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METODYKA 
 

Inwentaryzację przeprowadzono 17 marca 2013 roku, dobę po ostatnim opadzie śniegu (ponowie). Osoby biorące udział w akcji 

wyposaŜone były w odbiorniki GPS z wgranym trasami poszczególnych transektów. Podczas przejścia transektem obserwatorzy nanosili na GPS 

kolejne stwierdzenia zwierząt drapieŜnych. W odniesieniu do punktów GPS wypełniane były formularze terenowe.  

 

ZałoŜenia szczegółowe:  

1) odbiornik GPS "wyczyszczony" ze zbędnych zapisanych punktów, tras i śladów aktywnych;  

2) rejestracja trasy przejścia przy pomocy zapisu śladu aktywnego na odbiorniku GPS (zapis załączony na starcie - wyłączony na końcu 

transektu); 

3) przy napotkanych tropach w GPS oznaczane były kolejne punkty a w formularzu uzupełniano: numer punktu zaznaczony w GPS, kierunek 

przecinającego transekt tropu, gatunek zwierzęcia, liczbę tropów / osobników, które przecięły transekt, w rubryce "uwagi" wpisywano wszelkie 

dodatkowe informacje (np. wielkości tropów niedźwiedzi, dokłady opis wszystkich istotnych zdarzeń - ofiary, legowiska, itp.); 

4) w przypadku tropów, które w zasięgu wzroku zataczały koło notowano tylko pierwsze przecięcia tropów przez transekt; 

5) w przypadku braku pewności co do liczby przecinających transekt tropów podawano wartość min-max; 

6) w przypadku śladów drapieŜników tropiono odpowiedni odcinek przejścia dla uzyskania pewności w określeniu 

liczby zwierząt;  
7) w przypadku tropów niedźwiedzia mierzono długość oraz szerokość odcisku łapy przedniej notując pomiar  

w rubryce "uwagi"  (Sd=x;Dd=x); 

8) wszelkie stwierdzenia tropów dokumentowane były przy pomocy aparatów fotograficznych (do późniejszej 

weryfikacji przez specjalistów BdPN) 

 

 Oprócz realizacji przejść na transektach prowadzono tropienia na dłuŜszych odcinkach po śladzie pozostawionym przez drapieŜniki wg. 

standardowej procedury stosowanej przez BdPN. Podczas tropień rejestrowanych przez GPS notowane następujące informacje: dotyczące liczby 

tropionych zwierząt;  charakteru uŜytkowania środowiska (terenów leśnych, otwartych, zbliŜania się do barier pochodzenia antropogenicznego); 

behawioru zwierząt (znakowanie, miejsca odpoczynku, ofiary, itp.). Podczas przejść zwierząt przez obszary podlegające potencjalnej zabudowie 

prowadzono dokumentację geoprzestrzenną oraz fotograficzną. 
 

  
 



WYNIKI (DRAPIEśNIKI NA TRANSEKTACH) 
 Przeprowadzono 10 transektów o łącznej długości 91 kilometrów (Ryc.1). 

 

Ryc.1 Trasy przeprowadzonych transektów. 

 



 
W trakcie przejść załoŜonymi trasami zlokalizowano 14 punktów przecięcia transektów przez wilki (1-4 osobniki; Ryc.2 - działki 

zaznaczone na czerwono) oraz w 2 punktach zlokalizowano trop pojedynczego rysia (działki zaznaczone na Ŝółto). 

 
Ryc.2 Stwierdzenia wilków i rysi na działkach połoŜonych wzdłuŜ tras realizowanych transektów. 

 



 

Dla wszystkich przypadków stwierdzeń drapieŜników prowadzono pełną dokumentację geoprzestrzenną i fotograficzną. Przykładowo w 

miejscowości Smerek na działkach 176/5 oraz 178 zlokalizowano świeŜe tropy jednego rysia (Ryc.3). Zdjęcie dobrze oddaje "asymetryczność" 

tropu tego drapieŜnika (jedna z dwóch przednich opuszek palcowych ustawiona na środku i lekko wysunięta do przodu). Tropy odnaleziono w 

pobliŜu istniejącej zabudowy - gdzie ryś przebywał prawdopodobnie w godzinach nocnych.  

 

Ryc.3 Fot.K. Pilch, M. Zielińska. ŚwieŜy trop rysia. Zdjęcie obok - wizualizacja miejsca stwierdzenia z "lotu ptaka" (Google Earth). 

