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METODYKA 
 

Zbiór danych terenowych odbywał się przy pomocy kilku metod obejmujących m.in:  
a) zimowe tropienia długodystansowe z użyciem GPS; b) rutynowe akcje inwentaryzacyjne; c) 
monitoring przyrodniczy na stałych, comiesięcznych trasach przejść; d) zastosowanie fotopułapek; e) 
telemetrię; f) poszukiwanie miejsc rozrodu / gawrowania; g) zbiór wszelkich  informacji okazjonalnych.  

Przedmiotem raportu jest analiza wyników monitoringu drapieżników w obrębie ich areałów 
obejmujących obszar parku narodowego i otuliny o wielkości 903 km2 (Ryc.1 – linia czerwona), ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dodatkowo w latach 
2016-2018 we współpracy z WWF oraz Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze realizowane były 
działania na terenie gminy Cisna – będące przedmiotem odrębnych opracowań publikowanych na 
stronie internetowej BdPN1.    
  
Ryc.1 Obszary monitoringu zwierząt drapieżnych realizowanych przez BdPN. 

 
 
Istotnym elementem prowadzonych działań jest zastosowanie fotopułapek (Ryc.1). 

Urządzenia służą do bezinwazyjnych obserwacji naturalnego behawioru zwierząt w miejscach ich 
koncentracji bądź w innych lokalizacjach czasowo związanych z wykorzystaniem przestrzeni przez 
zwierzęta. Uzyskiwane na bieżąco dane są bardzo istotne w interpretacji danych uzyskiwanych innymi 

                                                 
1 Wyniki monitoringu dużych drapieżników na obszarze otuliny BdPN w gminie Cisna w latach 2016-2018. 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2274&Itemid=183 



metodami. W latach 2014 - 2018 fotopułapki zainstalowano w 189 lokalizacjach uzyskując 270 GB 
materiału filmowego i zdjęciowego, który zinterpretowano i zgromadzono w bazach danych. 

 
 
WILK (Canis lupus) 
   

Analizy objęły koniec sezonu zimowego 2013/2014, sezony wegetacyjne 2014-2018 oraz 
sezony zimowe 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. 

W tym czasie zebrano w sumie 5204 informacji punktowych dotyczących wilków z 
określeniem m.in. lokalizacji oraz liczby osobników. Większość z tych stwierdzeń (4504 lokalizacje) 
dotyczyło namiarów telemetrycznych monitorowanej samicy o imieniu Freja, pozostałe (700 lokalizacji) 
były związane z działaniami monitoringowymi dotyczącymi 4 grup rodzinnych wilków zachodzących na 
obszar BdPN. Całkowita długość długodystansowych tropień na śniegu wyniosła 148.332 km (Tab.1). 
Tropione wilki preferowały obszary leśne (79% długości tropień) i dość rzadko korzystały z 
utwardzonych dróg leśnych (16% długości tropień) oraz utwardzonych dróg na terenach otwartych 
(10% długości tropień). 

 
Tab.1 Całkowite długości tropień wilków w sezonach zimowych 2014-2018. 
SEZON ZIMOWY DŁUGOŚĆ TROPIEŃ (km) 

2014/2015 52.067 
2015/2016 19.866 
2016/2017 17.532 
2017/2018 58.867 

SUMA 148.332 
 

 Dane punktowe uzyskiwano poprzez rejestrację fotopułapkami, w trakcie tropień, 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 czterech watah 
wilczych zachodzących na obszar Parku Narodowego określono liczebności zwierząt oraz określono 
uśrednione wielkości areałów (Ryc.2;Tab.2).  

 
Tab.2 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 SINA 
liczba 

zwierząt 
MCP 
[km2] 

liczba 
zwierząt 

MCP [km2] liczba 
zwierząt 

MCP 
[km2] 

liczba 
zwierząt 

MCP [km2] 

2006/2007 =7 

230 

bd 

170 

=4 

180 

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

2014/2015 =8 
311  =17 

(10ad+7juv) 
293 

>=3-4 
167 >=6 bd 

2015/2016 =8 
311 

****(298) 
>=14-15 

(6ad+8-9juv) 
293 

>=3-4 
167 >=6-7 bd 

2016/2017 >=4-5 
311 

****(298) 
=11 

(5ad+6juv) 
293 

>=4-5 
167 >=6-7 72-113 

2017/2018 
>=7-9 

(5ad+4juv) 
311 

****(298) 
=14 

(9ad+5juv) 
293 

=8 
167 >=5-7 72-113 

*   =   - określona  maksymalna liczebność grupy 

** >= - większa lub równa liczba zwierząt 

***bd - brak danych 
**** - areał określony na podstawie telemetrii 

 Sumaryczna analiza liczebności wilków (osobników dorosłych i młodych) z czterech grup 
rodzinnych zachodzących na obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego wskazuje na występowanie 
28 – 38 zwierząt na obszarze o wielkości 903 km2 (Ryc.2). Ekstrapolacja liczebności w odniesieniu do 
takiego obszaru wskazuje na średnie zagęszczenia rzędu 3,10-4,20 osobnika / 100 km2. 



Obserwowane zagęszczenia mieszczą się w wartościach obserwowanych w latach 2012-20142 (3,30-
4,40 osobnika / 100 km2).  
 Pozorny wzrost wielkości populacji w odniesieniu do prezentowanych danych tabelarycznych 
z lat 2006-2012 jest wynikiem następujących faktów: 
- rozpoznania areałów grup rodzinnych, których wielkości są większe niż sądzono w latach ubiegłych 
a co za tym idzie wielkości multipolygonu (903 km2 ) zawierającego monitorowane grupy rodzinne; 
-  w trakcie działań monitoringowych w latach 2016-2018 liczono oraz częściowo rozpoznano areał 
czwartej grupy rodzinnej wilków (watahy sinej) zachodzącej na teren BdPN liczącej 5-7 osobników; 
- nie w każdym sezonie istnieje możliwość uchwycenia całkowitej liczebności grupy rodzinnej 
(dorosłych i młodych); należy jednak pamiętać, że śmiertelność młodych w pierwszym roku życia jest 
wysoka (np. Tab.2 – dane dotyczące watahy „ruskiej”);  
- w latach 2014-2018 podawane liczebności dotyczą maksymalnych stwierdzonych liczebności wilków 
  
Ryc.2 Uśrednione areały watah wilczych zachodzących na obszar BdPN w latach 2012-2018. 

