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Raport okresowy z monitoringu dużych drapieżników na obszarze otuliny BdPN w gminie Cisna 
realizowanego w okresie październik – grudzień 2017. 
 
 Stwierdzenia śladów bytowania drapieżników w okresie 2017-10-01 do 2017-12-31 dotyczyły obszaru 
71 km2 obejmując teren pomiędzy miejscowościami Wetlina a Krzywe (Ryc.1). Dla porównania w sezonie 
2016/2017 całkowity obszar monitoringu wyniósł 68 km2.  
 
Ryc.1 Stwierdzenia śladów bytowania drapieżników na obszarze 71 km2 w okresie 2017-10-01 do 2017-12-31. 

 
Działania monitoringowe objęły: 
 
a) stwierdzenia punktowe śladów bytowania drapieżników (m.in. tropy, znakowanie, odchody, ofiary) – 94 
punkty (31 wilki; 58 niedźwiedzie; 5 ofiar); 
b) montaż fotopułapek – 19 lokalizacji; 
c) tropienia (wilki – 25.572 km; niedźwiedzie – 2.685 km) 
d) stwierdzenia punktowe zaburzeń generowanych działalnością ludzką (np. ambony, nęciska, zabudowa) – 10 
punktów; 
 



INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW 
  
WILKI  
 Analiza stwierdzeń punktowych oraz tropienia na śniegu wskazują na penetrację monitorowanego 
obszaru przez 6 wilków wchodzących w skład grupy rodzinnej „sina”. Obszar stwierdzeń wilków z watahy „sina” 
objął 60 km2 (skrajne stwierdzenia: S zbocza szczytu Mochnaczka nad Krzywem – N zbocza pasma granicznego 
w dopływie potoku Smerek – zachodnia część obwodu ochronnego BdPN Osada). Duża koncentracja śladów 
bytowania wilków (grupy 6 osobników; Ryc.2) na obszarze BdPN w obwodzie ochronnym Osada związana była z 
występowaniem w tym rejonie naturalnych ofiar (3 dzików) oraz aktywności przy resztkach padłego z przyczyn 
naturalnych żubra (Polakiewicz, Pirga 2018 dane monitoringowe BdPN). Obecnie na tym obszarze wilki 
upolowały kolejną zdobycz (jeleń byk 14-tak obustronnie koronny nieregularny); weryfikacja liczebności wilków 
i ew. przyporządkowania do grupy rodzinnej nastąpi po zdjęciu fotopułapek monitoringowych BdPN 
zlokalizowanych przy ofierze. 
Ryc.2 Pięć oraz sześć wilków rejestrowanych na obszarze obwodu ochronnego Osada w okresie wykorzystania 
zdobyczy (rejestracja fotopułapkami w dwóch lokalizacjach Bartosz Pirga, Robert Gatzka; fragmenty 
dokumentacji filmowej). 

 

 
 
 



 Realizowane tropienia wilków wskazały na wykorzystanie intensywnie zabudowywanych terenów w 
bezpośrednim otoczeniu BdPN w miejscowościach Wetlina oraz Smerek. Przykładowo w Wetlinie przejście 4 
wilków po obszarach działek miało podobny charakter do zarejestrowanego w roku 2013 w ramach 
inwentaryzacji drapieżników (Ryc.3)1. 
 
Ryc.3 Wykorzystanie przez wilki zabudowywanych obszarów w bezpośrednim otoczeniu BdPN w miejscowości 
Wetlina (tropienia: Paulina Kopacz (2017); Pirga Bartosz (2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/2013-04-09_inwentaryzacja_drapieznikow_w_otulinie.pdf 



NIEDŹWIEDZIE 
 W analizowanym okresie ślady obecności niedźwiedzi związane były z intensywnym żerowaniem. 
Większość z nich dotyczy stwierdzeń tropów oraz odchodów w miejscach dostarczających naturalnej bazy 
pokarmowej (stare sady) oraz antropogenicznych (karmiska i nęciska łowieckie – kukurydza, buraki). 
 Wśród osobników rejestrowanych fotopułapkami, dla których istnieje możliwość weryfikacji 
wyróżniono: 
1) Matkę prowadzącą 3 młode niedźwiadki (Ryc.4) w miejscowości Krzywe; obserwacje wskazują na cykliczne 
przekraczanie odcinka drogi głównej i wykorzystanie przesmyku przez potok Dołżyczka; filmy prezentują 
również znaczny przyrost masy rejestrowanych niedźwiadków w okresie lipiec-listopad; obszar stanowi ważny 
korytarz migracyjny użytkowany również przez rysia w obrębie działek znajdujących się w obszarze kluczowym 
dla zachowania ciągłości siedlisk drapieżników (Ryc.5); 
 
Ryc.4 Niedźwiedzica prowadząca trzy młode rejestrowana w obrębie korytarza migracyjnego w miejscowości 
Krzywe (rejestracje fotopułapką VII.31 oraz XI.07; Paulina Kopacz; fragment dokumentacji filmowej). 

 

 
Ryc.5 Obszar kluczowy dla zachowania łączności siedlisk drapieżników w miejscowości Krzywe wykorzystywany 
przez niedźwiedzie (obszar gawrowania samicy prowadzącej 3 młode) oraz rysie. 

 
 



2) Dwa dorosłe osobniki żerujące pod jabłoniami w górnej części miejscowości Krzywe (Ryc.6); 
 
Ryc.6 Większy z dwóch dorosłych niedźwiedzi żerujących pod jabłoniami w SE części miejscowości Krzywe 
(rejestracja fotopułapką Paulina Kopacz; fragment dokumentacji filmowej). 

 
 
3) Duży dorosły osobnik (prawdopodobnie samiec) żerujący pod jabłoniami (oraz pojawiający się pod nęciskami 
łowieckimi – również zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granic BdPN) w rejonie miejscowości 
Wetlina. 
 
RYSIE 
W opisywanym okresie nie odnotowano śladów  obecności rysia na analizowanym obszarze. 
 
ŻBIKI 
Zarejestrowano fotopułapką cykliczne (wrzesień – październik) pojawianie się pojedynczego osobnika w rejonie 
miejscowości Strzebowiska (Ryc.7). 
 
Ryc.7 Ścieżka użytkowana przez żbika w rejonie miejscowości Strzebowiska (rejestracja fotopułapką Paulina 
Kopacz; fragment dokumentacji filmowej). 

 
 
Raport powstał dzięki wsparciu Fundacji WWF Polska i Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze 

 
 


