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Przepisy prawa krajowego i międzynarodowe zobowiązują Polskę do opracowania i wdrożenia 
strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos dla zapewnienia przetrwania gatunku 
oraz utrzymania żywotnej populacji we właściwym stanie ochrony. Taki był główny cel projek-
tu „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub 
konfliktowymi” koordynowanego przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie w latach 2009–2011. Jednym z narzędzi służących opracowaniu strategii były warsz-
taty przeprowadzone w trzech obszarach tematycznych: (1) monitoring populacji i rozwiązywa-
nie sytuacji konfliktowych, (2) ochrona siedlisk, (3) zarządzanie populacjami transgranicznymi. 
W trakcie pierwszego cyklu warsztatów podkreślano konieczność właściwego zapobiegania szko-
dom oraz wdrożenia monitoringu genetycznego. Przedyskutowano i wspólnie kształtowano pro-
pozycje stworzenia Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi, grupy interwencyjnej, banku danych oraz 
wdrożenia standardowych protokołów.  W kolejnym cyklu warsztatów wskazywano brak plano-
wania przestrzennego jako główne zagrożenie dla ochrony siedlisk niedźwiedzia, a na trzecim, 
międzynarodowym warsztacie dyskutowano o współpracy z sąsiadującymi krajami w zakresie 
wspólnego monitoringu, prewencji szkód czy wymiany informacji o populacji.

Podstawy prawne i potrzeba opracowania 
strategii ochrony gatunków

Międzynarodowe regulacje prawne, tj. reko-
mendacje Konwencji Berneńskiej, Konwencja 
Karpacka, Dyrektywa Siedliskowa oraz przygo-

towane dla Komisji Europejskiej Guidelines for 
Population Level Management Plans for Large 
Carnivores [Wytyczne do opracowania planów 
zarządzania populacjami dużych ssaków dra-
pieżnych] (Linnell i in. 2008) obligują Polskę do 
ustanowienia krajowych planów zarządzania po-
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pulacjami m.in. niedźwiedzia brunatnego Ursus 
arctos. Plany takie powinny powstać na pozio-
mie poszczególnych krajów, a następnie zostać 
skoordynowane z planami krajów sąsiadujących. 
Znaczenie współpracy i wymiany informacji 
z zakresu ochrony i zarządzania transgranicz-
nymi populacjami dużych drapieżników w Kar-
patach zostało szczególnie podkreślone w reko-
mendacji nr 100 z 2003 roku Stałego Komitetu 
Konwencji Berneńskiej (Rekomendacja 2003). 
W „Planie działania na rzecz ochrony niedź-
wiedzia brunatnego Ursus arctos w Europie” 
(Swenson i in. 2000) szczególnie podkreślono 
pilną potrzebę opracowania strategii ochrony ga-
tunku w Polsce. Pierwsza propozycja planu za-
rządzania krajową populacją niedźwiedzia zo-
stała przygotowana dla Ministerstwa Środowiska 
w 2001 roku (Jakubiec 2001), lecz nie została 
wdrożona.

W 2009 roku Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła realizację 

projektu pt. „Opracowanie krajowych strategii 
gospodarowania wybranymi gatunkami zagro-
żonymi i konfliktowymi” (http://gatunki.sggw.
pl), finansowanego w znacznej (85%) części
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (15%). 
W projekcie uwzględniono trzy gatunki du-
żych drapieżników: niedźwiedzia brunatne-
go (ryc. 1), wilka Canis lupus i rysia Lynx lynx 
oraz gatunki uznane za konfliktowe, takie jak
wydra Lutra lutra, kormoran Phalacrocorax car-
bo i żuraw Grus grus. Dla każdego z wymienio-
nych gatunków wyznaczono koordynatora, któ-
ry zbierze wszystkie istniejące informacje do-
tyczące potrzeb ochronnych, problemów i za-
grożeń gatunku, skonsultuje poszczególne za-
gadnienia z ekspertami oraz sfinalizuje opraco-
wanie całości strategi (do końca 2011 r.) wraz 