 

                                                 
2 Monitoring zwierząt drapieżnych zachodzących na obszar BdPN w sezonie 2012/2013 oraz 2013/2014. 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1545&Itemid=183 
 



Wataha stuposiańska 
 

 
 B.Pirga 2016. Dorodne wilki z watahy stuposiańskiej, kadr z materiału multimedialnego3  
 

Informacje dotyczące liczebności grupy w latach 2014-2018 wskazują na występowanie 
średnio 6,75-7,50 osobników w uśrednionym areale o wielkości 311 km2. W związku z tym 
zagęszczenie wilków wyniosło 2,17-2,41 osobnika / 100 km2. Jest to nieco mniej niż wartości 
uzyskane dzięki telemetrii (8 osobników w areale 298 km2) wskazujące na zagęszczenie 2,68 
osobnika / 100 km2.  

Dla watahy stuposiańskej istnieją dane potwierdzające wielkość areału - uzyskane przy 
pomocy różnych metod. Uśrednioną wielkość terytorium tej grupy na podstawie tropień na śniegu oraz 
danych punktowych z lat 2012-2018 określono na poziomie 311 km2. Dane telemetryczne dotyczące 
rozmieszczenia lokalizacji i wielkości areału terytorialnej samicy monitorowanej w latach 2015-2016 
wskazują na areał o wielkości 298 km2 (Ryc.2,3). Centrum areału watahy – zarówno wyznaczone na 
podstawie danych wieloletnich, jak również telemetrii realizowanej w krótszym odcinku czasowym 
wskazały na koncentrację śladów bytowania wilków związane z rozmieszczeniem podstawowej bazy 
pokarmowej wilków – jeleni na obszarze BdPN wzdłuż dolin Wołosatki i Wołosatego (Ryc.3). 
Zagęszczenia jeleni na obszarze zlokalizowanych tam obwodów ochronnych BdPN Wołosate i 
Ustrzyki Górne wskazują miejscowo na wartości przekraczające 10 osobników / km2 (4). Opisywane 
obszary dolinowe oprócz populacji wilków i ich ofiar skupiają inne, unikatowe walory faunistyczne 
zagrożone potencjalnym otwarciem przejścia granicznego Wołosate – Łubnia. 

Obszar BdPN stanowił 44% (132 km2) powierzchni areału monitorowanej telemetrycznie 
wadery. Jednak w obrębie tego obszaru znalazło się 84% (1780 z 2123) lokalizacji wilczycy. 
Penetracja obszaru Ukrainy dotyczyła incydentalnych przejść związanych prawdopodobnie z 
miejscami odpoczynku lub upolowanymi tam trzema lub czterema ofiarami (na co wskazują skupiska 
lokalizacji telemetrycznych). Północna część areału położona na terenie nadleśnictwa Stuposiany 
penetrowana była częściej - w poszukiwaniu naturalnych ofiar bądź wykorzystywana w miejscach 
okresowo wykładanej padliny – szczególnie w rejonie Stuposian i Procisnego (oddział 69, 
dokumentacja fotograficzna). 
 

                                                 
3 Materiał multimedialny pt. Grupa Rodzinna; https://www.youtube.com/watch?v=LM2zcLrmwMs 
4 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. 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2010&Itemid=183 



Ryc.3 Lokalizacje telemetryczne wilczycy z watahy stuposiańskiej na tle stref koncentracji jeleni w 
sezonie między wegetacyjnym (gradacja kolorów zółto-pomarańczowa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wędrówka Freji 
 

Wilczyca Freja – terytorialna 2-3 letnia samica z watahy stuposiańskiej przebywała w areale o 
wielkości 298 km2 przez okres 8 miesięcy. W nocy z 21 na 22 listopada 2015 roku rozpoczęła daleką 
migrację na zachód. Ostatni kontakt wizualny z waderą na terenie BdPN miał miejsce 22 listopada o 
godzinie 15:31 w centrum areału sąsiadującej ze stuposiańską - watahą ruska - gdzie Freja 
przypadkowo nagrała się na umiejscowionej tam fotopułapce (Ryc.4). 
 
Ryc.4 Freja, ostatnie nagranie fotopułapką na obszarze centralnym watahy ruska w dniu rozpoczęcia 
dalekiej migracji.  

  
 
W grudniu 2015 wilczyca zatrzymała się w rejonie i na terenie  Magurskiego Parku 

Narodowego na obszarze 260 km2. Tropienia wykonane przez specjalistów zoologów z MPN Zenona 
Wojtasa i Damiana Nowaka wskazały, że migrację odbywa sama, zaś jej lokalizacje  
znajdywały się w obszarach centralnych watah bytujących na obszarze MPN. Po trzech tygodniach 
ruszyła dalej na zachód. Kolejnym dłuższym przystankiem na obszarze około 600 km2 było 
przedgórze Słowackich Tatr Wysokich gdzie przebywała przez 1,5 miesiąca. Tam w rejonie Popradu 
Freja kilkakrotnie podchodziła do autostrady D1 próbując ją bezskutecznie przekroczyć. W pewnym 
momencie zbliżyła się na odległość 300 metrów do tzw. górnego przejścia dla zwierząt – jednak nie 
skorzystała z tego mostu nad ruchliwą drogą. Stabilizacja lokalizacji – wskazująca na prawdopodobne 
założenie nowego terytorium na obszarze 100-150 km2 w rejonie polskich Pienin i słowackiego Spišu 
nastąpiła w kwietniu 2016 roku. Kontrola terenowa tamtejszych obszarów koncentracji wskazała, że 
skupiska lokalizacji dotyczyły miejsc odpoczynku oraz związane były z penetracją terenów o wyższych 
zagęszczeniach zwierząt kopytnych (głównie na Słowacji) oraz bliskością miejsc wypasu zwierząt 
gospodarskich.   

