 
2007/2008 =6 =6 =3 
2008/2009 =9 =7 =4 
2009/2010 =11 =6 =4 
2010/2011 8 - 9 250 =6 250 3-4 160 
2011/2012 6 - 8 267 - 308 =6 257 =4 160 
2012/2013 =10 271 - 311 =12 276 4-6 160 
2013/2014 7-8 271 - 311 9-11 276 =5 161 

*   =   - określona  maksymalna liczebność grupy 

** >= - większa lub równa liczba zwierząt 

***bd - brak danych 
 
Ryc.3  Areały watah wilczych zachodzących na obszar BdPN w latach 2012-2014. 

 



Wataha ruska 
 

W latach 2012-2014 wataha ruska była najliczniejszą grupą wilków zachodzących na obszar 
parku. Średnią liczebność określono na poziomie 10,5-11,5 osobnika (średnie zagęszczenie 3,8-4,2 
osobnika / 100 km2). Do początku stycznia 2012/2013 odnotowywano ciągle tropy 12 osobników (6 
młodych i 6 dorosłych). W lutym aż do końca zimy tropienia wskazywały maksymalnie 9-10 osobników 
(prawdopodobna śmiertelność młodych). W marcu 2013 osobniki z tej watahy notowano na działkach 
podlegających zabudowie rekreacyjnej w miejscowości Wetlina (Pirga i in. 2013)3. W sezonie 
wegetacyjnym 2013 w obwodzie ochronnym Suche Rzeki kilkukrotnie rejestrowano obecność młodych 
wilków z nowego miotu (Ryc.4 ). Rejestracje dokonane w sierpniu, wrześniu i październiku (w kilku 
lokalizacjach) pozwoliły na określenie całkowitej liczby młodych - 6 osobników. Maksymalnie przy 
pomocy fotopułapek zarejestrowano 9 osobników (prawie cała wataha - dorosłe i młode), tropienia 
zimą 2013/2014 wskazały na całkowitą (maksymalną) liczebność grupy - 11 wilków. 

  
Ryc.4  © B.Pirga 2013. Młody wilk z watahy "ruska" w obwodzie Suche Rzeki. 

 
 
Wataha stuposiańska  

 
Drugą co do wielkości grupą  wilków w latach 2012-2014 była wataha "stuposiańska". Średnią 

liczebność określono na poziomie 8,5-9,0 osobnika (średnie zagęszczenie 2,7-2,9 osobnika / 100 
km2). Zimą 2012/2013 maksymalnie tropiono 10 osobników, które w lutym 2013 koncentrowały się w 
rejonie zagrody żubrów w okolicach Mucznego. Przykładowo wtedy - rejestrowano 6 osobników przy 
świeżej ofierze (jeleń - łania). W tym samym dniu (udanego polowania watahy), w pobliskiej lokalizacji 
zarejestrowano również jedną z samic blisko podchodzącą i przyglądającą się fotopułapce (Ryc.5 )4. 
Wataha "stuposiańska" do przemieszczeń na  północne krańce terytorium wykorzystywała obszary w 
rejonie Żurawina, gdzie planowane jest otwarcie przejścia granicznego Żurawin - Boberka5. Budowa 
takiej inwestycji punktowej (infrastruktura - rozwój) i liniowej (droga - wzrostem natężenia ruchu) może 
spowodować wyłączenie z użytkowania przez wilki ponad 40 km2 części ich północnego areału.  
 
 
 
 

                                                 
3 http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/2013-04-09_inwentaryzacja_drapieznikow_w_otulinie.pdf 
4 Pirga B. 2014 Monitoring zwierząt przy pomocy fotopułapek - "Ukryte Oko - Leśne cienie" (odcinek X) 
http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1442&Itemid=183  
5 
https://www.google.pl/search?q=przej%C5%9Bcie+graniczne+%C5%BCurawin&rlz=1C1GGGE_plPL467PL467&oq=przej%C5
%9Bcie+graniczne+%C5%BCurawin&aqs=chrome..69i57.9358j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 



Ryc.5  © B.Pirga 2013. Wilczyca w dniu udanego polowania watahy "stuposiańskiej". 

 
 
Zimą 2013/2014 wielokrotnie notowano ślady obecności wilków z tej watahy w mniejszej 

