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Wstępne badania aktyWności ssakóW przy granicy  
ojcoWskiego parku narodoWego

preliminary studies of mammal activity at the border  
of the ojców national park

abstract: The article describes the activity of mammals at the eastern border of the Ojców National 
Park at the turn of January and February 2017. During a three-week exposition of trail cameras on nearly 
five-kilometer part of the border of the Ojców National Park the total number of 153 records of: fox, roe 
deer, hare, marten, boar and unidentified rodents was registered. This study might contribute to identifica-
tion of ecological corridor for mammals to move between the forest refugia.
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WSTęP

Ojcowski Park Narodowy (OPN) ma powierzchnię 2146 ha i jest najmniejszym par-
kiem narodowym w Polsce. Długość jego granicy wynosi 52 km (Partyka, Klasa 2008),  
a ponad 70% jego obszaru zajmują lasy. Wyróżniono w nim 13 typów zbiorowisk leśnych 
(Chwistek 2008); wśród których dominują grądy, buczyny i bory mieszane. Pokrywają one 
zbocza dolin i partie wierzchowinowe Doliny Prądnika i Sąspowskiej. lasy są środowi-
skiem życia większości gatunków ssaków zamieszkujących Park – szczególnie zająca Lupus 
europaeus, drapieżników (lisa Vulpes vulpes, borsuka Meles meles, kun: leśnej i domowej 
Martes martes i M. foina) i parzystokopytnych (sarny Capreolus capreolus, jelenia Cervus 
elaphus i dzika Sus scrofa). Wiadomo, że zwierzęta te bytują nie tylko w lasach i dolinach 
rzecznych, ale areały ich życia wychodzą poza obszar parku – na nieużytki, łąki i pola 
uprawne, gdzie szukają pokarmu, miejsc do wypoczynku i rozrodu. 

W 1981 r. wokół Parku na powierzchni 6777 ha została utworzona otulina. Powoła-
no ją w celu zabezpieczenia przyrody przed zagrożeniami antropogenicznymi. Jednym  
z tych zagrożeń jest zabudowa, która coraz bardziej zagęszcza się i przybliża do granic 
Parku, najbardziej po jego wschodniej stronie, gdzie wypustki zabudowy sąsiadujących 
miejscowości: Skała, Cianowice i Smardzowice dochodzą niemal do granic OPN.
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 Celem podjętych badań było rozpoznanie aktywności ssaków na granicy Ojcowskiego 
Parku Narodowego oraz wykorzystania przez nie strefy granicznej Parku z otuliną. Do 
monitorowania zachowania się zwierząt na granicy parku i otuliny wykorzystano foto-
pułapki – specjalistyczne kamery do nagrywania zdjęć i filmów. 

Do tej pory dane o aktywności zwierząt w tej części otuliny pochodziły z pobieżnych 
obserwacji fauny przeprowadzonych przez służby Parku oraz z nieopublikowanych baz 
danych z tropień i obserwacji wykonanych w 2003 roku przez Instytut Nauk o Środowisku 
UJ pod kierunkiem I. Wierzbowskiej. 

METODYKA 

W drugiej dekadzie stycznia (13 i 16) 2017 r. na drzewach rosnących przy wschodniej 
granicy Ojcowskiego Parku Narodowego rozmieszczono 8 fotopułapek typu ltl Acorn  
z czujnikiem ruchu PIR do 25 m i oświetlaczem podczerwieni (dioda IR) o zasięgu do 
15 m (tab. 1, ryc. 1). Fotopułapki były skierowane w stronę otuliny i zamontowane na 
wysokości około 50 cm nad poziomem gruntu, z wyjątkiem fotopułapki nr 4, którą po-
wieszono 3 m nad ziemią. Wykonywały one zdjęcia lub filmy. Filmy były zapisywane w 
rozdzielczości 1080p, a zdjęcia w rozdzielczości 12MP. Zakup fotopułapek został sfinan-
sowany ze środków Funduszu leśnego.

