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 Prace terenowe realizowano na obszarze 135 km2, obejmującym otulinę Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego w gminie Cisna (intensywnie zabudowywane obszary dolinowe na linii miejscowości Wetlina – 
Cisna; Ryc.1). Opisywany obszar charakteryzuje występowanie wszystkich dużych drapieżników (wilk, 
niedźwiedź, ryś i żbik) – w strefach wysokich zagęszczeń zwierząt kopytnych (jeleń, sarna) – stanowiących ich 
naturalną bazę pokarmową. Charakter współwystępowania populacji drapieżników i ofiar na tym terenie 
związany jest z użytkowaniem terenów chronionych  (Bieszczadzki Park Narodowy) oraz przyległych otuliny 
BdPN (obszar na którym realizowany był monitoring). Na terenie otuliny BdPN w gminie Cisna (na linii 
miejscowości Wetlina – Cisna) występuje szereg niekorzystnych zjawisk związanych z działalnością człowieka 
(intensywna zabudowa rekreacyjna, gospodarka leśna i łowiecka), które wpływają na funkcjonowanie populacji 
zwierząt terytorialnych pomiędzy terenem Parku Narodowego i otuliny w obrębie areałów osobniczych i grup 
rodzinnych zwierząt. 
 
Ryc.1 Obszar monitoringu drapieżników w otulinie BdPN (gmina Cisna). 

  
 
 Działania monitoringowe objęły (Ryc.2): 
a) tropienia na śniegu – 145.147 km (120.574 km wilki; 17,244 km niedźwiedzie; 7.329 km rysie); 
b) stwierdzenia punktowe śladów bytowania drapieżników (m.in. tropy, znakowanie, ofiary) – 669 punktów 
(370 wilki; 42 rysie; 210 niedźwiedzie; 47 ofiary); 
c) montaż fotopułapek – 67 lokalizacji; 
d) stwierdzenia punktowe zaburzeń generowanych działalnością ludzką (ambony, nęciska) – 54 punkty; 
e) stwierdzenia punktowe inne (np. miejsca charakterystyczne związane z behawiorem monitorowanych 
gatunków; inna działalność ludzka; inne gatunki – w tym żbik i żubr) – 56 punktów; 
f) inwentaryzacje jednorazowe dla całego obszaru monitoringu (poszukiwanie śladów bytowania drapieżników i 
tropienia, przy współudziale wolontariuszy): 
 - 2016-12-17  - 11 transektów o łącznej długości 66.424 km; 
 - 2017-02-18  - 12 transektów o łącznej długości 74.116 km; 
 - 2018-03-10  - 12 transektów o łącznej długości 74.116 km; 



Ryc.2 Ślady bytowania drapieżników oraz działania monitoringowe w okresie 2016-10 do 2018-06 na obszarze 
135 km2. 

 

 
 
MONITORING WILKÓW 
 Dane z dwóch zim wskazują na występowanie na opisywanym terenie grupy rodzinnej składającej się z 
7 wilków w sezonie 2016/2017 oraz 6 osobników w sezonie 2017/2018 . Maksymalne liczby osobników w 
obydwu latach odnotowano na 4-5% długości tropień (Tab.1).  Kilka ze stwierdzeń maksymalnej liczby wilków 
związane było z odnalezionymi ofiarami. Stwierdzenia 8 oraz 11 osobników z sąsiadującej watahy „ruska” 
dotyczą tropień z północnej części monitorowanego obszaru (rejon nieistniejącej wsi Zawój).  
 
Tab.1 Udział długości tropień wilków w zależności od liczby tropionych zwierząt. 

liczba tropionych 
wilków 

długość 
tropień 

[km] 
procentowy udział długości tropień 

1 34.633 29 
2 14.050 12 
3 15.346 13 
4 25.627 21 
5 11.226 9 
6 5.268 4 
7 5.909 5 
8 0.877 1 

11 7.211 6 
 
 Areał watahy, określony na podstawie tropień na śniegu oraz stwierdzeń punktowych przy pomocy 
tzw. minimalnego wielokąta wypukłego (MCP) wyniósł 72 km2 (Ryc.3; polygon czerwony). Obszary oznaczone 
żółtymi okręgami schematycznie oznaczają rozpoznane strefy nakładania się areałów z sąsiadującą watahą 
„ruska”. Oszacowany areał watahy „sina” stanowi część większej przestrzeni penetrowanej przez grupę 
rodzinną gdyż średnie wielkości areałów watah wilczych w Bieszczadach oscylują w granicach 200 - 250 km2. 
  