liczbie (7-8 sztuk), często przebywających w obwodach ochronnych Ustrzyki Górne i Wołosate. W 
rejonie Ustrzyk Górnych zachodzą na siebie areały wszystkich monitorowanych watah i weryfikacja 
przynależności tropów jest trudna. Wilki stosunkowo często wykorzystują tam do przemieszczeń 
odcinki utwardzonych dróg głównych. Przykładowo w grudniu 2013 roku tropiono 7 wilków po drodze 
głównej pomiędzy tzw. "żubrowiskiem" a Ustrzykami Górnymi - gdzie wilki zawróciły (przed bazą 
GOPR) i poszły z powrotem skręcając w las. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt zagrożenia 
wynikającego z lokalizacji potencjalnego przejścia granicznego Wołosate - Łubnia. Lokalizacje 
punktowych śladów bytowania oraz przebiegów tropień zimowych w latach 2012-2014 wskazują na 
dużą koncentrację drapieżników w rejonie Ustrzyk Górnych, często w rejonach pasa drogowego 
(Ryc.6 ). Otwarcie przejścia granicznego mogłoby spowodować krytyczne w skutkach rozerwanie 
(rozcięcie) wszystkich areałów zachodzących na obszar BdPN watah wilczych - głównie wzdłuż 
ciągów drogowych (z zakładanym znacznym wzrostem natężenia ruchu spowodowanym otwarciem 
przejścia). Badania prowadzone w rejonie Ustrzyk Dolnych przez MiIZ PAN wykazały istotny i bardzo 
negatywny wpływ tego typu inwestycji na użytkowanie areałów przez drapieżniki. Przykładowo po 
otwarciu przejścia granicznego w Krościenku natężenie ruchu samochodowego zwiększyło się z około 
7 do 20 000 samochodów / tydzień. Granice areałów watah wilczych bytujących po dwóch stronach 
drogi oparły się o ten ciąg komunikacyjny. Wydaje się, że droga relacji Ustrzyki Dolne - Krościenko 
była możliwa do przekraczania  - ale jedynie przez zwierzęta migrujące. Zdecydowanie uniemożliwiała 
ona jednak "codzienne" korzystanie ze spójnego obszaru - w obrębie poszczególnych grup 
rodzinnych.  

Kolejnym terenem zachodzenia na siebie areałów watah jest obszar rozdzielany przez  
drogą główną Dwernik-Nasiczne-Berehy, położonych wzdłuż doliny potoku Dwernik-Nasiczniański-
Prowcza. Obszar nakładania się terytoriów grup "stuposiańskiej" i "ruskiej" wynosi tam około 85 km2. 
Zarówno realizowane corocznie tropienia potwierdzają współużytkowanie tego terenu, jak również 
wyniki badań genetycznych jednoznacznie wskazujące na występowanie próbek odchodów, moczu i 
tkanek (krew z cieczki) pochodzących z osobników z watahy "stuposiańska" na tym obszarze (Ryc.7 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ryc.6  Obszary koncentracji śladów bytowania wilków (gradacja kolorów niebieska) w rejonach 
Wołosatego, Ustrzyk Górnych i Bereżek w latach 2012-2014. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc.7 Obszar nakładania się areałów watah "stuposiańska" i "ruska" na lini Dwernik-Nasiczne-Berehy. 

 
 



Wataha negrylowska 
  

Najmniejszą grupą  wilków, której areał w większości zlokalizowany jest w BdPN była wataha 
"negrylowska". W latach 2012-2014 średnią jej liczebność określono na poziomie 4,5-5,5 osobnika 
przy średnim zagęszczeniu 2,7-3,4 osobnika / 100 km2).  Zimą 2012/2013 maksymalną liczebność na 
podstawie tropów określono na 6 osobników, zaś zimą 2013/2014 wielokrotnie odnotowywano 5 
wilków (co przyjęto jako maksymalną liczebność grupy w sezonie). 

 
Inne osobniki / watahy 
 

Oprócz cyklicznie monitorowanych watah zachodzących na obszar BdPN w ramach 
prowadzonych działań określono minimalne liczebności grup sąsiadujących. Na wschód od Smereka 
lokalizowano po tropach min. 5 osobników - należących do odrębnej watahy "sina" zaś w dolinie pot. 
Głuchego przecinającego dolinę Skorodnego i dalej na północ zlokalizowana jest kolejna wataha, tzw. 
ostra licząca minimum 4 wilki.  
 
PODSUMOWANIE 
 

Analiza rozmieszczenia śladów bytowania wilków w obrębach areałów zachodzących na 
obszar parku wskazuje na występowanie 26 - 28 wilków w sezonie 2012/2013 oraz 21 - 24 w 
sezonie 2013/2014 . Ekstrapolacja liczebności na multipolygon obejmujący trzy monitorowane watahy 
wilcze (635 km2; Ryc.3 ) wskazuje na średnie zagęszczenia 4,09 - 4,40 osobnika / 100 km2 zimą 
2012/2013 oraz 3,30 - 3,77 osobnika / 100 km2 w sezonie 2013/2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEDŹWIEDŹ (Ursus arctos) 
 

W latach 2012 - 2014 zebrano 133 informacji dotyczących lokalizacji niedźwiedzi (w 
większości na terenie BdPN) oraz na terenie obszaru Natura 2000 poza Parkiem Narodowym. 
W poszczególnych sezonach uzyskano następujący rozkład danych: 
1) sezon zimowy 2012 / 2013 (okres 2012-11-07 do 2013-04-09) - 43 informacje punktowe; 
2) sezon wegetacyjny 2013    (okres 2013-05-17 do 2013-10-25) - 34 informacje punktowe; 
3) sezon zimowy 2013 / 2014 (okres 2013-11-01 do 2014-02-02) - 56 informacji punktowych.   