Fotopułapki ponumerowano od 2–9 i rozlokowano w miejscach aktywności zwierząt 
zidentyfikowanej na podstawie tropów na śniegu. Odległość mierzona między skrajnymi 
fotopułapkami w linii prostej wynosiła 2855 m (średnio 480 m), natomiast odległość mię-
dzy nimi mierzona wzdłuż granicy Parku – 4765 m. Odległości między poszczególnymi 
fotopułapkami mierzone w linii prostej wynosiły odpowiednio: między fotopułapką nr 2, 
a nr 3 – 281 m, między trzecią a czwartą – 467 m, i dalej odpowiednio: 480 m, 809 m, 564 
m, 544 m, i ósmą a dziewiątą – 210 m. Ekspozycja fotopułapek trwała około 3 tygodni. 
Siedem z nich zdjęto 6 lub 8 lutego 2017 r., a fotopuałapkę nr 6 wcześniej – 4 lutego. Jeden 
raz w tygodniu przeprowadzano ich kontrolę techniczną (głównie stanu zasilania).

Wszystkie fotopułapki zaprogramowano tak, aby rejestrowały ruch w interwałach 
maksymalnie co pół godziny, wykonywały trzy zdjęcia, a następnie film trwający 45 sek., 
traktowanych dalej jako jedna sesja. Zarejestrowanie obiektu (osobnika lub osobników) 
w czasie jednej sesji uznawano jako jedno wystąpienie (zdarzenie). liczbę zwierząt tego 
samego gatunku (rodzaju) zanotowanych w czasie jednej sesji, podano łącznie. Jeśli  
w czasie jednej sesji zidentyfikowano dwa gatunki, to każdy gatunek traktowano jako 
osobne wystąpienie (zdarzenie), a np. ludzie prowadzący psa – to dwa wystąpienia 
(zdarzenia).

Dwie kolejne fotopułapki 2a i 3a zamontowano na terenie OPN koło miejscowości 
Skały na cztery dni, od 9 do 13 lutego 2017 r. Ze względu na krótki okres działania, danych 
z tych rejestratorów nie ujęto w analizie aktywności ssaków. 

WYNIKI

W czasie trzytygodniowej ekspozycji ośmiu fotopułapek, na niespełna pięciokilometro-
wym odcinku wschodniej granicy Ojcowskiego Parku Narodowego, zarejestrowało łącznie 
195 wystąpień siedmiu gatunków (rodzajów, grup) dzikich zwierząt oraz ludzi i psa (łącznie 
266 obiektów) (tab. 2). Spośród dzikich ssaków fotopułapki najczęściej rejestrowały lisa 
(82 razy), następnie sarnę (35), zająca (20), rzadko kunę (4) oraz dzika i gryzonia (po dwa 
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razy). W ciągu jednej doby fotopułapki zanotowały w otulinie średnio osiem wystąpień 
dzikich zwierząt. W otulinie fotopułapki zanotowały również 14 razy ludzi (turyści, jeden 
myśliwy, robotnicy) i osiem razy psa. Najwięcej zdarzeń zanotowały fotopułapki nr 2, 3 oraz 
nr 6 i 7. Dużo mniejszą aktywność zwierząt zanotowały fotopułapki nr 4, 5 oraz nr 8 i 9. 

Fotopułapka nr 2 w czasie 22-dniowej ekspozycji (od 16. stycznia do 06. lutego 2017 r.) 
zanotowała 32 zdarzenia w ciągu 19 dni. Zarejestrowała ona cztery gatunki zwierząt: 
lisa (najczęściej), zająca, kunę i sarnę. Fotopułapka nr 3 zanotowała 44 wystąpienia  
z udziałem: sarny, zająca, lisa (najczęściej), kuny, gryzonia, ptaków i ludzi. Fotopułapka 
nr 4 zanotowała tylko cztery zdarzenia w ciągu 3 dni (sarny, człowieka i psa), a fotopu-
łapka nr 5 – sześć wystąpień i były to wyłącznie sarny. Fotopułapka nr 6 zarejestrowała 49 
wystąpień, w ciągu 17 dni, z udziałem: sarny, zająca, lisa, kuny, dzika, ptaków, człowieka 
i psa. Zdjęcia pokazują osobę rozsypującą kukurydzę, co miało następnie duży wpływ 
na notowania ptaków (sójek) i sarny. Fotopułapka nr 7 zarejestrowała 42 zdarzenia  
z udziałem: sarny, zająca, lisa, dzika, ptaków, człowieka i psa. Efektywny czas pracy 
fotopułapki nr 8 trwał trzy dni; zanotowała ona pięć zdarzeń z udziałem sarny, gryzonia  
i psa. Fotopułapka nr 9 zanotowała 13 zdarzeń w ciągu 10 dni (sarnę, lisa, ptaki, człowieka 
i psa) (tab. 2). Fotopułapka nr 2a zanotowała sarnę, daniela, dzika i psa, a fotopułapka 
nr 3a – sarnę, lisa i psa.