 



Ryc.3 Strefy koncentracji monitorowanych wilków z grupy rodzinnej „sina” w obrębie dotychczas rozpoznanego 
areału (72 km2). 

 
 
 Strefy koncentracji gatunku rozlokowane są w rejonie Wetliny (Stare Sioło) z  obszarami położonymi na 
południe i południowy wschód od miejscowości Smerek, dalej w stronę Cisnej wzdłuż szlaku kolejki 
wąskotorowej położonej pomiędzy miejscowościami Przysłup i Krzywe. Dla określenia stref koncentracji 
zastosowano następujące parametry wyznaczania stref Kernel: promień wyszukiwania (search radius) 1500 m2;  
wyjściowa wielkość komórki rastra (output cell size) 5 pikseli.  
  W ramach projektu Ochrona ostoi fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne (KIK/53) Bieszczadzki 
Park Narodowy na terenie otuliny wyznaczył obszary kluczowe łączące płaty siedlisk zwierząt terytorialnych – 
rozdzielone barierami liniowymi (drogami)1. Obszary te nie powinny podlegać dalszej zabudowie - w celu 
długoterminowego zachowania łączności siedlisk w obrębie poszczególnych areałów zwierząt drapieżnych 
(Ryc.4).  Dane monitoringowe dotyczące stwierdzeń punktowych oraz przebiegu tras tropionych wilków 
wskazują na częste wykorzystanie wyznaczonych przez BdPN płatów siedlisk (60% stwierdzeń punktowych oraz 

                                                           
1 Pirga B., Wasiak P., Kucharzyk S. 2016. Identyfikacja i ochrona korytarzy dużych ssaków - wyniki projektu realizowanego na terenie 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2012-2015. Roczniki Bieszczadzkie 24 (2016) str. 123-144 



47% przebiegu tropień) – dowodząc istotności tych terenów dla populacji zwierząt drapieżnych i wskazując, że 
zlokalizowane są w istotnej dla grupy wilków części areału (Tab.2). 
 
Tab.2 Stwierdzenia punktowe i tropienia wilków w obszarach kluczowych funkcjonowania populacji 

  
stwierdzenia punktowe wilków tropienia 

liczba procentowy udział liczba [km] procentowy udział 
wszystkie 
stwierdzenia/tropienia 

370 100 120.574 100 

stwierdzenia wilków w 
obszarach kluczowych 
łączących płaty siedlisk 
drapieżników 
(opracowanie BdPN) 

222 60 57.105 47 

stwierdzenia wilków w 
obszarach płatów 
siedliskowych 

148 40 63.469 53 

 
Ryc.4 Stwierdzenia wilków  w obszarach kluczowych łączących płaty siedlisk gatunku na obszarze otuliny BdPN 
w gminie Cisna. 

 
  
 
 
 



 
 
MONITORING NIEDŹWIEDZI 
 
 Dla określenia stref koncentracji niedźwiedzi na monitorowanym obszarze użyto metody Kernel 
(promień wyszukiwania (search radius) 2500 m2;  wyjściowa wielkość komórki rastra (output cell size) 5 pikseli). 
Wyznaczone przy pomocy metody w oparciu o stwierdzenia punktowe strefy koncentracji gatunku dotyczą NE 
rejonu Wetliny przy granicy z BdPN (Wierch Muchanin) oraz obszarów zlokalizowanych w rejonie Starego Sioła i 
trójkąta miejscowości Smerek-Kalnica-Strzebowiska oraz miejscowości Krzywe (Ryc.5). 
 
Ryc.5 Rozpoznane strefy koncentracji niedźwiedzi na monitorowanym obszarze. 

 
 
 Uzyskane do końca kwietnia dane monitoringowe  wskazały odpowiednio na występowanie min. 8 
niedźwiedzi (osobników dorosłych, młodocianych i młodych) w sezonie 2016/2017 oraz min. 7 niedźwiedzi w 
sezonie 2017/2018 penetrujących obszar pomiędzy Wetliną a Krzywym (Tab.3).  
 
Tab. 3 Zestawienie uzyskanych informacji o śladach obecności niedźwiedzi w sezonach 2016/2017 i 2017/2018. 