W sezonach zimowych przetropiono 34,5 km przejść niedźwiedzi: 
1) zima 2012 / 2013 - 32 km tropień; 
2) zima 2013 / 2014 - 2,5 km tropień (bardzo niekorzystne warunki śniegowe) 

Dane uzyskano podczas rutynowych prac inwentaryzacyjno - monitoringowych, 
przypadkowych stwierdzeń tropów na śniegu / błocie, obserwacji bezpośrednich oraz nagrań z 
fotopułapek (Ryc 8 ). 
 

  
Ryc.8 . Informacje punktowe oraz przebiegi tropień niedźwiedzi w latach 2012-2014. 

 
 
 
 
 
 



OSOBNIKI OSIADŁE GAWRUJĄCE 
 

Jako osobniki osiadłe uznano wszystkie niedźwiedzie stwierdzane w poszczególnych latach w 
terenie od początku listopada do końca kwietnia. Na obszarze Parku i terenach okalających 
zlokalizowano min. 10 obszarów gawrowania, w których określono liczebność niedźwiedzi na 
poziomie 16 osobników (gawrujące samce, matki z młodymi oraz osobniki młodociane) (Tab.2; Ryc.9 ; 
w punktach 1-10). Wśród nich rozróżniono: 
 
Tab.2 Liczebności gawrujących niedźwiedzi w sezonie zimowym 2012/2013 oraz 2013/2014 na 
obszarze BdPN i w bezpośredniej bliskości granic Parku. 
 

NR.OBSZARU 
SEZON 2012/2013 SEZON 2013/2014 

liczba zwierz ąt opis  liczba zwierz ąt opis  

1 1 

osiadły gawrujący 
samiec spod 
Semenowej 
(wyjście z gawry 
2013-02-25) 

1 gawra nieużywana 

2 1 

osiadły gawrujący 
samiec z Górnego 
Sanu (wyjście z 
gawry ok. 2013-
02-19) 

3 

gawrujący samiec z 
Górnego Sanu  
gawrująca samica z 1 
młodocianym (jeżeli 
gawrowały to wyjście 
pomiędzy 2014-01-14 a  
2014-01-29) 

3 1 
osiadły gawrujący 
samiec z 
Moczarnego 

brak danych brak danych 

4 3 

osiadła gawrująca 
samica z Bereżek 
z 1 młodym + 1 
osobnik 
młodociany 
(wyjście z gawry 
2013-03-03) 

brak danych brak danych 

5 4 
samica z 
Dwernika z 3 
młodocianymi 

brak danych brak danych 

6 2 

osiadła gawrująca 
samica z Widełek 
z 1 młodocianym 
(wyjście z gawry 
ok. 2013-03-12) 

brak danych brak danych 

7 1 
gawrujący samiec 
z Suchych Rzek 

4 
gawrujący samiec z 
Suchych Rzek, samica 
z 2 młodocianymi 

8 1 

gawrujący samiec 
z Wilczej Góry 
(wyjście z gawry - 
ok. 2013-03-01) 

brak danych brak danych 

9 brak danych brak danych 2 
gawrująca samica z 1 
młodocianym 

10 2 

gawrująca samica 
z 1 młodym 
(wyjście z gawry 
ok. 2013-03-17) 

brak danych brak danych 

 
 
 



Ryc.9  Obszary gawrowania niedźwiedzi osiadłych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na 
obszarze BdPN i terenach przyległych. 
 



Obszar 1 
Osiadły samiec, zlokalizowany po wyjściu z gawry (2013-02-25) w dużej jodle na obszarze obwodu 
ochronnego BdPN Ustrzyki Górne. Niedźwiedzia tropiono "pod trop" na odcinku 8 km. Zlokalizowano 
liczne ślady żerowania na wypróchniałych drzewach oraz kopanie w głębokim śniegu w poszukiwaniu 
pożywienia. Niedźwiedź na trasie przejścia zalegał w barłogu pod świerkiem (Ryc.10 ). Na 6 
kilometrze po wyjściu z gawry podążał za tropami 3 wilków, które ostatecznie doprowadziły go do 
resztek zabitego dzień wcześniej byka, na którym żerował (Ryc.11 ). W sezonie zimowym 2013/2014 
nie stwierdzono gawrowania w tym miejscu, rejestrując jednak ciekawe przejście rysia po pniu 
leżącym przy wyjściu z gawry (Ryc.24 ). 
 
Ryc.10  © B.Pirga 2013. Miejsce odpoczynku niedźwiedzia (barłóg) na obłamanych świeżych  
gałęziach świerkowych. 

 
 
 
 
Ryc.11  B.Pirga 2013. Niedźwiedź przy resztkach byka (kadr z materiału multimedialnego). 