Nr
No.

Współrzędne
Coordinates

Azymut 
Azimuth

Odległość 
od zwartej 
zabudowy 
Distance 

from compact 
settlement [m]

Miejsce
Location

Liczba 
pułapkodni

Number 
of trail 

recording 
days

2a 50°13’27.61”N 
19°50’7.84”E NNE 746 Skała wieś, Ojcowski Park 

Narodowy 5

3a 50°13’20.81”N 
19°50’5.31”E NEE 654 Skała wieś, Ojcowski Park 

Narodowy 5

2 50°12’54.21”N 
19°50’41.34”E SSE 827 Skała wieś, granica OPN, 

las gminny 22

3 50°12’46.33”N 
19°50’34.39”E S 1180 Cianowice, otulina, 30 m 

od granicy OPN 22

4 50°12’31.42”N 
19°50’30.86”E E 840 Cianowice, granica OPN 22

5 50°12’18.72”N 
19°50’44.30”E S 375 Smardzowice, otulina, 50 m 

od granicy OPN 22

6 50°12’1.89”N 
19°50’12.79”E SSW 348 Smardzowice, otulina, 90 m 

od granicy OPN 23

7

50°11’43.89”N 
19°50’13.86”E
50°11’43.84”N 
19°50’13.86”E

E/NNW 344
Smardzowice, otulina, 60 m 
od granicy OPN 30.01.2017 
– zmiana azymutu

25

8 50°11’28.18”N 
19°50’26.78”E SSE 277

Smardzowice, granica 
Ojcowskiego Parku 
Narodowego

25

9 50°11’23.28”N 
19°50’19.34”E S 325

Smardzowice, granica 
Ojcowskiego Parku 
Narodowego

25

Tabela 1. lokalizacja fotopułapek

Table 1. location of trail cameras



10                                                                     A. Klasa, J. Baran

Ryc. 1. Rozmieszczenie fotopułapek na wschodniej granicy Ojcowskiego Parku Narodowego (numeracja 
jak w tab. 1).

Fig. 1. Distribution of trail cameras along the eastern border of the Ojców National Park (numbering  
as in Table 1).

Na podstawie zgromadzonego materiału tj. jednoczesnych wystąpień lub zanotowania 
tego samego gatunku w odległych lokalizacjach, krótko po sobie następujących, można 
z pewnością stwierdzić, że fotopułapki 2–9, zainstalowane po wschodniej stronie Parku 
zarejestrowały co najmniej: 14 saren, 11 dzików, dwa zające, dwa lisy i jedną kunę. liczba 
zarejestrowanych osobników poszczególnych gatunków mogła być dużo większa, chociaż 
na podstawie przeprowadzonych badań, nie można tego stwierdzić z całą pewnością. 
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Tabela 2. Aktywność zwierząt (i ludzi) na wschodniej granicy  Ojcowskiego Parku Narodowego

Table 2. Activity of animals (and man) at the eastern border of the Ojców National Park

Gatunek
(grupa)
Species 
(group)

Liczba nagrań/liczba osobników (grup) na zdjęciach (filmach) 
Number of recordings/number of species (groups) on 

photographs (films)  

Razem
nagrań/
liczby 
osob-
ników 
Recor-
dings/

animals 
total 

Udział
Share 

[%]

2 3 4 5 6 7 8 9

Sarna
Roe-deer 1/1 2/2 2/15 6/13 14/17 4/8 2/2 4/5 35/63 18/24

Zając
Hare 4/4 2/2 - - 1/1 13/13 - - 20/20 10/7,5

Lis
Fox 24/24 34/35 - - 5/5 16/17 - 3/3 82/83 42/32

Kuna
Marten 2/2 1/1 - - 1/1 - - - 4/4 2/1,5

Dzik
Boar - - - - 1/2 1/11 - - 2/13 1/5

Gryzoń
Rodent - 1/1 - - - - 1/1 - 2/2 1/<1

Niezident.
Unidentified 1/1 - - - - 3/3 - - 4/4 2/1,5

Razem 
ssaków
Total 
mammals

32/32 39/40 2/15 6/13 22/26 37/52 3/3 7/8 157/199

Ptaki
Birds - 1/5 - - 19/23 2/13 - 2/2 24/43 12/16

Człowiek
Man - 3/3 1/1 - 7/12 1/1 - 2/7 14/24 7/9

Gdyby każda fotopułapka rejestrowała ciągle te same osobniki, które nie powtarzałyby 
się na innych fotopułapkach, to łączna liczba zwierząt byłaby następująca: 31 saren,  
12 dzików, sześć lisów, cztery zające i trzy kuny. 