2016/2017 2017/2018 
W rejonie Wetliny - osobnik dorosły 
(szerokość/długość łapy przedniej:  14/8) oraz 
młodociany (12/6; Ryc.6), których ślady bytowania 
odnajdywano na tym terenie pomiędzy 2016-10-10 a 
2016-12-08. W rejonie Smereka i Kalnicy (okres 
2016-10-26 do 2016-12-17) obserwowano ślady 
pozostawiane przez dużego osobnika dorosłego 
(prawdopodobnie samca; 15/8) oraz samicę 
prowadzącą 2 młode (roczne) niedźwiadki (Ryc.7). W 
okresie 2017-02 do 2017-04 pojawiał się tam też 
mniejszy (14/7) osobnik dorosły. Podsumowując, 
stwierdzono: 
a) 4 osobników dorosłych (wraz z samicami 
prowadzącymi młode); 

W rejonie Wetliny – osobnik dorosły (17.5/10.5) oraz 
młody (10.5/5.5) – skoncentrowane w rejonie 
karmiska łowieckiego w odległości 100 m od granic 
BdPN (Ryc.8). 
W rejonie Kalnicy – min. pojedynczy osobnik dorosły 
w lokalizacjach związanych z miejscami dokarmiania; 
W rejonie Krzywego – Przysłupia – matka 
prowadząca trzy młode z sezonu 2016/2017 (Ryc.9)  
Podsumowując, stwierdzono: 
a) 3 osobniki dorosłe (z samicami prowadzącymi 
młode); 
b) 4 osobniki młode młodociane (1-2letnie) 
 



b) min. 2 osobniki młodociane (2-4 letnie); 
c) 1 matkę z młodymi (2015/2016); (wg wzoru: 1+2; 
1+3 = 2+5) 1+2 
Śladów bytowania niedźwiedzi nie obserwowano w 
okresie pomiędzy 2017-01-28 a 2017-03-05. 
 
 

Śladów bytowania  niedźwiedzi nie obserwowano w 
stosunkowo krótkich okresach – np. w pierwszej 
połowie lutego. 

 
Ryc.6 Młodociany niedźwiedź przy barłogu w rejonie Wetliny (montaż fotopułapki Paulina Kopacz; 
fragment dokumentacji zdjęciowej >1600 zdjęć). 
Ryc.7 Młode niedźwiedzie – rejestracja na karmisku łowieckim między miejscowościami Smerek a Strzebowiska 
(montaż fotopułapki Robert Gatzka; fragment dokumentacji filmowej). 
 

 
 
Ryc.8 Ambona i nęcisko zlokalizowane w odległości 130 metrów od granicy BdPN; widoczna świeżo wysypana  
kukurydza oraz buraki na kupkach powykładane z „przyambonnej” piwniczki (Fot. Paulina Kopacz) 

  



Ryc.9 Niedźwiedzica z rejonu Krzywego prowadząca trójkę młodych urodzonych w sezonie 2016/2017; 
rejestrowana 31 lipca i 7 listopada 2017 przy przekraczaniu rzeki przy drodze głównej(montaż fotopułapki 
Paulina Kopacz; fragment dokumentacji filmowej) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 W trakcie prac terenowych odnaleziono 54 miejsca związane z wabieniem i dokarmianiem zwierzyny 
(ambony / karmiska / nęciska / lizawki), w kilku przypadkach zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie (100-
200m) granic BdPN. Śmietana (2015)2 wskazuje na zasięg oddziaływania przyciągającego karmisk łowieckich na 
niedźwiedzie w zakresie 0,1-1,3 km. Dla potrzeb niniejszych analiz uśredniono zakres podawany przez 
Śmietanę, wokół odnalezionych i zinwentaryzowanych miejsc dokarmiania założono bufory oddziaływania - 700 
metrów (Ryc.9). Analiza dystrybucji dotychczasowych stwierdzeń punktowych niedźwiedzi w odniesieniu do 
założonych buforów wskazuje, że 77 % stwierdzeń punktowych oraz 70% tropień gatunku zlokalizowana jest w 
strefie wpływu przyciągającego urządzeń łowieckich!   
 Najbardziej jaskrawym przykładem  wpływu dokarmiania na populację jest historia niedźwiedzi z ryciny 
9. Dzięki rozlokowanych w rejonie Kalnicy oraz Krzywego nęciskom, na których w trakcie monitoringu 
dokumentowano matkę i niedźwiedzie -  jedzące buraki i kukurydzę synantropizacja postąpiła tak mocno, że 
młode w maju 2018 roku zaczęły odwiedzać kurniki przydomowe z wykładaną dla ptaków kukurydzą – o czym 
chętnie informowały media m.in. w kontekście przegęszczenia populacji. Ostatecznie dwa niedźwiedzie 
odłowiono, uśpiono i wyposażono w obroże telemetryczne. Wywiezienie w inny rejon oddaliło nieco problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Śmietana W. 2015. Analiza wykorzystania przestrzeni przez niedźwiedzie brunatne w Bieszczadach. Raport wykonany na zlecenie 
Fundacji WWF Polska w ramach projektu pt.” Ochrona niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w polskiej części Karpat. 