 
 



Obszar 2 
Na tym terenie corocznie notuje się gawrowanie osiadłego dużego samca niedźwiedzia (szerokość 
łapy przedniej Sd = 16,5 -17,0 cm). W sezonie zimowym 2013/2014 oprócz niego stwierdzono 
obecność samicy oraz osobnika młodocianego. Informacje z kart monitoringu potwierdzono rejestrując 
wszystkie osobniki przy pomocy fotopułapek na polanie z dużą ilością odchodów niedźwiedzich. 
 
Obszar 3 
Gawrujący osiadły samiec na obszarze obwodu ochronnego Moczarne. W sezonie 2013/2014 z uwagi 
na brak śniegu nie udało się określić czy niedźwiedź gawrował w tym rejonie (prawdopodobnie nie). 
 
Obszar 4 
Gawrująca w rejonie Bereżek samica. Niedźwiedzicę otropiono i stwierdzono, że prowadzi jednego 
młodego niedźwiadka. Wyjście z gawry nastąpiło 2013-03-03; w rejonie tropiono również osobnika 
młodocianego, który jednak trzymał się na uboczu. W sezonie 2013/2014 z uwagi na brak śniegu nie 
udało się określić czy niedźwiedzica gawrowała w tym rejonie (prawdopodobnie tak). 
 
Obszar 5  
Samica prowadząca 3 osobniki młodociane. Prawdopodobnie osiadła w rejonie pasma Magury 
Stuposiańskiej i Dwernika Kamienia. Niedźwiedzica notowana kilkukrotnie w rejonie wsi Dwernik w 
grudniu 2012 (sezon zimowy 2012/2013). W sezonie 2013/2014 brak danych odnośnie tych 
niedźwiedzi. 
 
Obszar 6 
Gawrująca w rejonie Widełek samica. Zimą 2011/2012 wyprowadziła 2 młode. W sezonie 2012/2013 
po wyjściu z gawry około 12 marca 2013 prowadziła jednego osobnika młodocianego, drugiego nie 
stwierdzono. W sezonie 2013/2014 brak danych odnośnie tych niedźwiedzi. 
 
Obszar 7  
Duży gawrujący samiec (Sd = 16,0 cm Dd=7,5 cm) w obwodzie BdPN Suche Rzeki. Prawdopodobnie 
ten osobnik został zarejestrowany przed okresem gawrowania przy ofierze (byku) zabitym przez wilki 
z licznej watahy "ruska" (Ryc.12 ). Na resztkach oprócz wilków i niedźwiedzia żerował ryś. Resztki 
ofiary zostały ostatecznie przeciągnięte kilkadziesiąt metrów przez tego osobnika - po założeniu tam 
fotopułapki niedźwiedź ostatecznie ją zniszczył zrywając z drzewa (Ryc.13 ). W sezonie 2013/2014 w 
obszarze 7 rejestrowano fotopułapką również samicę prowadzącą 2 osobniki młodociane (Ryc.14 ). 
Niedźwiedzie te również stwierdzono na tropach oraz obserwowano bezpośrednio z bliskiej odległości 
przypadkowo "nachodząc" je podczas żerowania na bukwi (B.Pirga, obserwacja bezpośrednia).   
 
Ryc.12  © B.Pirga 2013. Niedźwiedź przy resztkach byka zabitego przez liczną watahę "ruską" (kadr z 
materiału multimedialnego). 

 



 
Ryc.13  © B.Pirga 2013. Fotopułapka zniszczona przez niedźwiedzia oraz jedno z ostatnich jej ujęć. 

 
 

Ryc.14  © B.Pirga 2013. Młodociane osobniki podczas zabawy w obwodzie Suche Rzeki (kadr z 
materiału multimedialnego). 

 
 
Obszar 8 
Duży gawrujący osobnik (Sd=15,5; Dd=7,5) pojawiający się rokrocznie w rejonie Stuposian, Starego 
Procisnego i Żurawina. Prawdopodobnie zarejestrowany przy ofierze wilków (jeleń - łania) z watahy 
"stuposiańska" w rejonie Wilczej Góry (2013-03-07,09; Ryc.15 ) W sezonie 2013/2014 brak danych 
odnośnie tego osobnika.  
 
Ryc.15  © B.Pirga 2013 Niedźwiedź z Wilczej Góry (kadr z materiału multimedialnego). 

 



Obszar 9  
W sezonie zimowym 2013/2014 w rejonie Smolnika, Żurawina i Starego Procisnego stwierdzono 
przejścia przez drogę główną samicy prowadzącej osobnika młodocianego. Uzyskane informacje 
pozwalają stwierdzić, że obszar gawrowania ma centrum w rejonie Trochańca na grani Otrytu. 
  