Okres ekspozycji fotopułapek był zbyt krótki do wyciągania kompleksowych wniosków. 
Jednakże stwierdzono, że obszar otuliny po wschodniej stronie OPN jest wykorzystywany 
przez co najmniej pięć gatunków ssaków (tab. 3), które przemieszczają się tam w różnych 
kierunkach; wzdłuż granicy lasu, ale także daleko w stronę pól. Jedna z fotopułapek 
zanotowała rudel saren nawet w odległości około 250 m od granicy Parku. Zwierzęta 
polują, żerują i odbywają gody (np. zające) w otulinie Parku. 

Zwierzęta w otulinie po wschodniej stronie OPN najczęściej notowane były w godzi-
nach nocnych. Zając, kuna i dzik wcale nie pojawiały się między godziną 9 a 15. Dzien-
ną aktywność zanotowano u sarny i niewielką u lisa (tab. 4, ryc. 2). Sarny przebywały  
w całej badanej strefie i zostały zarejestrowane przez wszystkie fotopułapki. Najczęściej 
przemieszczały się one w strefach monitorowanych przez fotopułapki nr 6 (wabione 
kukurydzą) i 5, a najrzadziej były notowane przez fotopułapkę nr 2 (ryc. 3). Zając naj-
częściej rejestrowany był przez fotopułapkę nr 7 i 2, a nie notowano go na fotopułapkach 
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4, 5, 8 i 9 (ryc. 4). lis najczęściej penetrował strefy monitorowane przez fotopułapki nr 3  
i 2, a wcale nie notowano go na fotopułapkach: 4, 5 i 8 (ryc. 5). Kuna była obserwowana  
w strefie monitorowanej przez fotopułapki 2, 3 i 6, a nie zanotonotowano jej w strefach:  
4, 5, 7, 8 (ryc. 6). Dzika zanotowano tylko na fotopułapkach nr 6 i 7 (ryc. 7).

DYSKUSJA

Kamery są od kilkunastu lat powszechnie wykorzystywane w badaniach monito-
ringowych ssaków oraz ich behawioru (np. Selva 2004; Szwagrzyk i in. 2016), a także 
przemieszczania się zwierząt po przejściach nad drogami (Czerniak, Górna 2010).  
W kilku parkach narodowych (np. Wigierskim, bieszczadzkim, Gorczańskim, Tatrzań-
skim) prowadzi się badania naukowe z wykorzystaniem fotopułapek lub udostępnia się 
zarejestrowane przez nie zdjęcia i filmy do celów dydaktycznych. W Gorczańskim Parku 
Narodowym fotopułapki zanotowały co najmniej 18 gatunków ssaków (myszy i nietoperzy 
nie zidentyfikowano do gatunku). badania były prowadzone w Gorcach przez cały rok  
z wykorzystaniem 30 fotopułapek (Szwagrzyk i in 2016).

Aby zwiększyć efektywność badań, fotopułapki najczęściej instaluje się przy ścież-
kach przemarszu zwierząt albo przy padlinie, która zwabia liczne drapieżniki i ptaki 
(Szwagrzyk i in 2016). W OPN fotopułapki były skierowane w stronę otwartego obszaru 
otuliny, ponieważ zostały założone w celu poznania wzorców zachowania się zwierząt  
i wykorzystania przez nie obszarów przy granicy z parkiem narodowym. Fotopułapki  
w OPN zanotowały więc migracje dobowe zwierząt, ale także mogły zarejestrować prze-
mieszczanie się zwierząt między ich ostojami położonymi daleko poza otuliną. 

Z literatury wiadomo, że ssaki w ramach tzw. migracji dobowych mogą przemieszczać 
się na znaczne odległości. Z badań migracji rocznych saren wynika, że chociaż jest to 
gatunek z natury osiadły może przemieszczać się na duże odległości (w promieniu 5 km, 
a niekiedy 6–14 km) (Pielowski 1988). Znacznie większy dystans wędrówek dobowych 
notowano u lisa. Na podstawie tropień przeprowadzonych w Polsce środkowej, określono 
średnią długość jego wędrówki na 13,8 km. Potwierdzają to też badania telemetryczne 
prowadzone w innych krajach (Goszczyński 1995).