Ryc. 1. Niedźwiedzica z młodymi żerująca na owocach borówki czernicy w Tatrzańskim Parku Narodowym 
(25.10.2008 r., fot. A. Wajrak)
Fig. 1. Female brown bear with cubs feeding on black berries in the Tatra Na�onal Park (25 October 2008, 
photo by A. Wajrak) 



496

Chrońmy Przyr. Ojcz. rocznik 67, zeszyt 6, 2011

z harmonogramem działań i etapami jej reali-
zacji. Koordynatorem strategii dla niedźwiedzia 
brunatnego została dr Nuria Selva z Instytutu  
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Czterech 
autorów niniejszego artykułu (A.S., A.O., T.Z.K., 
F.Z.) również  było członkami zespołu przygoto-
wującego propozycję strategii ochrony. 

Celem strategii ochrony niedźwiedzia bru-
natnego w Polsce jest zdefiniowanie statusu
ochronnego populacji, zidentyfikowanie głów-
nych zagrożeń i zaproponowanie takich dzia-
łań ochronnych, które zagwarantują trwałość 
populacji gatunku w Polsce, tj. w szczególno-
ści: (1) wyeliminują lub zminimalizują nega-
tywne skutki aktualnie występujących zagro-
żeń, (2) zapobiegną pojawieniu się zagrożeń 
oraz problemów ochrony populacji niedźwie-
dzia i jego siedlisk w przyszłości, (3) stworzą 
bardziej efektywną, skoordynowaną strukturę 
działań związanych z zarządzaniem populacją 
niedźwiedzia brunatnego.

W ramach projektu zorganizowano cykl 
warsztatów tak, aby w proces opracowania stra-

tegii zarządzania populacją niedźwiedzia były 
zaangażowane wszystkie zainteresowane stro-
ny oraz by umożliwić otwartą dyskusję nad 
najważniejszymi zagadnieniami i aspektami 
ochrony tego gatunku.

Warsztaty

Wiedząc, że „gospodarowanie przestrzenią, 
zasobami wodnymi, innymi zasobami środo-
wiska – w tym żywą przyrodą – jest przedmio-
tem wyboru społecznego” (Iddle, Bines 2004) 
projekt opracowywania strategii ochrony ga-
tunków zakładał partycypacyjne podejście do 
ich przygotowania. Trzy dwudniowe warszta-
ty, dwa krajowe i jeden międzynarodowy, zor-
ganizowane w Krakowie, pozwoliły uczestni-
kom zapoznać się z różnymi aspektami ochro-
ny populacji niedźwiedzi w Polsce. W warsz-
tatach brały udział osoby reprezentujące róż-
ne grupy interesów: przedstawiciele admini-
stracji i służb ochrony przyrody (Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dy-
rekcje ochrony środowiska), pracownicy par-
ków narodowych, pracownicy Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego (PGL) Lasy Państwowe, 
przedstawiciele środowisk naukowych oraz or-
ganizacji pozarządowych.

Warsztaty były prowadzone w blokach te-
matycznych składających się z szeregu krótkich 
prezentacji i kończących cykl wykładów otwar-
tych dyskusji. Taka formuła warsztatów sprzy-
jała prowadzeniu dialogu oraz wymianie do-
świadczeń i spostrzeżeń, stanowiąc podstawę 
do przyszłego wypracowania satysfakcjonują-
cych rozwiązań. Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. W każdym spotkaniu ak-
tywnie uczestniczyło ponad 60 osób. Warsztaty 
miały charakter otwarty. Zaproszenia były roz-
syłane z wyprzedzeniem do wszystkich poten-
cjalnie zainteresowanych osób, a także ogła-
szane za pośrednictwem stron internetowych: 
http://gatunki.sggw.pl i www.carpathianbear.
pl. Uczestnicy otrzymali liczne materiały kon-
ferencyjne, m.in. folder informacyjno-promo-
cyjny projektu, broszury edukacyjne, książki 