W lipcu 2016 roku BdPN został powiadomiony o odnalezieniu martwego wilka z obrożą 
telemetryczną w Pieninach – okazało się, że była to Freja. Wyniki sekcji weterynaryjnej 
przeprowadzonej przez zespół dr Michała Bednarskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
wskazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci wadery był postrzał w szyję pociskiem 
pełnopłaszczowym z jedną raną wlotową i podwójną wylotową. Zwierzę padło na miejscu strzału. 
Śmierć wilka nastąpiła na dzierżawionym terenie Koła Łowieckiego „Ponowa” z Nowego Targu - na 
obszarze nadleśnictwa Krościenko n. Dunajcem w rejonie rezerwatu Biała Woda. Na miejscu zabicia 
wilczycy (niewielka polanka z utwardzaną drogą dojazdową z drogi leśnej) odnaleziono karmisko 
zwierzyny (paśnik z miejscem wykładania soli, tzw. lizawką). Charakterystyka miejsca  oraz sposób 



postrzału wskazały na równoległy do ciała zwierzęcia oraz precyzyjny strzał z bliskiej odległości o 
bardzo dużej sile rażenia. O fakcie kłusownictwa powiadomiona została Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie oraz prokuratura. Na miejscu nie odnaleźliśmy kuli, zaś sprawę ostatecznie 
umorzono z powodu braku możliwości wykrycia sprawcy. 

Opisany przypadek wskazuje na istotność obszarów Bieszczadzkiego Parku Narodowego i 
otuliny jako rezerwuaru populacji będącego jednocześnie źródłem migrantów zasiedlających nowe 
tereny. Analiza lokalizacji telemetrycznych podczas okresu migracji (2015-11-22 do 2016-02-18, kiedy 
wadera zaczęła pojawiać się na terenie później ustalonego terytorium w Pieninach i Spišu) wskazuje 
na minimalną (namiary co 2 godziny), całkowitą długość trasy przejścia wilczycy rzędu 1240 km, zaś 
obszary centralne areałów „stuposiańskiego” i „pienińskiego” były oddalone o 156 km w linii prostej 
(Ryc.5). Trasa migracji wilczycy w większości przebiegała przez terytorium Słowacji, częściowo przez 
strefę buforową wolną od polowań na wilki o szerokości od kilku do 25 km w głąb terytorium Słowacji, 
wzdłuż całej granicy z Polską (Ryc.6). Całkowita liczba lokalizacji wadery po stronie słowackiej w 
strefie wolnej od polowań wyniosła 70%, jednak bardzo duży z nich udział objął namiary w obrębie 
areału Pienińskiego znajdującego się w całości w obrębie strefy. Analiza namiarów dotyczących samej 
migracji wskazuje, że jedynie 38% namiarów wadery podczas wędrówki znajdowało się w obrębie 
strefy. 

Pomimo obaw o stratę wilka po stronie słowackiej Freja skłusowana została po stronie polskiej 
– w kluczowym momencie zakończenia dalekiej migracji przez zdrową wilczycę mogącą w przyszłości 
wydać potomstwo wzbogacające pulę genetyczną na oddalonym od macierzystego obszarze. 

 
Ryc.5 Trasa migracji monitorowanej telemetrycznie wadery Freji. 

 
Ryc.6 Trasa migracji monitorowanej telemetrycznie wadery Freji na tle obszarów wolnych od polowań 
po stronie słowackiej (obszary zaznaczone na czerwono). 

 
 
 



Wataha ruska 
 

 
 B.Pirga 2018. Wilki z watahy ruskiej często korzystają z zamarzniętego Sanu do efektywnego przemieszczania się w obrębie 
rozległego terytorium oraz polowania na lodzie. 

 
W latach 2014-2018 wataha ruska była najliczniejszą grupą wilków zachodzących na obszar 

BdPN o wysokim stopniu reprodukcji (ale również śmiertelności / dyspersji) na co wskazują ogólne 
proporcje maksymalnych liczebności w kolejnych latach. Wielkości grupy w latach 2014-2018 
wskazują na występowanie średnio 14-14,25 osobników w uśrednionym areale o wielkości 293 km2. 
W związku z tym zagęszczenie wilków określono na poziomie 4,77-4,86 osobnika / 100 km2.  

W latach 2017 i 2018 udało się bezpośrednio udokumentować wielkości miotów. W pierwszym 
przypadku przy okazji prac terenowych dotyczących inwentaryzacji zwierząt kopytnych odnaleziono 
dziurę w jodle przypominającą gawrę niedźwiedzia. „W środku zauważyłem ruch i okazało się, że 
znajduje się tam 6 około tygodniowych wilczków zwiniętych w kłębek. Jednocześnie usłyszałem wycie 
a później warczenie nadchodzącego wilka – matki bądź piastuna. Szybko oddaliłem się od miejsca nie 
chcąc niepokoić wilków” (B.Pirga, obserwacja bezpośrednia). Odnalezione miejsce potwierdziło 
istotność występowania starodrzewii jodłowych - również jako miejsca dogodnego do rozrodu wilków a 
nie tylko jako miejsc gawrowania niedźwiedzi. W roku 2018 sukces reprodukcyjny udokumentowano 
końcem sierpnia - przy pomocy fotopułapek zlokalizowanych w ścisłym obszarze koncentracji watahy, 
gdzie rejestrowano osobniki dorosłe i młode, bawiące się wilczki (H.Ilias, montaż fotopułapki (Ryc.7). 
W tym samym miejscu pojawiła się również niedźwiedzica z dwoma tegorocznymi młodymi 
poszerzając spektrum wiedzy o wykorzystaniu tego obszaru. 