Tabela 3. Udziały procentowe notowań zwierząt na poszczególnych fotopułapkach

Table 3. The percentage share of animals on each trail camera

Gatunek
Species

Notowania zwierząt w [%] w poszczególnych miejscach 
wg fotopułapek

The percentage share of animals on each trail camera
2 3 4 5 6 7 8 9

Sarna
Roedeer 3 6 6 17 40 11 6 11

Zając
Hare 20 10 - - 5 65 - -

Lis
Fox 29 41 - - 6 20 - 4

Kuna
Marten 50 25 - - 25 - - -

Dzik
Wild boar - - - - 50 50 - -
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Ryc. 2. Aktywność dobowa ssaków: a – lis, b – sarna, c – zając, d – kuna, e – dzik

Fig. 2. Diurnal activity of mammals: a – fox, b – Roe deer, c – hare, d – marten, e – boar

Liczba wystąpień w przedziałach czasowych

Number of records in the intervals

– a     – b         – c        – d        – e     

Z badań przeprowadzonych z użyciem fotopułapek wynika, że teren otuliny Parku 
po jego wschodniej stronie, stanowi dla dzika, sarny, lisa, kuny i zająca część areału 
życiowego – wykorzystywany jest jako obszar przemieszczania się, polowań, żerowania, 
a nawet godów. W ośmiu monitorowanych miejscach ssaki wychodzą z Parku na obszar 
otuliny, niektóre z tych miejsc są częściej uczęszczane, inne rzadziej. Wśród czynników 
decydujących o częstotliwości stwierdzeń ssaków należy wziąć pod uwagę historyczne 
uwarunkowania, dostępność żeru, możliwość ukrycia się, a także odległość od zabudowy. 
Zabudowa i obecność ludzi z jednej strony mogą być czynnikiem odstraszającym, ale 
drapieżniki może wabić łatwy dostęp do pokarmu (np. odpadki na śmietnikach), którego 
pozyskanie w środowisku naturalnym wymaga wysiłku.

badania aktywności ssaków na granicy Parku mogą być przyczynkiem do poznania 
tras długodystansowych wędrówek i identyfikacji korytarzy ekologicznych, którymi ssaki 
przemieszczają się między ostojami leśnymi.
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Ryc. 3.  Udziały procentowe notowań sarny na poszczególnych fotopułapkach (n = 35)

Fig. 3. Percentage share of roe-deer on each trail camera (n = 35)
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Ryc. 4. Udziały procentowe notowań zająca na poszczególnych fotopułapkach (n = 20)

Fig. 4. Percentage share of hare on each trail camera (n = 20)
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Ryc. 5. Udziały procentowe notowań lisa na poszczególnych fotopułapkach (n = 82)

Fig. 5. Percentage share of fox on each trail camera (n = 82)
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Ryc. 6. Udziały procentowe notowań kuny na poszczególnych fotopułapkach (n = 4)

Fig. 6. Percentage share of marten on each trail camera (n = 4)
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Ryc. 7. Udziały procentowe notowań dzika na poszczególnych fotopułapkach (n = 2)

Fig. 7. Percentage share of boar on each trail camera (n = 2)
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Ryc. 8. Przykładowe zdjęcia z fotopułapek 2, 3 i 6 

Fig. 8. Sample photographs from trail cameras 2, 3 and 6
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SUMMARY

For three weeks at the turn of January and February 2017 studies of mammal activity 
on nearly five-kilometer part of the border of the Ojców National Park were carried out. 
The animals were tracked by means of eight trail cameras. They registered the total of 
195 records of seven species (genera, groups) of wild animals plus men and a dog (total 
of 266 objects). Amongst the wild mammals, the most commonly registered animal was 
a fox (82 records), a roe deer (35), hare (20), rarely a marten (4) and a boar and rodent 
(2 records of each). In 24h trail cameras recorded the average of eight occurrences of 
wild animals in the buffer zone. On the basis of records registered by the cameras it can 
be stated that there were at least: 14 roe deer, 11 boars, two hares, two foxes and one 
marten. The studies allow proving that the animals in the buffer zone hunt, forage and 
mate, which means that it is a part of their living area.