Ryc. 2. Rozmieszczenie niedźwiedzi brunatnych 
w Polsce w latach 2009–2011 na podstawie danych 
własnych oraz informacji uzyskanych z PGL Lasy 
Państwowe i parków narodowych: 1 – samice z mło-
dymi, 2 – inne obserwacje
Fig. 2. Distribu�on of the brown bear in Poland in 2009– 
–2011 based on the authors’ data and informa�on col-
lected from survey ques�onnaires in Na�onal Parks and
State Forests Administra�on: 1 – females with cubs, 
2 – other observa�ons
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oraz materiały do konsultacji (m.in. propozy-
cje protokołów pobierania prób czy protoko-
łów immobilizacji1). Gościom warsztatu mię-
dzynarodowego rozdano płyty CD-ROM za-
wierające plany zarządzania opracowane przez 
inne kraje oraz wybór aktów prawa międzyna-
rodowego. 

Pierwszy cykl warsztatów: Monitoring 
populacji niedźwiedzia brunatnego 
i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych  
(8–9 listopada 2010 r.)

Podczas tego spotkania szczególną uwa-
gę poświęcono zagadnieniom monitorin-
gu. Od lat 90. XX wieku Instytut Ochrony 
Przyrody PAN prowadzi monitoring niedźwie-

dzia brunatnego na podstawie kwestionariu-
szy przesyłanych do jednostek administracyj-
nych PGL Lasy Państwowe, parków narodo-
wych oraz regionalnych dyrekcji ochrony śro-
dowiska (Jakubiec 2001). Liczebność szacowa-
na była przez pracowników tych instytucji na 
podstawie bezpośrednich i pośrednich obser-
wacji. O ile metoda ta daje dobry obraz roz-
mieszczenia gatunku (ryc. 2), o tyle ocena li-
czebności na jej podstawie wydaje się mało do-
kładna (Linnell i in. 1998). W 2007 roku liczeb-
ność populacji niedźwiedzia w polskiej części 
Karpat oszacowano na 95 osobników (Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska 2007).

Dyskutowano potrzebę weryfikacji wspo-
mnianej metody ankietowej za pomocą nie-
zależnego monitoringu genetycznego (ryc. 3). 
Dokonano gruntownego przeglądu stosowa-
nych na świecie metod monitoringu niedźwie-
dzia brunatnego. Omówiono m.in. monitoring 

Ryc. 3. „Pułapka” na włosy (A) do monitoringu genetycznego wykorzystuje skłonności niedźwiedzi do dra-
pania się (B). Najbardziej efektywne są te zakładane na drzewach (Bieszczady, 10.07.2010 r., fot. A. Wajrak; 
12.05.2011 r. fot. Carpathian Brown Bear Project, zdjęcie z tzw. fotopułapki)
Fig. 3. Hair-traps (A) for gene�c monitoring are based on the rubbing behaviour of bears (B). The most effec�ve
traps are those set on trees (Bieszczady, 10 July 2010, photo by A. Wajrak; 12 May 2011, photo by an automa�c
camera by the Carpathian Brown Bear Project) 

A B

1 Immobilizacja – całościowa procedura czasowego 
uśpienia, a następnie wybudzenia zwierzęcia przy 
użyciu odpowiednich środków farmakologicznych.
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genetyczny i metodę liczenia samic z jedno-
rocznymi młodymi. Podreślano, iż indeks ob-
serwacji zawsze powinien zostać potwierdzo-
ny przez niezależną metodę (najlepiej przy wy-
korzystaniu badań genetycznych) i skorygowa-
ny, np. przez liczbę godzin pracy w terenie. Na 
przykład w Szwecji monitoring gatunku bazuje 
na obserwacjach (w cyklach 1000 godzin) do-
konanych przez myśliwych w trakcie polowa-
nia na łosie, jednak metodę tę wcześniej zwery-
fikowano i potwierdzono technikami moleku-
larnymi (Kindberg i in. 2009).