Wilki z watahy ruska narażone są na synantropizację spowodowaną m.in. wabieniem 
drapieżników dla celów fotograficznych. Poza obszarem BdPN zlokalizowanych jest kilka 
komercyjnych czatowni przy których wykładana jest padlina (Ryc.8) – zaś zdjęcia uchwyconych „w 
naturze” tam drapieżników zdobią wystawy, strony internetowe i publikacje niosąc w moim 
przekonaniu wątpliwy splendor takim „fotografikom przyrody”.  

Należy podkreślić, że nęcenie drapieżników ma fatalny wpływ na zaburzenie naturalnego 
rytmu aktywności i rozmieszczenia stref koncentracji oraz może powodować synantropizację i wzrost 
liczby ataków na zwierzęta gospodarskie.  
 
 
 
 



 
Ryc.7 „Wilcza gawra” odnaleziona w 2017 roku oraz młode wilczki z roku 2018.  
Zdjęcie: Tomasz Demko, rejestracja fotopułapką Ilias Harkate. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ryc.8 Otoczenie jednej z komercyjnych czatowni fotograficznych w areale watahy ruskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wataha negrylowska 
 

 
 B.Pirga 2018. Młode wilki z watahy negrylowskiej 
 
 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).  W latach 2014-2018 nie odnotowano 
wzrostu średnich wartości zagęszczeń, tj. 2,69-3,14 osobnika / 100 km2  z uwagi na wzrost wielkości 
rozpoznanego areału oraz niskie liczebności w latach 2015-2017. Wyraźny wzrost liczebności grupy 
dotyczył jednak ostatniego sezonu zimowego (2017/2018) kiedy kilkakrotnie tropiono watahę 
składającą się z 8 osobników. Większa liczebność grupy rodzinnej spowodowana jest 
prawdopodobnie mniejszą niż w latach ubiegłych presją kłusowników oraz legalnych polowań na wilki 
po stronie ukraińskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wataha sina 
 

 
 B.Pirga 2018. Wilk z watahy sina – „Moje góry”, kadr z materiału multimedialnego5 

 
Dane z sezonów zimowych 2015 – 2018 wskazują na występowanie na opisywanym terenie 

grupy rodzinnej składającej się z 5-7 wilków w areale (z pewnością niedoszacowanym) o wielkości 72-
113 km2. Areał ten w znacznym stopniu (ok. 50 km2) nakłada się na terytorium watahy ruskiej w 
rejonie Wetliny (Ryc.2). Fakt ten ma miejsce z uwagi na stosunkowo rzadkie w ostatnich latach 
pojawianie się osobników z grupy rodzinnej ruska na południowych stokach połoniny Wetlińskiej w 
rejonie miejscowości Wetlina. Biorąc pod uwagę wielkość terytorium (113 km2), zagęszczenie wilków z 
grupy sina (z pewnością przeszacowane z uwagi na niedoszacowanie wielkości terytorium - a więc 
dokładnie określonej liczebności na zbyt małym obszarze) wyniosło 4,42 – 6,19 osobnika / 100 km2. 

Strefy koncentracji wilków z grupy sina 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 (Ryc.9).  
  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)6. Obszary te nie powinny podlegać 
dalszej zabudowie - w celu długoterminowego zachowania łączności siedlisk w obrębie 
poszczególnych areałów zwierząt drapieżnych (Ryc.10). Dane monitoringowe dotyczące stwierdzeń 
punktowych oraz przebiegu tras tropionych wilków wskazują na częste wykorzystanie wyznaczonych 
przez BdPN płatów siedlisk (60% stwierdzeń punktowych oraz 47% przebiegu tropień) – dowodząc 
istotności tych terenów dla populacji zwierząt drapieżnych i wskazując, że zlokalizowane są w istotnej 
dla grupy wilków części areału (Tab.3). 
 
 
 

                                                 
5 Materiał multimedialny pt. Moje góry; https://www.youtube.com/watch?v=Bkzr8rUjrn4 
6 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 



Ryc.9 Strefy koncentracji monitorowanych wilków z grupy rodzinnej „sina” w obrębie dotychczas 
rozpoznanego areału (72 km2). 

 
Tab.3 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.10 Stwierdzenia wilków  w obszarach kluczowych łączących płaty siedlisk gatunku na obszarze 
otuliny BdPN w gminie Cisna. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEDŹWIEDŹ (Ursus arctos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.Pirga 2018. Niedźwiedź rozgrzebuje mrowisko, kadr z materiału multimedialnego7 
 

W latach 2014 - 2018 zebrano 523 informacje dotyczące lokalizacji niedźwiedzi zaś w 
sezonach 2015-2018 przeprowadzono 36 km tropień. Szacunkowe dane dotyczące liczebności w 
poszczególnych latach przedstawiono w Tab.4. 

 
Tab.4 Liczebności niedźwiedzi na obszarze BdPN i terenach w bezpośrednim sąsiedztwie w latach 
2015-2018. 
 
 2015 2016 2017 2018 
oszacowana całkowita liczebność 
niedźwiedzi 

16-20 24 19 22 

osobniki obserwowane na wiosnę 
(do końca kwietnia) 10 8 9 15 

pozostałe osobniki 7-10 16 10 7 
liczba osobników dorosłych (wraz z 
samicami prowadzącymi młode) 

10 12 11 12 

samotne osobniki młodociane (2-4 
letnie) min.3 min.5 min.3 0 

matki z tegorocznymi młodymi (wg. 
Wzoru 1+2;1+3=2+5) 1+2;1+1=2+3 1+1;1+1;1+3=3+6 

1+3 (BdPN) 
1+3 (otulina rejon 

Krzywego, Strzebowisk) 
1+3;1+2=2+5 

 
Obszar monitoringu śladów bytowania niedźwiedzi objął 536 km2 (Ryc.12). Uśrednienie 

całkowitej liczebności niedźwiedzi na monitorowanym obszarze w latach 2015-2018  wskazuje na 
występowanie tam średnio 20,25 – 21,25 osobników. Wynik ten daje zagęszczenie rzędu 3,93-4,12 
osobnika / 100 km2. Uzyskane wartości nie wskazują na istotny wzrost wielkości populacji w 
odniesieniu do danych z lat 1999 – 2014 (Tab.5, Ryc.11) 

 
 
 
 

 
 

                                                 
7 Materiał multimedialny pt. Niedźwiedź rozgrzebuje mrowisko, czyli jesienne ładowanie akumulatorów; 
https://www.youtube.com/watch?v=GOPP9-ZpCmo 



Tab.5, Ryc.11 Średnie zagęszczenia niedźwiedzi na obszarze BdPN i terenach w bezpośrednim 
sąsiedztwie w latach 1999-2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ryc.12. Informacje punktowe, przebieg tropień oraz obszar monitoringu niedźwiedzi 
 w latach 2014-2018. 