Obszar 10 
W wyniku inwentaryzacji drapieżników w otuline BdPN w gminie Cisna (Pirga i in. 2013)6 w rejonie 
Przysłupia tropiono niedźwiedzicę prowadzącą młodego. Odnotowano ślady żerowania na resztkach 
jelenia oraz barłóg zlokalizowany pod świerkiem (Ryc.16 ). Obecność niedźwiedzi stwierdzono na 
obszarach podlegających silnym zmianom antropogenicznym (głównie zabudowie rekreacyjnej). 
 
Ryc.16  © A.Piróg 2013 Resztki jelenia, na którym żerowały niedźwiedzie oraz barłóg.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
Dla sezonu 2012/2013 określono następujące minimalne liczebności niedźwiedzi: 
 
a) całkowita liczba niedźwiedzi: 16 
 - w tym obserwowane na wiosnę (do końca kwietnia): 16 
 - pozostałe osobniki: 0 
b)         - osobniki dorosłe (wraz z samicami prowadzącymi młode): 9 

- samotnie chodzące osobniki młodociane (2-4 letnie): min. 2  
 - matki z tegorocznymi młodymi (wg. wzoru 1+2; 1+3 = 2+5): 1+1; 1+1 = 2+2 

 
Dla sezonu 2013/2014 trudno o oszacowanie ze względu na brak możliwości tropień 

zimowych z powodu braku śniegu. Biorąc pod uwagę fakt corocznego notowania osobników w 
określonych rejonach gawrowania oraz pojawienie się osobników w zeszłych latach nienotowanych 
wydaje się, że całkowita liczba niedźwiedzi na monitorowanym obszarze mogła ulec zwiększeniu do 
ok. 20 osobników. 

Ekstrapolacja liczebności w zakresie 16 - 20 osobników dla obszaru obecnego monitoringu o 
wielkości 479 km2 (multipolygon - Ryc.9 ) pozwala na określenie zagęszczeń w zakresie 3,34 - 4,17 
osobnika / 100 km2, co może wskazywać na tendencję wzrostową liczebności populacji na obszarze 
Parku i otuliny. Dla porównania na obszarze BdPN w latach 1999 i 2000 wykazywano zagęszczenia 

                                                 
6 http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/2013-04-09_inwentaryzacja_drapieznikow_w_otulinie.pdf 



3,4 i 4,1 osobnika / 100 km2 (dane BdPN; za: Gula 2000)7, natomiast w latach 2006 - 2012 
wskazywano na zagęszczenia rzędu 2,0-4,1 osobnika / 100 km2 (Pirga 2014)8,9. 

 
 
 

                                                 
7 Gula R., Frąckowiak W. 2000. Niedźwiedź brunatny w Bieszczadach. (In Polish with an English summary: The 
brown bear in the Bieszczady Mountains). - In: Głowaciński, Z. (Ed.); Monografia Fauny Bieszczadzkiej. Vol.9. 
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, pp. 103-125. 
8 Pirga B. 2010. Raport techniczny z monitoringu zwierząt drapieżnych zachodzących na obszar 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
(http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2010/monitoring/2010_monitoring_drapieznikow.pdf) 
9 Pirga B. 2011. Monitoring zwierząt drapieżnych zachodzących na obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
w sezonie 2010/2011. Raport techniczny. 
(http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2011/2011_monitoring_drapieznikow.pdf) 



 
RYŚ (Lynx lynx) 
 

Dla potrzeb analiz wzięto dane dotyczące stwierdzeń rysi z okresu 2012-12-18 do 2014-02-02 
(dane z tropień na śniegu, akcji inwentaryzacyjnych oraz kart monitoringu zwierząt BdPN). Uzyskane 
informacje scalono z danymi z lat poprzednich określając minimalne areały rysi w obrębie BdPN i 
otuliny (Ryc.17 ) 
 
Ryc.17  Minimalne terytoria rysi zachodzących na obszar BdPN wyznaczone na podstawie danych z 
lat 2006-2014. 



Występowanie rysi jest skorelowane z dostępnością głównej bazy żerowej - sarny (Ryc.18 ).  
Analiza zagęszczeń saren w kwadratach w obrębie multipoligonu  MCP=562 km2; Ryc.17 ), 
obejmującego terytoria rysi wskazuje na średnie zagęszczenie saren na poziomie 0,33 osobnika/km2 

(N=281 kwadratów; 39% kwadratów zawierało stwierdzenia saren - zakres zagęszczeń 0,23 - 7,61 
osobnika/km2). Poza terytoriami średnie zagęszczenie saren wyniosło 0,11 osobnika/km2 (N=54 
kwadraty; 24% kwadratów zawierało stwierdzenia saren - zakres zagęszczeń 0,24 - 1,33 
osobnika/km2). 

Wydaje się, że niewielka liczebność rysi na terenie parku jest głównie pochodną niskiej 
liczebności sarny. Obszar parku charakteryzują zagęszczenia rzędu 0,2 osobnika / km2 (Perzanowski 
2000)10. Dane te potwierdzają cykliczne inwentaryzacje zwierząt kopytnych w oparciu o rejestrację 
skupisk odchodów. Wyniki z lat 2011 i 2013 wskazują odpowiednio na  0,3 - 0,2 osobnika/km2 (Pirga 
2011, Pirga i in. 2013)11,12. 
 