 Przyporządkowanie stwierdzeń rysi do rozpoznanej sytuacji przestrzennej tych drapieŜników w rejonie Wetliny
6
 moŜe wskazywać na 

odnalezienie tropów tzw. rysia "moczarnego". Dotychczas rozpoznana wielkość areału tego osobnika wynosiła 36 km
2
. Po aktualizacji wielkość 

terytorium zwiększyła się do 50 km
2
 (Ryc. 4). Dane te wymagają jednak dalszej weryfikacji terenowej potwierdzającej, Ŝe jest to ten sam 

osobnik. 

                                                 
6
 http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1210&Itemid=183 



 
Ryc.4 Rozpoznany areał rysia "moczarnego", powiększony w oparciu o miejsca stwierdzeń w wyniku prowadzonych  

prac inwentaryzacyjnych (dane do weryfikacji terenowej). 



WYNIKI (TROPIENIA) 

 Na obszarze działań inwentaryzacyjnych tropiono 2-4 wilki; niedźwiedzicę z tegorocznym młodym oraz Ŝbika. 

 

1. Tropienie 2-4 wilków dnia 2013-03-17 (Ryc.5; osoba tropiąca: Pirga Bartosz, długość tropienia: 3.9 km); opis przykładowych 
odcinków przejścia. 
  

Ryc.5 Przebieg tropienia 2-4 wilków w miejscowości Wetlina dnia 2013-03-17. 

 



Wilki zlokalizowano w punkcie 21 (N49°09`53.8``E22°27`10.0``; Ryc.5), w miejscu gdzie przekroczyły drogę główną relacji Wetlina - 

Cisna. PodąŜano z tropem zwierząt. Po przejściu potoku Wetlinka wilki ominęły zabudowania "Piotrowej Polany". Między punktami 23 - 24 

wilki "kluczyły" penetrując rozległe Ŝerowiska jeleni. W punktach 25-28 (N49°09`55.8`` E22°27`45.6`` - N49°09`53.6``E22°27`52.0``; działki 

nr.760/1 - 761/20) zwierzęta wyszły z lasu zbliŜając się do ciągu powstającej zabudowy wzdłuŜ turystycznego szlaku pomarańczowego 

wiodącego z Wetliny w kierunku przełęczy Orłowicza. Tutaj przykładowo w punkcie nr. 32 (N49°09`48.5``E22°28`12.9``;działki 761/19; 169/3; 

34/1) wilki przeszły w odległości 40-75 metrów od istniejącej zabudowy rekreacyjnej, znakując teren moczem w odległości kilku metrów od 

tablicy z napisem "sprzedam działki" (Ryc.6). 

Ryc.6. Fot.B.Pirga. Miejsce znakowania moczem przez wilki (strzałka), w tle istniejąca zabudowa rekreacyjna i tablica "sprzedam działki" 

(dokumentacja fotograficzna i filmowa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalej wilki podąŜały na południowy wschód (przecinając działki 840/4;134/9;134/11;173;149/1;150) aby przejść po grobli nowo powstajacych 

stawów na działce 151/2 oddzielonej drogą (działka 835) od działki 152 (punkt 38; N49°09`34.8``E22°28`30.0``; Ryc.7) 

 

Ryc.7 Fot.B.Pirga. Przejście wilków (linia przerywana), wzdłuŜ grobli nowo powstających stawów (dokumentacja fotograficzna i filmowa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przejściu stawów wilki poszły w kierunku obszarów leśnych obwodu ochronnego BdPN Osada, gdzie nastąpiło spotkanie się z innymi 

osobnikami z watahy. 



2. Tropienie 2-4 wilków dnia 2013-03-25 (Ryc.8; osoby tropiące: Pirga Bartosz, Piróg Agnieszka długość tropienia: 8.7 km); opis 
przykładowych odcinków przejścia. 
  

Ryc.8 Przebieg tropienia 2-4 wilków w miejscowości Wetlina dnia 2013-03-25. 

 



 

Tropy 4 wilków zlokalizowano w punkcie 001 (N49° 08` 44.7``E22° 28` 53.2``; działka 425/4, Ryc.8) na obszarze działek 

umiejscowionych na prawym (orograficznie) brzegu potoku Wetlinka na początku miejscowości Wetlina. PodąŜano z tropem zwierząt. 
DrapieŜniki przemieszczały się podobną trasą (lecz w przeciwnym kierunku) do tropienia realizowanego w dniu 2013-03-17 na przebiegu 

tropienia się rozdzielając. W punkcie 002 (N49°09`49.3``E22°28`13.7``, Ryc.9) jeden z tropionych wilków  przeszedł ponownie w pobliŜu 

tablicy informującej o sprzedaŜy ziemi. Dalej - na przebiegu około jednego kilometra wilk przemieszczał się samotnie (Ryc.10, N49° 

09`41.7``E22° 28`01.0``), później łącząc się z innymi osobnikami. 