 
 
 

                                                 
8 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. 
9 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) 
10 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) 
11 Pirga B. 2014. Monitoring zwierząt drapieżnych zachodzących na obszar BdPN w sezonie 2012/2013 oraz 2013/2014. 
Raport techniczny. (https://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2014/2014_monitoring%20drapie%C5%BCnik%C3%B3w.pdf?v=2) 

Lata Średnie zagęszczenia niedźwiedzi 
[osobniki / 100 km2] 

1999-2000 3.40 – 4.108 
2006-2012 2.00 – 4.109,10 
2012-2014 3.34 – 4.1711 
2014-2018 3.93 – 4.12 



Monitoring gawr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.Pirga 2018. Wiekowe jodły – niedźwiedzie domy. 
 

Od roku 2009 rozpoczęto zbieranie informacji dotyczących miejsc gawrowania niedźwiedzi. 
Prace terenowe polegają głownie na odszukiwaniu świeżych przejść niedźwiedzi końcem zimy i 
prowadzenia długodystansowych tropień „pod trop” w poszukiwaniu miejsc gawrowania. W latach 
2009-2018 odnaleziono w sumie 26 gawr oraz bezpośrednich rejonów gawrowania, jednak większość 
z tych miejsc odnaleziono podczas intensywnych działań monitoringowych realizowanych w latach 
2017-2018 (Tab.6).  
 
Tab.6 Charakterystyka miejsc gawrowania odnalezionych w latach 2013-2018 na obszarze BdPN 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie granic parku. 

ID 
DATA  

 
TYP 

OBWÓD 
DRZEW
A [m] 

ŚRED
NICA 
DRZE
WA 
[m] 

WYSO
KOSC 
mnpm 

EKSPO
ZYCJA 
STOKU 

EKSPO
ZYCJA 

WEJSCI
A 

ODLEG
LOSC 

OD 
ZABUD
OWY 
[m] 

ODLEG
ŁOŚĆ 

OD 
DROGI 
PUBLIC

ZNEJ 
[m] 

OPIS 
UŻYTKOWANIE 

G01 
2009-
10-01 

dziupla 
w jodle 

4.65 1.60 621 NW S 1899 2225 

gawra w wypróchniałej 
martwej jodle, niskie 
wejście między 
korzeniami, starodrzew 
jodłowy, brak śladów 
zasiedlenia w sezonie 
2017/2018 

G02 
2013-
02-27 

dziupla 
w jodle 

3.70 1.52 870 NE SW 2396 1852 

gawra nieużytkowana / 
odwiedzana; 
potwierdzone 
użytkowanie 2013-02-
25 

G03 
2016-
04-13 

wykrot 
ziemna 

x x 749 SW W 384 402 

bardzo gęsty młodnik 
bukowy, w 2016 
użytkowana przez 
niedźwiedzicę, która 
wyprowadziła młode; w 
2017/2018 
odwiedzana, 
wykorzystywana też 
przez jelenie i dziki 
jako kryjówka i 



zacienione miejsce 

G04 
2017-
06-22 

dziupla 
w jodle 

3.84 1.28 779 E W 4530 4507 

gawra w wypróchniałej 
jodle, wysokie wejście, 
starodrzew jodłowy, 
brak śladów 
zasiedlenia w sezonie 
2017/2018 

G05 
2017-
11-16 

wykrot 
ziemna 

x x 603 SE SE 818 898 

gawra w jamie pod 
korzeniami rozłożystej 
leszczyny w bardzo 
gęstym młodniku 
bukowym (w sezonie 
2016/2017 młoda 
niedźwiedzica 
wyprowadziła tam 1 
młodego; sezon 
2017/2018 - 
odwiedzona 11 maja 
przez matkę z 3 
młodymi z G09) 

G06 
2017-
11-21 

dziupla 
w jodle 

4.56 1.45 848 W W 3137 3196 

wypróchniała jodła, 
wejście w korzeniach, 
jajowate okno, brak 
śladów zasiedlenia w 
sezonie 2017/2018 

G07* 2017-
11-22 

dziupla 
w jodle 

4.00 2.00 639 N N/S 1121 1237 

wypróchniała jodła na 
przestrzał (wejście i 
mała dziura 
przelotowa); w pobliżu 
liczne znakowania / 
drapanie pazurami; 
fragment starodrzewia 
jodłowego, gawra 
nieużywana/odwiedzan
a w 2017/2018 

G08 
2017-
11-22 

dziupla 
w jodle 

4.30 1.40 643 NW SE 1238 1335 

wypróchniała jodła, 
dość zniszczona i 
niewielka dziura, 
obecnie nieużywana; w 
pobliżu (40m) używana 
G09; starodrzew 
jodłowy, wejście pod 
górę 

G09 
2017-
11-22 

dziupla 
w jodle 

4.00 1.50 635 NW NW 1186 1283 

wypróchniała jodla 
głęboko w korzeniach 
170x100 cm, 
niedźwiedzica wejście 
do gawry 2017-12-26; 
wyjście z gawry 2018-
03-11; 3 młode 
pokazują się po raz 
pierwszy 2018-03-14; 
opuszczenie gawry 
2018-03-30 