Bazując na doświadczeniach innych krajów, 
przedstawiono koncepcję powołania Grupy 

Roboczej do spraw Niedźwiedzi oraz Grupy 
Interwencyjnej jako kluczowych elementów 
przyszłej strategii. Głównym zadaniem Grupy 
Roboczej ds. Niedźwiedzi – multidyscypli-
narnego i doradczego organu składającego się 
z kilku ekspertów – byłoby wdrażanie posta-
nowień strategii, a także systematyczna jej re-
wizja i aktualizacja. Grupa Interwencyjna mia-
łaby być zespołem systematycznie i profesjo-
nalnie szkolonych ekspertów, zdolnych zare-
agować we wszystkich przypadkach interwen-
cji z udziałem niedźwiedzi w Polsce.

Na spotkaniu zaprezentowano również pro-
pozycje standardowych protokołów immobiliza-

Ryc. 4. Procedury w trakcie immobilizacji prowadzone zgodnie z standardowymi protokołami: A – znako-
wanie i pomiar tętna oraz wysycenia krwi tlenem, B – ważenie, C – pomiary morfometryczne (Szwecja, 
16  i  18.04.2011 r., fot. N. Selva; Rybotycze, 19.11.2010 r., fot. T. Licina)
Fig. 4. Procedures according to the standard protocols for bear immobiliza�on: A – marking and measuring
pulse and oxigen satura�on, B – weighing, C – morphometry  (Sweden, 16 and 18 April 2011, photo by N. Selva;
Rybotycze, 19 November 2010, photo by T. Licina)

A B

C
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cji oraz pomiarów i pobierania prób od żywych 
i martwych niedźwiedzi (ryc. 4). Propozycje 
protokołów przygotowano na podstawie publi-
kacji naukowych, protokołów będących w uży-
ciu (skandynawskich i chorwackich), raportów 
i konsultacji z ekspertami. Przedstawiono po-
mysł utworzenia banku danych gromadzące-
go wszystkie informacje dotyczące populacji 
i siedlisk niedźwiedzia w Polsce oraz przecho-
wującego pobrany materiał biologiczny. Grupa 
Interwencyjna miałaby pracować według proto-
kołów, zbierać próby i sprawozdawać się przed 
Grupą Roboczą do spraw Niedźwiedzi. Do za-
dań tej Grupy miałoby należeć opracowanie 
i wdrożenie standardowych protokołów mo-
nitoringu, zapewnienie przepływu informacji 
pomiędzy grupami zainteresowanych, rozwi-
janie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza 
z krajami, z którymi dzielimy karpacką popula-
cję niedźwiedzi, określenie priorytetów ochron-
nych, promowanie rozwiązań opartych na na-
ukowych podstawach, informowanie decyden-
tów i promocja nauk stosowanych.

Ostatnia część warsztatów dotyczyła szkód 
powodowanych przez niedźwiedzie oraz sys-
temów wypłaty odszkodowań. Przedstawiciele 
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(RDOŚ) z Katowic, Krakowa i Rzeszowa omó-
wili procedury szacowania szkód wyrządza-
nych przez niedźwiedzie i zasady naliczania 
odszkodowań. Przedstawiono również rodza-
je szkód powodowanych przez niedźwiedzie 
(głównie szkody w pasiekach, rzadziej stra-
ty w zwierzętach gospodarskich; ryc. 5) oraz 
wysokość corocznych strat ponoszonych przez 
właścicieli oraz Skarb Państwa. W wojewódz-
twach śląskim i małopolskim zarówno szkody 
wyrządzane przez niedźwiedzie, jak i związane 
z nimi straty finansowe, szacowane są na około
kilka tysięcy złotych rocznie. Odmienna sytu-
acja  występuje w województwie podkarpackim, 
gdzie rośnie liczba szkód (w ostatnich latach to 
setki zniszczonych rodzin pszczelich rocznie), 
a – co za tym idzie – rosną kwoty odszkodo-
wań, które w 2009 roku przekroczyły 120 tys. 
złotych, a w 2010 roku – 250 tys. złotych (dane 
RDOŚ w Rzeszowie; ryc. 5). Dyskutowano nad 

sposobami zabezpieczania pasiek przed niedź-
wiedziami oraz nad wprowadzeniem obowiąz-
ku używania zabezpieczeń w rejonach stałego 
występowania niedźwiedzi.