Ryc.18  Terytoria rysi na tle obszarów koncentracji sarny na terenie BdPN. 

                                                 
10 Perzanowski K. 2000. Bieszczadzka populacja sarny. (In Polish with an English summary: The population of roe deer in the 
Bieszczady Mountains). - In: Głowaciński, Z. (Ed.); Monografia Fauny Bieszczadzkiej. Vol.9. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, pp. 179-191. 
11 Pirga B. 2011. Inwentaryzacja zwierząt kopytnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w oparciu o metodę 
rejestracji skupisk odchodów na transektach w sezonie 2011. Raport techniczny. 
 http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2011/inwentaryzacja_kopytne_2011.pdf 
12 Pirga B. Wasiak P, Wojciechowski M 2013. Inwentaryzacja zwierząt kopytnych na terenie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego oraz w części otuliny. 
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/!!!_inwentaryzacja_kopytne_2013.pdf 



Analiza rozmieszczenia śladów bytowania rysi w sezonach 2012/2013, 2013 oraz 2013/2014  
wskazuje na następujące fakty: 
1) nie stwierdzono zwiększenia obszaru występowania rysia (rysi) w areale "zatwarnickim" (Ryc.17 ; 
linia niebieska); 
2) areał rysia "moczarnego" uległ rozszerzeniu - jego minimalna wielkość wynosi 53 km2 (Ryc.17 ; linia 
żółta, szraf żółty); 
3) areał rysia (rysi) "stuposiańskiego" uległ rozszerzeniu - minimalna wielkość wynosi 105 km2 

(Ryc.17 ; linia niebieska, szraf niebieski); 
4) areał rysia (rysi) " siańskiego" uległ rozszerzeniu - minimalna wielkość wynosi 141 km2 (Ryc.17 ; 
linia czerwona, szraf czerwony); 

 
 

Ryś "zatwarnicki" 
  

Pojedynczego osobnika tropiono zimą 2012/2013 (tropienie 2013-02-15) i obserwowano w 
sezonie wegetacyjnym 2013 (rejestracja fotopułapką - 2013-10-16) w obwodzie ochronnym Suche 
Rzeki. Ryś (Ryc.19 ) (jak również niedźwiedź; Ryc.12 ) żerowały na resztkach byka zabitego tego 
samego dnia przez watahę wilków "ruska". Analiza dotychczasowych nagrań z fotopułapek w areale 
wskazuje na występowanie dwóch różnych dorosłych osobników.  
 
Ryc.19  © B.Pirga 2013. Ryś przy resztkach byka w obwodzie ochronnym Suche Rzeki (fotopułapka - 
rejestracja wideo). 

  
 

  
Ryś "moczarny" 
  

Nowe lokalizacje na obszarze występowania tego rysia uzyskano w marcu 2013 roku w 
rejonie Smereka. W wyniku prowadzonej  tam inwentaryzacji drapieżników (Pirga B., Wasiak P., Piróg 
A. 2013)13 stwierdzono tropy pozostawione prawdopodobnie przez tego osobnika na obszarach 
intensywnie rozwijającej się zabudowy rekreacyjnej. Dane umożliwiające przyporządkowywanie 
stwierdzenia wymagają jednak dalszej weryfikacji terenowej. Obszary nadleśnictwa Cisna w rejonie 
Wetliny i Smereka charakteryzują wysokie zagęszczenia saren (1,72 osobnika / km2) gdzie rysie 
znajdują doskonałe warunki żerowe (Ryc.20 )  

 

                                                 
13 Pirga B., Wasiak P., Piróg A. 2013. Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny BdPN w gminie Cisna. 
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/2013-04-09_inwentaryzacja_drapieznikow_w_otulinie.pdf 



Ryc.20  Stwierdzenia rysia na obszarze wysokich zagęszczeń sarny na obszarze otuliny BdPN w 
gminie Cisna. 

 
 
Ryś "siański" 

Ślady obecności rysia w tzw."worku bieszczadzkim" (w obwodzie ochronnym Górny San) 
odnotowano w styczniu 2014 roku (Kwolek T., Wojciechowski M., dane z kart monitoringu fauny). 
Dotychczasowe "incydentalne" stwierdzenia rysi na tym terenie znalazły zatem potwierdzenie. Fakt 
ten może być skorelowany z odnotowanym wzrostem zagęszczeń saren na tym terenie. Porównanie 
wyników inwentaryzacji zwierząt kopytnych w obwodzie Górny San wskazuje na znaczny przyrost 
zagęszczeń w odniesieniu do lat ubiegłych (Ryc.21 ). W BdPN (dane: inwentaryzacja zwierząt 
kopytnych w 2013 roku) najwyższe średnie zagęszczenia saren zanotowano w obwodach ochronnych 
Osada (0,44 osobnika/km2), Górny San (0,41 osobnika/km2) oraz Caryńskie (0,22 osobnika/km2). 
 