G18 
2018-
06-13 

dziupla 
w jodle 

4.70 1.60 628 N S 1067 1181 

gawra w ogromnej 
jodle z wąskim 
wejściem (25x74cm); 
40 metrów od G07; 
prawdopodobnie 
nieużywana w 
2017/2018 

G10 
2018-
03-26 

dziupla 
w jodle 

3.90 1.30 848 E NW 4735 4703 

użytkowana w 
2017/2018, świeżo 
opuszczona (1-2 dni) 
gawra ogromnego 
niedźwiedzia (Sd=16.5-
17 cm) 

G11 
2018-
03-27 

dziupla 
w jodle 

2.45 1.10 803 N SW 1350 1350 

świeżo 
wygryziona(powiększo
na dziura) 
 

G12 
2018-
03-27 

wykrot 
ziemna 

x x 806 N NW 1402 1402 

bardzo głęboka dziura 
pod zwalonym 
drzewem, w pobliżu 
obłamane gałęzie, 



ślady wspinania się na 
drzewa, używana (być 
może główna gawra) w 
sezonie 2017/2018 

G13 
2018-
03-27 

dziupla 
w jodle 

2.50 0.85 793 NW E 1247 1247 
gawra w korzeniach 
jodły 

G19 
2018-
07-10 

wykrot 
ziemna 

x x 823 N N 1442 1442 
prawdopodobnie 
nieużywana w 
2017/2018 

G14 
2018-
04-05 

dziupla 
w jodle 

3.78 1.30 750 W SE 2699 3190 
prawdopodobnie 
używana w 2017/2018 

G15 
2018-
04-05 

dziupla 
w jodle 

4.50 1.50 849 NW S 3536 4024 
nieużywana w 
2017/2018 ale świeże 
tropy (wytopione) obok 

G16 
2018-
04-05 

dziupla 
w jodle 

5.56 (!) 2.00 847 NW SE 3552 4003 

używana w 2017/2018, 
w pobliżu świeże tropy, 
w gawrze brak liści, 
głębokie gniazdo z 
próchna; największa 
jodła w Polsce 

G17 
2018-
05-17 

dziupla 
w jodle 

4.00 2.00 801 NW W 1144 932 

gawra w ogromnej 
złamanej wysoko jodle 
na skraju cieku 
wodnego, wkopana 
pod korzeniami jodły, 
użytkowana w sezonie 
2017/2018 

G20 
2018-
07-19 

dziupla 
w jodle 

3.13 1.10 874 SW N 1891 1072 

w spróchniałym 
martwym drzewie, 
prawdopodobnie 
nieużywana w 
2017/2018 

G21 
2018-
11-09 

dziupla 
w jodle 

3.70 1.20 655 N N 818 1402 

gawra możliwie 
użytkowana, wejście w 
dół stoku, enklawa 
starodrzewia 
jodłowego 

G22 
2018-
11-09 

dziupla 
w jodle 

3.30 1.10 654 NE E 898 1402 

gawra możliwie 
użytkowana, wejście w 
dół stoku, enklawa 
starodrzewia 
jodłowego 

G23 
2018-
11-23 

dziupla 
w jodle 

3.60 1.20 766 SE N/S 4538 4403 

gawra prawdopodobnie 
nieużywana w sezonie 
2017/2018, jodła 
spróchniała złamana 
jeszcze żywa, główne 
wejście N 

*kolorami oznaczono poszczególne zgrupowania gawr, określone jako gawrowiska 
 

Charakterystyka siedliskowa wskazuje na wyraźną preferencję dotyczącą lokalizacji miejsc 
gawrowania na obszarach porośniętych starodrzewiem jodłowym. Zdecydowana większość (83%) 
gawr zlokalizowanych było w wypróchniałych, starych jodłach bądź w ich korzeniach. Obwód 
mierzonych drzew (n=19) zawierał się w granicach 245 – 565 cm (średnio 390 cm). Górna granica 
(565 cm) dotyczyła  użytkowanej w sezonie 2017/2018 przez niedźwiedzia jodle, której rozmiary 
świadczą iż jest ona najgrubszą jodłą w Polsce, zlokalizowaną na obszarze BdPN i odnalezioną 
podczas poszukiwania gawr niedźwiedzich12. Gawry zlokalizowane były w przedziale wysokości rzędu 
603 – 874 m n.p.m. (średnio 751 m n.p.m) na stokach o przeważnie północnej bądź północno – 
zachodniej ekspozycji (65% lokalizacji gawr). Odnośnie lokalizacji oraz ekspozycji wejść do gawr nie 
zauważono preferencji dotyczących stron świata, jednak większość otworów wejściowych 
zlokalizowana była „w dół” głównego stoku bądź sąsiadującego jaru potoku. Większość miejsc 
zimowania niedźwiedzi oddalona była od siedzib ludzkich (zakres 384 – 4735 metrów; średnio 2081 
metrów) oraz dróg publicznych (zakres 402 – 4703 metrów; średnio 2114 metrów). Najbardziej 
zbliżone do siedzib ludzkich i dróg gawry (G03 oraz G05) znajdowały się w wykrotach ziemnych pod 
korzeniami drzew – w bardzo gęstych młodnikach z bardzo trudnym do nich dostępem. Część z 
odnalezionych gawr była użytkowana w sezonie zimowym 2017/2018, wśród z nich w jednym 
przypadku rejestrowano cały cykl związany z narodzinami oraz przebywaniem młodych, trzech 

                                                 
12 Materiał multimedialny pt. „Ursa – matka jodeł”; https://www.youtube.com/watch?v=vdOhflq3_Lg 



niedźwiadków z matką w bezpośrednim otoczeniu gawry G13. W tym przypadku ciężarna samica 
przygotowywała gawrę już w listopadzie 2017 roku. Wejście do gawry nastąpiło 27 grudnia 2017; zaś 
wyjście 11 marca 2018. Trzy młode niedźwiadki pokazały się po raz pierwszy 14 marca aby 
ostatecznie opuścić schronienie 30 marca 2018. 