Drugi cykl warsztatów: Ochrona siedlisk 
niedźwiedzia brunatnego (27–28 stycznia 
2011 r.)

Temtem spotkania była ochrona siedlisk 
niedźwiedzia brunatnego. Przedstawiono m.in. 
wstępne wyniki opracowywanego modelu jako-
ści siedlisk niedźwiedzia brunatnego w Polsce. 
Badania wskazują, że czynniki negatywnie 
wpływające na obecność i rozrodczość gatunku 
to duża liczba osiedli ludzkich i wysoka gęstość 
zaludnienia. Prezentacje dotyczyły również te-
matu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, 
proponowanych sposobów łagodzenia jej ne-
gatywnego wpływu na populację m.in. niedź-
wiedzia oraz ochrony korytarzy ekologicznych. 
Szczególnie niepokojące są plany budowy dro-
gi ekspresowej S-19 pomiędzy przejściem gra-
nicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej 
a przejściem granicznym ze Słowacją w Bar-
winku, a zwłaszcza jej południowego odcinka, 
który przecinając korytarz karpacki, ograniczy 
łączność pomiędzy dwiema głównymi ostojami 
gatunku. Podkreślono także niekorzystne zna-

Ryc. 5. Liczba szkód w pasiekach (1) i liczba zniszczo-
nych uli (2) w województwie podkarpackim w latach 
1999–2010 (wg danych RDOŚ w Rzeszowie) 
Fig. 5. Number of damages caused by bears in apiar-
ies (1) and the total number of beehives (2) destroyed 
in the Podkarpacie Province in 1999–2010 (data from 
the Regional Directorate of Environmental Protec�on
in Rzeszów) 
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czenie ciągów budynków powstających w oto-
czeniu dróg, a stanowiących dodatkową barierę 
liniową dla migrujących zwierząt.

W dalszej części spotkania szeroko oma-
wiano temat kształtowania i prowadzenia po-
lityki przestrzennej w gminach. Wiele uwa-
gi poświęcono problemowi braku obowiązu-
jących miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego i jego konsekwencjom. Za 
sprawą ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Ustawa 2003) uchylającej miejscowe pla-
ny uchwalone przed 1 stycznia 1995 roku na 
przeważającym obszarze kraju powstała swe-
go rodzaju pustka planistyczna. W rezultacie, 
pod koniec 2008 roku jedynie 26% powierzch-
ni Polski było objęte obowiązującymi miejsco-

wymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego (Śleszyński i in. 2010). Co więcej, nie ma 
w Polsce przepisu prawnego obligującego gmi-
ny do opracowania planu miejscowego dla te-
renów gminnych. Obserwowana jest też ten-
dencja do uchwalania planów miejscowych dla 
coraz mniejszych obszarów (czasem prowadzi 
się takie oceny dla jednej działki budowlanej). 
Uniemożliwia to przeprowadzenie pełnych i 
rzetelnych ocen oddziaływania na środowi-
sko dla powstających projektów planów prze-
strzennych. W następstwie mamy do czynienia 
z niekontrolowanym rozwojem miast i gmin, 
rozbudową i budową nowych ośrodków nar-
ciarskich oraz innych obiektów turystycznych 
na terenach cennych przyrodniczo, m.in. w ob-
szarach Natura 2000.