Tab.4 Stwierdzenia punktowe i tropienia niedźwiedzi w strefach oddziaływania przyciągającego urządzeń 
łowieckich. 

  
stwierdzenia punktowe niedźwiedzi tropienia niedźwiedzi 

liczba procentowy udział liczba [km] procentowy udział 
wszystkie 
stwierdzenia/tropienia 

210 100 17.244 100 

niedźwiedzie w 700 
metrowych strefach 
oddziaływania miejsc 
wabienia i dokarmiania 

162 77 12.000 70 

 
 
Ryc.9 Stwierdzenia punktowe i tropienia niedźwiedzi w odniesieniu do rozpoznanych stref koncentracji gatunku 
(gradacja kolorów niebieska) oraz lokalizacji urządzeń łowieckich i zasięgu ich oddziaływania na populację. 

 
 
 Podobnie jak w przypadku wilków analiza dystrybucji śladów bytowania niedźwiedzi udowodniła 
częste wykorzystanie wyznaczonych przez BdPN obszarów kluczowych - łączników siedlisk drapieżników (55% 
stwierdzeń punktowych oraz 54% tropień). Pozostałe stwierdzenia i tropienia w 98 procentach zlokalizowane 
były na obszarach płatów siedliskowych. 
  



MONITORING RYSI 
 
 Wskaźnikiem, który dobrze tłumaczy występowanie rysi na monitorowanym obszarze jest dostępność 
bazy pokarmowej. Wyniki inwentaryzacji zwierząt kopytnych prowadzonych przez BdPN na części otuliny 
(obszar nadleśnictwa Cisna) w roku 2017 wskazują na dużo wyższe niż na  terenie BdPN zagęszczenia saren na 
wskazanym obszarze. Określona liczebność (110 osobników [min/max 90-149]) na 86 km2 inwentaryzowanej 
powierzchni w otulinie BdPN w gminie Cisna przekracza całą populację BdPN (98 osobników [min/max 82-133]) 
na obszarze 323 km2 (Pirga 2017)3 . Ponad 70% stwierdzeń punktowych oraz tropień rysi dotyczyło obszaru 
średnich i najwyższych zagęszczeń saren (Ryc.11).   
 Analiza preferencji siedliskowych (Pirga 2013)4 jak również Kints i Śmietana (2006)5 wykazują, że 
głównym środowiskiem bytowania sarny są rozległe doliny z mozaiką lasów mieszanych, zarastających olszą 
szarą terenów porolnych i łąk. Takie obszary (położone często poza terenem Parku Narodowego) wykorzystują 
zachodzące / bytujące na obszarze parku rysie w obrębie swoich areałów.  
 
Ryc.11 Strefy koncentracji rysi (gradacja kolorów szaro - czarna) w strefach średnich i wysokich zagęszczeń 
sarny (gradacja kolorów zielono – niebieska) na obszarze otuliny BdPN w gminie Cisna. 

 
 
 
 Realizowana w lutym 2017 na obszarze 68 km2 inwentaryzacja potwierdziła występowanie 2-3 rysi – 
pojedynczego osobnika w rejonie Wetliny – tropy i odchody (w areale tzw. „moczarnym”; dane monitoringowe 
BdPN)6 oraz nagromadzenie śladów bytowania drugiego osobnika (dwóch osobników?) na linii Smerek – 
Krzywe (tropy, legowiska, ofiary, znakowanie). Inwentaryzacja w marcu 2018 wskazała na niezależne lokalizacje 
dwóch osobników w rejonie Smereka oraz w Kalnicy przy martwej wydrze w potoku.  
 Rozmieszczenie stwierdzeń punktowych rysi wskazuje na dwie główne strefy koncentracji 
zlokalizowane na obszarach pomiędzy miejscowościami Smerek w Krzywe (Ryc.11). Nieliczne nagrania z 
fotopułapek z grudnia 2016 w rejonie Smereka i Strzebowisk, oraz Przysłupia i Krzywego w odległości ponad 3 
kilometry od siebie nie umożliwiły identyfikacji osobnika(ów) z uwagi na niewystarczającą jakość nagrań 
(Ryc.12). Tropienia wskazały na wykorzystywanie obszarów działek podlegających sprzedaży pod zabudowę 
(dokumentacja filmowa i zdjęciowa; Ryc.13). W rejonie Krzywego odnaleziono cyklicznie używane legowisko, 