Na obszarach sąsiadujących z BdPN nadleśnictw Stuposiany i Lutowiska – w bezpośrednim 
sąsiedztwie granic BdPN i dalszych rejonach otuliny prowadzona jest bardzo intensywna gospodarka 
leśna, polegająca m.in na wycince kluczowych dla bieszczadzkich niedźwiedzi siedlisk - 
zlokalizowanych w starszych fragmentach lasów jodłowych oraz jodłowo – bukowych. Wydaje się, że 
postępująca degradacja takich obszarów leśnych może powodować postępujący wzrost zagęszczenia 
miejsc gawrowania na terenie BdPN. Głównym powodem przewidywanego trendu jest oczywisty 
ubytek dogodnych kryjówek oraz brak spokoju koniecznego w okresie gawrowania (wpływ 
wielkoskalowej penetracji lasu związanej z prowadzonymi pracami leśnymi i rozbudową dróg - 
szlaków zrywkowych oraz utwardzanych dróg leśnych).  
 
Oddziaływanie urządzeń łowieckich 
 
 Na obszarze BdPN nie prowadzi się gospodarki łowieckiej oraz dokarmiania zwierząt. 
Populacje drapieżników funkcjonujące w obrębie rozległych terytoriów (w szczególności niedźwiedzie) 
narażone są na ryzyko synantropizacji, wynikające m.in. z dostępności pokarmu pochodzenia 
antropogenicznego dostępnego w dużych ilościach na nęciskach na obszarze otuliny BdPN gdzie 
realizowana jest gospodarka łowiecka.  
 W trakcie badań populacji zwierząt drapieżnych na obszarach bezpośrednio przylegających 
do BdPN w gminie Cisna (współpraca z WWF oraz Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze) 14  
odnaleziono 54 miejsca związane z wabieniem i zwierzyny (ambony / karmiska / nęciska / lizawki), w 
kilku przypadkach w bezpośrednim sąsiedztwie (100 - 200m) granic BdPN. Śmietana (2015)15 
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.13). Analiza rozmieszczenia stwierdzeń punktowych niedźwiedzi w odniesieniu do założonych 
buforów wskazuje, że 77 % z nich oraz 70% tropień gatunku zlokalizowana była w strefie wpływu 
przyciągającego urządzeń łowieckich. Jednym z jaskrawych przykładów  wpływu dokarmiania na 
populację jest historia niedźwiedzi z (Ryc.14). Na skutek funkcjonowania nęcisk rozlokowanych w 
rejonie Kalnicy oraz Krzywego, na których w trakcie monitoringu dokumentowano matkę i  
niedźwiedzie -  jedzące m.in. buraki i kukurydzę synantropizacja postąpiła tak mocno, że młode w 
maju 2018 roku zaczęły odwiedzać kurniki przydomowe z wykładaną dla kur kukurydzą. O opisanym 
fakcie chętnie informowały media m.in. w charakterze sensacji, zagrożenia oraz przegęszczenia 
populacji niedźwiedzi w Bieszczadach. Ostatecznie dwa niedźwiedzie odłowiono, uśpiono i 
wyposażono w obroże telemetryczne. Wywiezienie w inny rejon oddaliło nieco problem… 
 
Tab.7 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 

 
 

                                                 
13 Materiał multimedialny pt. „Matka”; https://www.youtube.com/watch?v=2Wg6gJm5O0Q 
14 Wyniki monitoringu dużych drapieżników na obszarze otuliny BdPN w gminie Cisna w latach 2016-2018. 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2274&Itemid=183 
15 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. 



Ryc.13 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. 

 
Ryc.14 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) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RYŚ (Lynx lynx) 
 

 
 B.Pirga 2018. Młode, roczne rysie przy świeżo upolowanej sarnie. 
 

Dla potrzeb analiz wzięto stosunkowo nieliczne dane dotyczące stwierdzeń rysi z okresu 
2014-02-20 do 2018-11-20:  
a) tropienia na śniegu (19 km), 
b) stwierdzenia punktowe, akcje inwentaryzacyjne oraz karty monitoringu zwierząt BdPN (126 
lokalizacji). 

Uzyskane informacje scalono z danymi z lat poprzednich określając minimalne areały rysi na 
obszarze monitoringu o wielkości 622 km2 (Ryc.15). Obszar ten charakteryzuje występowanie 4 
obszarów użytkowanych przez rysie o wielkościach od 82 km2 do 142 km2 obejmujące tereny BdPN i 
jego strefy ochronnej – otuliny. 
 Aktualne dane monitoringowe wskazują na występowanie na tym terenie 8 dorosłych 
osobników (samce i samice). W latach 2016-2018 zarejestrowano 3 samice prowadzące młode: 

1) 2015-12-03 (rejon Wetliny) – samica z dwoma młodymi z roku 2015 
2) 2018-03-21 (rejon Zatwarnicy) – samica z dwoma młodymi z roku 2017 
3) 2018-11-20 (rejon Mucznego) – samica z trzema młodymi z roku 2018 
Całkowita liczebność rysi na monitorowanym obszarze wynosi 8 osobników dorosłych z 

zaobserwowanymi 7 młodymi / młodocianymi. Ekstrapolacja liczebności na obszar monitoringu o 
wielkości 622 km2 wskazuje na zagęszczeniu rzędu 1,28 osobnika / 100 km2 jeżeli bierzemy pod 
uwagę tylko zwierzęta dorosłe do 2,41 osobnika / 100 km2 z udziałem osobników dorosłych i 
obserwowanych młodych / młodocianych. 