Ryc.21  Liczebność saren w obwodach ochronnych BdPN (dane: inwentaryzacje skupisk odchodów w 
latach 2009-2013). 

 



Ryś "stuposiański" 
  

Jednego z dwóch dorosłych osobników (samicę) notowano w styczniu, lutym i marcu 2013 
roku na m.in. obszarze Nadleśnictwa Stuposiany. Tropiony ryś wielokrotnie przekraczał utwardzoną 
drogę główną między Stuposianami a Mucznem. Ryć obserwowany był bezpośrednio  przy świeżo 
upolowanym cielaku jelenia (B.Pirga, obserwacja bezpośrednia), którego później zjadał przez okres 
kilku dni wielokrotnie rejestrując się na fotopułapce (2013-01-31; Ryc.22 ).  

 
Ryc.22  © B.Pirga 2013. Ryś przy świeżej ofierze: cielaku jelenia (fotopułapka - rejestracja wideo). 

 
 

Dotychczas rozpoznany areał rysia uległ rozszerzeniu o oddziały leśne w rejonie Mucznego - tego 
samego osobnika zarejestrowano również przy przekraczaniu drogi głównej w rejonie Ustrzyk 
Górnych ( 2013-11-19; Ryc.23 ) oraz przechadzającego się po kłodzie przy gawrze niedźwiedzia 
(2013-12-30; Ryc.24 ). 
Unikatowy układ plam u rysi, pod warunkiem odpowiednio dobrej jakości nagrań i "ustawienia" 
zwierzęcia daje czasami możliwość weryfikacji rejestrowanych osobników. W przypadku rysi 
"stuposiańskich" udało się dotychczas zarejestrować w różnych lokalizacjach areału zarówno samca 
jak i samicę (Ryc.25 , kropki żółte - samiec; kropki zielone - samica).  
 
PODSUMOWANIE 
 

Analiza rozmieszczenia rejestracji poszczególnych osobników oraz ich śladów bytowania 
wskazuje na występowanie min. 6 dorosłych rysi zachodzących na obszar Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego w latach 2012 - 2014: 
- 2 osobników w areale "zatwarnickim" (zagęszczenie 2,2 osobnika / 100 km2); 
- 2 osobników w areale "stuposiańskim" (zagęszczenie 1,9 osobnika / 100 km2) 
- 1 osobnika w areale "moczarnym" (zagęszczenie 1,8 osobnika / 100 km2); 
- 1 osobnika w areale "siańskim" (zagęszczenie 0,7 osobnika / 100 km2). 

Określone zagęszczenia w trzech przypadkach są zbliżone do podawanych przez Śmietanę i 
in.  (2000)14 - 1,9 osobnika / 100 km2 dla osobników dorosłych, a po włączeniu młodych na ok. 3 
osobniki / 100 km2. W przypadku areału "siańskiego" wydaje się prawie pewne, że mogą występować 
tam dwa osobniki dorosłe - dane te będą weryfikowane w kolejnych sezonach. 

W multipolygonie obejmującym wszystkie areały występowania rysi (562 km2; Ryc.17 ) 
uzyskana liczebność wskazuje na zagęszczenie 1,06 osobnika / km2.  

                                                 
14 Śmietana W., Okarma H., Śniezko S.: 2000. Bieszczadzka populacja rysia. (In Polish with an English summary: The lynx population in 
the Bieszczady Mountains). - In: Głowaciński, Z. (Ed.); Monografia Fauny Bieszczadzkiej. Vol.9. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, pp. 147-155. 



Ryc.23  © B.Pirga, P. Wasiak 2013. Ryś "stuposiański" w różnych lokalizacjach (rejestracja 
fotopułapkami). Weryfikacja na podstawie indywidualnego układu plam. 

 
 
Ryc.24  © B.Pirga, P.Wasiak, 2013. Ryś na kłodzie przy gawrze niedźwiedzia (fotopułapka - 
rejestracja wideo). 

 



Ryc.25  Potwierdzone przy pomocy fotopułapek lokalizacje pary rysi w obrębie areału 
"stuposiańskiego" (kropki zielone - samica; kropki żółte - samiec). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŻBIK (Felis silvestris) 
 

W latach 2010 - 2012 odnotowano 6 stwierdzeń żbików na obszarze BdPN i otuliny (2 w 
parku, 4 w otulinie). W sezonach zimowych 2012/2013, 2013/2014 oraz sezonie wegetacyjnym 2014 
potwierdzono obecność drapieżnika w 6 nowych lokalizacjach oraz w jednej -gdzie notowano już żbika 
wcześniej (w sumie 5 lokalizacji w parku, 2 w otulinie; Ryc.26 ).  