                                                           
3 Pirga B. 2017. Inwentaryzacja zwierząt kopytnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego  oraz w części otuliny (obszary przyległe 
nadleśnictw Cisna i Stuposiany)   w oparciu o metodę rejestracji skupisk odchodów na transektach w sezonie 2017. Porównanie wyników z 
obszaru BdPN z danymi z sezonu 2015 oraz określenie trendów liczebności w odniesieniu do lat 2009-2013. 
https://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2017/2017-07-21_inwentaryzacja%20kopytne_2017.pdf 
4 Pirga B. 2013. Inwentaryzacja zwierząt kopytnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz w części otuliny (obszaru 
przyległego nadleśnictwa Cisna)  w oparciu o metodę rejestracji skupisk odchodów na transektach w sezonie 2013. 
https://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/!!!_inwentaryzacja_kopytne_2013.pdf 
5 Kints O., Śmietana W. 2006. Red and roe deer population during winter in the Bieszczady Mountains. Manuskrypt. 
6 https://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2014/2014_monitoring%20drapie%C5%BCnik%C3%B3w.pdf?v=2 



miejsca znakowania oraz stwierdzono wykorzystanie świeżej ofiary wilczej (jelenia zabitego przez 7 wilków) 
przez tropionego rysia.  
 
Ryc.12 Ryś z rejonu Smereka - Strzebowisk oraz Przysłupia – Krzywego (montaż fotopułapek Robert Gatzka, 
Paulina Kopacz; fragment dokumentacji zdjęciowej). 

  
 
Ryc.13 Świeże tropy rysia na działce 95/2 w miejscowości Krzywe podlegającej sprzedaży (fragment 
dokumentacji zdjęciowej i filmowej). 

 
  
 Podobnie jak wilki i niedźwiedzie - rysie wykorzystywały często obszary kluczowe łączące płaty siedlisk 
zwierząt terytorialnych. W takich terenach odnotowano 40% tropień oraz 55% stwierdzeń punktowych rysi. 
Pozostałe w ponad 96% dotyczyły płatów siedlisk drapieżników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODSUMOWANIE: 
 Uzyskane dane wskazały na istotność monitorowanego obszaru pod względem wykorzystania przez 
zwierzęta drapieżne. Drapieżniki funkcjonujące w obrębie rozległych areałów (obejmujących tereny o 
zróżnicowanym statusie ochronnym jak Park Narodowy i otulina), poza BdPN narażone są na silne 
oddziaływanie antropogeniczne powodujące stopniową synantropizację zwierząt. Równolegle postępująca 
zabudowa powoduje szybko postępującą degradację siedlisk oraz fragmentację w obrębach areałów 
osobniczych zwierząt drapieżnych. Podjęte działania monitoringowe potwierdziły i udowodniły dwie ważne 
kwestie: 
1) wpływ gospodarki łowieckiej (dokarmiania) na zaburzenie funkcjonowania oraz synantropizację populacji 
zwierząt drapieżnych (głównie niedźwiedzi); 
2) istotność obszarów kluczowych łączących płaty siedlisk drapieżników, które jedynie niezabudowane mogą w 
sposób efektywny w perspektywie wieloletniej zagwarantować łączność siedlisk drapieżników w obrębie 
rozległych areałów. 
   
 
WYKORZYSTANIE DANYCH: 
 Uzyskane w wyniku prac terenowych informacje scalone zostały w bazach danych oraz 
przekonwertowane i analizowane w GIS. Niniejszy raport oraz warstwy GIS oprócz wykorzystania przez 
Bieszczadzki Park Narodowy dla celów monitoringu fauny przekazane zostaną dla potrzeb Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie jako narzędzie służące do planowania przestrzennego i wydawania decyzji na 
obszarach o wysokich walorach faunistycznych w bezpośrednim otoczeniu BdPN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace terenowe oraz raport powstały dzięki wsparciu Fundacji WWF Polska i Fundacji Dziedzictwo 
Przyrodnicze 
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