Określone zagęszczenia są zbliżone do podawanych przez przez Okarmę (2000)16 - 1,9 osobnika 
/ 100 km2 dla osobników dorosłych, a po włączeniu młodych na ok. 3 osobniki / 100 km2. 
 Prace terenowe pozwoliły na wskazanie bezpośrednich obszarów godowych w areałach 
zatwarnickim i stuposiańskim. W obydwu z nich w okresach marcowania tropiono pary rysi. Na 
obydwu z tych obszarów zlokalizowanych w nadleśnictwiach Stuposiany i Lutowiska prowadzone są 
intensywne prace leśne, które doprowadzić mogą do degradacji opisanej funkcji obszarów z uwagi na 
generalną zmianę charakteru siedliska, likwidację kryjówek zwierząt oraz ich niepokojenie w ważnym 
dla nich okresie. 
 W terenie kilkukrotnie obserwowano wspólne wykorzystanie ofiar przez rysie, wilki i 
niedźwiedzie. Przykładowo w areale zatwarnickim świeżo upolowana zdobycz rysi (sarna) zjedzona 
została przez niedźwiedzia bezpośrednio po wyjściu z gawry. W innym przypadku duży ryś 

                                                 
16 Okarma H. 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. 145-155. 



(prawdopodobnie samiec) w areale siańskim podążał za watahą wilków (negrylowska) do upolowanej 
przez nie sarny (Ryc.16).  
 
Ryc.15 Minimalne terytoria rysi zachodzących na obszar BdPN wyznaczone na podstawie danych z 
lat 2014-2018. 

 
Ryc.16  B.Pirga 2018. Tropy rysia podążającego za wilkami do świeżo upolowanej sarny.  

 



ŻBIK (Felis silvestris) 
 

 
 B.Pirga 2018. Żbik na polanach w rejonie Tarnawy.  
 
 

W latach 2014 - 2018 odnotowano 363 stwierdzenia punktowe żbików (79 stwierdzeń 
okazjonalnych, 284 uzyskanych dzięki telemetrii) oraz przeprowadzono 7,69 km tropień (głównie na 
terenie BdPN).  
 
Telemetria Skalnego 
 Monitoring samca o imieniu Skalny prowadzono w okresie 2015-04-02 do 2015-07-29 
uzyskując 284 lokalizacje. Żbika wyposażono w radiową (bardzo niewielką i lekką) obrożę 
telemetryczną z prostym mechanizmem odpinającym (skórzany pasek ulegający przetarciu). Skalny 
odłowiony został do klatki w rejonie centralnym jego areału, związanym m.in z występowaniem jego 
kryjówek. Po odpadnięciu obroży wielokrotnie rejestrowano przy pomocy fotopułapek oraz 
obserwowano go bezpośrednio w obrębie rozpoznanego areału oraz przy jego kryjówkach17. Wielkość 
areału osobniczego określona przy pomocy minimalnego wielokąta wypukłego (MCP) wyniosła 23 km2 
(dużo więcej niż zakładano; Ryc.17). Obszary koncentracji samca zlokalizowane były w partiach 
dolinowych, najczęściej na obszarach otwartych – zakrzaczonych, gdzie zlokalizowane były miejsca 
odpoczynku i tereny łowieckie.    

 
Tropienia na śniegu 
 Tropienia zimowe wniosły dodatkowe informacje odnośnie sposobu użytkowania przestrzeni 
przez żbiki. Większość tropień oraz śladów bytowania gatunku zlokalizowano w obszarach dolinowych 
i bardzo często wzdłuż cieków wodnych. Tropienia dnem potoków wskazały, że żbiki wykorzystują tą 
strategię w związku z poszukiwaniem pokarmu (gryzoni) często chroniących się wśród leżących 
wzdłuż / w poprzek jarów potoków drzew oraz w załomach skalnych. Poza potokami żbiki często 
podążały za wiewiórkami – tropiąc je na ziemi, wskakując za nimi na drzewa – nie odnaleziono jednak 
martwych wiewiórek zabitych przez żbika. Wśród większych zdobyczy, tropione osobniki korzystały z 
pozostałości ofiar większych drapieżników (głównie wilków) żerując na resztkach kopytnych przez 
długi okres czasu.  

                                                 
17 Materiał multimedialny pt. Żbik z ciemnej doliny; https://vimeo.com/148944976 



Bezpośrednie podążanie tropem pokazało w jaki sposób zwierzęta korzystają z kryjówek. Są 
nimi najczęściej różne zakamarki lasu związane z wykrotami i leżącymi karpami korzeniowymi drzew – 
stanowiącymi często dobre – suche schronienie. Jedno z tropień doprowadziło do dziupli 
zlokalizowanej w buku, w której tak mocno spał żbik, że nie zareagował na osobę tropiącą, która cicho 
podeszła do tego miejsca. Obecnie przy tej dziupli zainstalowana jest fotopułapka w celu stwierdzenia 
częstotliwości wykorzystania tego miejsca. 

 
Podsumowanie  
 

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. W poprzednich raportach szacowano liczebność w odniesieniu do zakładanych 
buforów o wielkości 5 - 8,5 km2 - otaczające każdą z lokalizacji drapieżnika19. Wydaje się, że ta 
zakładana wartość (przynajmniej w przypadku bieszczadzkich samców) jest zaniżona. Należy jednak 
sądzić, że w każdym areale o wielkości > 20 km2 oprócz samca funkcjonuje samica, posiadająca 
mniejsze terytorium osobnicze.  

Dla potrzeb oszacowania minimalnej liczebności gatunku na terenie BdPN i w bezpośrednim 
sąsiedztwie jego granic w rejonach stwierdzeń żbików założono bufory o wielkości 23 km2 każdy, 
przyjmując liczebność w każdym z nich – 2 osobniki dorosłe. Na tej podstawie liczebność zwierząt 
oszacowano na 14 osobników dorosłych na obszarze monitoringu o wielkości 265 km2 (26500 ha; 
Ryc.17). Minimalne zagęszczenie populacji określono zatem na poziomie 0,52 osobnika / 1000 ha (10 
km2).  

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 ha20. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 Monitoring zwierząt drapieżnych zachodzących na obszar BdPN w sezonie 2012/2013 oraz 2013/2014. 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1545&Itemid=183 
20 http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2121,article,2589 



 
 
 
Ryc.17 Stwierdzenia żbików w latach 2014-2018. 

 