 
Ryc.26  Stwierdzenia żbików w oddziałach leśnych BdPN i otuliny w latach 2010-2014. 

 
 
Chronologia nowych stwierdzeń: 
1) W lutym 2013 roku w obwodzie ochronnym Wołosate zarejestrowano osobnika żerującego na 
resztkach ofiary wilczej - przeganiającego lisa (Ryc.27 ). Jest to drugi udokumentowany przypadek 
tego typu interakcji (Pirga 2012)15; 
2) W lutym oraz marcu 2013 roku w okolicach Wetliny stwierdzano tropy żbika na obszarze BdPN (M. 
Styliński, karta monitoringu zwierząt) oraz na działkach 762/10 oraz 424 w otulinie (Ryc.28 ; Pirga B., 
Wasiak P., Piróg A. 2013)16; 
3) Kwiecień i maj 2013 przyniósł potwierdzenie obecności żbika (rejestracja fotopułapkami) na 
obszarze obwodu ochronnego Suche Rzeki (być może tego samego osobnika - notowanego tam w 
latach wcześniejszych); 

                                                 
15 Pirga B. 2012 Monitoring zwierząt przy pomocy fotopułapek - "Ukryte Oko - Taniec ze żbikiem" (odcinek V)  
http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1001&Itemid=183 
16 Pirga B., Wasiak P., Piróg A. 2013. Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny BdPN w gminie Cisna. 
http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/2013-04-09_inwentaryzacja_drapieznikow_w_otulinie.pdf 
 



4) W marcu i kwietniu 2014 roku rejestrowano żbika przekraczającego drogi główne w rejonie Bereżek 
oraz Przełęczy Wyżniańskiej (Ryc.29 ). Rejestracja zwierząt przekraczających drogi główne  
realizowana jest w ramach projektu "Ochrona ostoi fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne"17. 
PODSUMOWANIE  
 

Dotychczasowe nieliczne stwierdzenia żbików z pewnością nie pozwalają na dokładne 
określenie liczebności tego gatunku na terenie Parku i otuliny.  

Literatura wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie w wielkościach areałów. Średnie areały 
żbików w dużej mierze zależą od dostępności ofiar oraz ich rodzaju (Liberg i Sandel 1998). 
Przykładowo na Węgrzech średnie roczne wielkości areałów wynoszą 204 - 860 ha (2,04 - 8,06 km2; 
Biró Z. i in. 2004)18. 

Dla określenia przybliżonej liczebności osobników wokół punktów oznaczających 
dotychczasowe stwierdzenia żbików założono bufory o wielkości 5 - 8,5 km2 - otaczające każdą z 
lokalizacji drapieżnika. Obszary buforowe - stykające się bądź nachodzące na siebie traktowano jako 
kontrolowane przez jednego osobnika. Dodatkowo wzięto pod uwagę daty stwierdzeń w bliskim 
sąsiedztwie. Na tej podstawie oszacowano minimalną liczebność żbików na poziomie 7 - 9 osobników. 
Przy założeniu multipolygonu obejmującego wszystkie stwierdzenia (172 km2) określono minimalne 
zagęszczenie na poziomie 0,40 - 0,52 osobnika/ 1000 ha (10km2); (Ryc.30 ). 

Dane uzyskane w wyniku liczeń prowadzonych przez pracowników IOP PAN na wybranych 
obszarach Pogórza Przemyskiego, wykazały zagęszczenie około 1–1,3 osobników na 1000 ha. 
Przeniesienie tych zagęszczeń na cały obszar występowania żbika w Polsce, a także wykorzystanie 
informacji, że areał osobniczy żbika wynosi średnio 500 ha, pozwoliło oszacować liczebność żbików w 
naszym kraju na ok. 200 osobników. Zagęszczenie żbików w różnych populacjach europejskich 
wynosi średnio: w zachodnich Karpatach 0,5–1,9 osobnika na 1000 ha, w południowo–zachodniej 
Francji 0,3–4,5 osobnika na 1000 ha, w górach Harzu w Niemczech około 4 osobniki na 1000 ha19. 

 
 
 
 
 

                                                 
17 http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1138&Itemid=26 
18 Biró Z., Szemethy L., Heltai M. 2004. Home range sizes of wildcat (Felis silvestris) and feral domestic cats (Felis silvestris 
f.catus) in a hilly region of Humgary. Mammalian biology 69(2004) 5: 302-310 
19 http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2121,article,2589 



Ryc.27  © R.Jackowski 2013. Żbik przy ofierze wilków w interakcji z lisem (fotopułapka - rejestracja 
wideo). 

 
 
 
Ryc.28  Stwierdzenia żbików na działkach zlokalizowanych w miejscowości Wetlina. 



Ryc.29  © B.Pirga, P.Wasiak, 2014.Żbik w pasie drogowym (rejestracja fotopułapką). 

 
 
Ryc.30  Zbuforowane obszary stwierdzeń żbików w latach 2010-2014. 

 