 

Ryc.9,10 Fot.B.Pirga Trop wilka obok tablicy "sprzedam działki" w miejscowości Wetlina. Dalszy charakterystyczny przebieg pojedynczego 

tropu, tzw. "sznurowanie" (zdjęcie obok). 

 



Wilki (2 osobniki) przekroczyły drogę główną relacji Wetlina - Cisna praktycznie w tym samym miejscu gdzie zlokalizowano przejście w dniu 

inwentaryzacji (2013-03-17). Po dalszym, ok. 600-metrowym odcinku tropienia odnaleziono resztki wcześniej upolowanej ofiary (jeleń - byk). 

Zwierzę pozbawione zostało głowy - prawdopodobnie przez poszukiwaczy poroŜa (Ryc.11). Na miejscu zamontowano fotopułapkę w celu 

rejestracji wilków z monitorowanej watahy oraz innych drapieŜników. 

 

Ryc.11 Fot.B.Pirga. Resztki byka, ofiary wilków zlokalizowanej podczas tropienia. 



 

 W trakcie tropienia wilki poruszały się w obrębie następujących działek (Ryc.12): 513; 481/3; 410/3; 480; 52/3; 52/4; 660; 671; 664; 

760/1; 761/20; 182/2; 761/19; 169/3; 134/1; 840/4; 134/9; 134/11; 173; 149/1; 150; 151/2; 835; 152; 153; 154; 181; 762/10; 763/1; 425/4; 425/2; 

428; 498/1, 425/3; 425/1; 764; 134/6; 169/1; 50; 53; 52; 168; 51; 519; 412. 

 

Ryc.12 Przejście wilków na tle podziału ewidencjnego gruntów miejscowości Smerek i Wetlina. 

  



Oprócz udokumentowanych informacji dot. przejść drapieŜników przez tereny podlegające intensywnej zabudowie rekreacyjnej w 

bezpośredniej bliskości granic BdPN udało się uzyskać dodatkowe inforamacje dotyczące struktury areału watahy. Tropione wilki 

przemieszczały się z kierunku Smereka (poza granicami rozpoznanego dotychczas areału watahy) - wchodząc w obszar centralny (połączenie z 

innymi osobnikami) watahy "ruska".  W związku z tym dotychczasowy areał watahy "ruska"
7
 (257 km

2
) uległ zwiększeniu o 15 km

2
 (Ryc.13). 

 

Ryc.13 Uaktualniony areał watahy "ruska". 

 

                                                 
7
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3. Tropienie 2 niedźwiedzi (Ryc.14; osoba tropiąca: Piróg Agnieszka, długość tropienia: 1.1 km); opis przykładowych odcinków 
przejścia. 
 

Ryc.14 Przebieg tropienia 2 niedźwiedzi (niedźwiedzica z tegorocznym młodym w miejscowości Strzebowiska). 

 



 Bardzo świeŜe tropy niedźwiedzi zlokalizowano w punkcie 10 (N49°11`17.6``E22°24`18.5``) podczas ich przejścia wzdłuŜ drogi głównej 

relacji  Wetlina - Cisna. Zmierzono wielkość tropów, które jednoznacznie wskazywały na osobnika dorosłego (niedźwiedzicę) z tegorocznym 

młodym (szerokość (Sd) /długość (Dd) odcisku łapy przedniej; odpowiednio: samica 13.5/7.5 cm; młody 10.5/5.0 cm). Niedźwiedzie tropiono 

"pod trop" do punktu 001 (N49°11`08.1``E22°24`25.4``; działka nr. 237; odczytanie dalszego - wcześniejszego ich przebiegu było niemoŜliwe z 

uwagi na zasypanie tropów). Niedźwiedzie prawdopodobnie pojawiły się w punkcie 001 wychodząc z gawry zlokalizowanej w obrębie pasma 

granicznego nad miejsowością Strzebowiska (linia przerywana czarna). W latach ubiegłych notowano samice prowadzące młode właśnie w tym 

rejonie. Metodyka dot. stwierdzeń niedźwiedzi na przełomie zimy i wiosny wskazuje, Ŝe do końca kwietnia niedźwiedzie (szczególnie samice 

prowadzące nowo urodzone młode) nie odchodzą od miejsca gawrowania na odległość większą niŜ 5 km). W punkcie 004 (N49°11`14.6`` 

E22°24`23.1``) niedźwiedzie przez dłuŜszy czas Ŝerowały na resztkach byka (prawdopodobnie była to ofiara wilków; Ryc.15). 

 

Ryc.15. Fot.A.Piróg. Resztki byka, Ŝerowisko niedźwiedzia. 

 



O dłuŜszym pobycie niedźwiedzi na tym terenie świadczą odnalezione barłogi (punkt 2,3; N49°11`11.0``E22° 24`23.4``; Ryc.16) i stąd 

równieŜ wynika róŜnica w braku moŜliwości odczytu tropów "powyŜej" punktu 001 i ich doskonała czytelność w trakcie dalszego przejścia 

(punkt 002 - 011). 

Ryc.16. Fot.A.Piróg. Barłóg niedźwiedzia pod świerkiem w pobliŜu resztek byka. Charakterystyczne "wymoszczenie" świeŜymi gałęziami 

świerkowymi. 

 
 



W trakcie tropienia niedźwiedzie poruszały się w obrębie następujących działek (Ryc.17): 237; 465; 467; 25; 26; 29; 30. 

 

Ryc.17 Przebieg tropienia niedźwiedzi na powierzchniach działek zlokalizowanych w miejscowości Strzebowiska. 

  



4. Stwierdzenia Ŝbików podczas tropień innych drapieŜników (Ryc.18; osoba tropiąca: Piróg Agnieszka) 
 

Podczas tropień realizowanych w dniach 2013-03-17 oraz 2013-03-25 tropy pojedynczego Ŝbika zlokalizowano na działkach 762/10 oraz 

424. W obrębie działki 424 Ŝbika tropiono "pod trop" i odnaleziono miejsce gdzie siedział na drzewie (świerku) podczas opadów śniegu 

poprzedzających inwentaryzację - dalszy trop był niewidoczny. Na działce 762/10 drapieŜnik intensywnie kluczył oraz kopał norki w 

poszukiwaniu gryzoni. 

 

Ryc.18 Stwierdzenia Ŝbików na działkach zlokalizowanych w miejscowości Wetlina. 

 



PODSUMOWANIE 
  

Realizowane prace wskazały na występowanie wszystkich duŜych drapieŜników. Fakt ten nie stanowi oczywiście Ŝadnej nowości - 

jednak stwierdzenie "kompletu" drapieŜników (wilk, niedźwiedź, ryś, Ŝbik) przy jednoczesnej - prowadzonej w przypadkowym terminie 

inwentaryzacji świadczy o wciąŜ zachowanych - wysokich walorach faunistycznych tego obszaru - Natura 2000 oraz otuliny Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego. Wszystkie stwierdzenia drapieŜników dot. działek na lini Wetlina - Cisna prezentuje Ryc.19. Obszary miejscowości 

połoŜonych na tej lini podlegają bardzo intensywnej - postępującej zabudowie, mającej głównie charakter rekreacyjny. WiąŜe się to ze 

stopniowym "kurczeniem" obszarów dostępnych dla zwierząt o rozległych terytoriach osobniczych oraz wysokich wymaganiach siedliskowych. 

DrapieŜniki egzystując w obrębie areałów  nie uznają Ŝadnych barier administracyjnych. Te same zwierzęta występują na terenach chronionych 

(Park Narodowy) oraz o niŜszej randze ochronnej - otulinie. Wykorzystują przy tym tereny o róŜnym charakterze: tereny leśne i otwarte - takŜe 

te połoŜone w sąsiedztwie istniejących osad. Barierę stanowią dla nich tereny zabudowane, intensywnie uŜytkowane drogi, zwłaszcza te z 

oświetleniem ulicznym. Konsekwencją tego jest fakt, iŜ działanie człowieka na ograniczonych obszarach w obrębie areałów  moŜe mieć 
niekorzystny skutek dla całego obszaru bytowania drapieŜników. 

Dalszy postęp zabudowy na opisywanym terenie będzie powodował wzrost fragmentacji środowiska, który doprowadzić moŜe do 

stopniowego wycofywania się gatunków szczególnie wraŜliwych. Istnieje równieŜ uzasadniona obawa o wzrost znaczenia niekorzystnych 

zjawisk związanych z synantropizacją dzikich zwierząt na obszarach silnej presji antropogenicznej - takiej jak na opisywanym obszarze. 

 W związku z powyŜszym dla opisywanego terenu planowana jest intensyfikacja prac dot. określenia miejsc stwierdzeń drapieŜników jak 

równieŜ aktualizacja baz danych o zagęszczeniach oraz miejscach koncentracji bazy Ŝerowej zwierząt drapieŜnych - gatunków kopytnych (jeleń, 
sarna, dzik, Ŝubr). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ryc.19 Stwierdzenia drapieŜników na działkach w obszarze realizacji inwentaryzacji. 
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