Ryc. 6. Typy gawr stwierdzone w Tatrach: pod wykrotem (A), pod kosodrzewiną (B), przy pniu nisko ugałęzione-
go świerka (C), w jaskini (D) (lata 2006–2011, fot. T. Zwijacz-Kozica)
Fig. 6. Types of brown bear winter dens found in theTatras: under the uprooted tree (A), under the dwarf moun-
tain pine bush  (B), at the base of the spruce tree with low hanging branches (C) and in a cave (D; years 2006– 
–2011, photo by T. Zwijacz-Kozica)

A B

C D
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Na zakończenie przedstawiono informacje 
na temat wymagań siedliskowych niedźwiedzia 
brunatnego, z uwzględnieniem miejsc gawro-
wania (ryc. 6). Żywo dyskutowano nad moż-
liwością zapobiegania antropogenicznej de-
gradacji siedlisk niedźwiedzia, spowodowanej 
głównie aktywnością turystów. Mówiono też 
o sposobach rewitalizacji. Wiele kontrower-
sji wzbudził pomysł odnawiania starych sadów 
oraz nasadzania drzew owocowych w siedli-
skach zajmowanych przez niedźwiedzie.

Trzeci cykl warsztatów: Managing 
transboundary popula�ons of brown
bear and other large carnivores in the 
Carpathians (20–22 lutego 2011 r.)

To międzynarodowe spotkanie poświęco-
ne kwestiom dotyczącym statusu ochronne-
go, wielkości populacji, rozmieszczenia gatun-

ku i monitoringiu, konfliktów oraz zasad za-
rządzania populacją niedźwiedzia brunatne-
go w północnej części Karpat. W warsztacie 
uczestniczyli eksperci z Polski, Słowacji, Ukrainy 
i Czech, a także ze Szwecji i Chorwacji (ryc. 7). 
Profesorowie Jon Swenson (Norwegia) i Djuro 
Huber (Chorwacja) podzielili się swoim ogrom-
nym doświadczeniem z zakresu ochrony popu-
lacji transgranicznych oraz opracowywania pla-
nów zarządzania populacjami. Głównym wnio-
skiem płynącym z warsztatów była potrzeba ko-
ordynacji i ujednolicenia polityki zarządzania 
populacjami dużych drapieżników pomiędzy 
sąsiadującymi krajami. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania podkreślali konieczność rozpoczęcia re-
alnej współpracy.

Spośród wielu zagadnień wymagają-
cych podjęcia wspólnych, miedzynarodo-
wych działań wybrano kilka priorytetowych. 

Ryc. 7. Uczestnicy międzynarodowego warsztatu w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, luty 2011 
Fig. 7. Par�cipants of the interna�onal workshop at the Ins�tute of Nature Conserva�on PAS in Cracow, February
2011
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Modernizacja drogi S-19 może przyczynić się 
do przerwania lub zachwiania łaczności ge-
netycznej populacji niedźwiedzi, dlatego nie-
zwykle istotne byłoby zbadanie łączności ge-
netycznej między zachodnią i wschodnią, pol-
sko-słowacką populacją niedźwiedzi. Zasadny 
byłby również monitoring oparty o metody 
molekularne, prowadzony w tym samym cza-
sie i tą samą metodą w obrębie „subpopulacji”, 
czy też transgranicznych ostoi (management 
units), takich jak Tatrzański Park Narodowy 
(TPN) i jego słowacki odpowiednik – TANAP 
oraz Park Narodowy Połoniny i Bieszczady (z 
Bieszczadzkim PN). Szczególną uwagę zwró-
cono również na kwestię zarządzania odszko-
dowaniami za straty powodowane przez duże 
drapieżniki oraz potrzebę zwiększenia nakła-
du wysiłków i środków finansowych na dzia-
łalność prewencyjną, co – podobnie jak stoso-
wanie tych samych metod zapobiegania szko-
dom – jest opłacalne w dalszej perspektywie. 
Niezwykle istotna jest też skuteczna wymia-
na informacji i komunikacja między eskperta-
mi. Zarządzający powinni informować się sta-
le i wzajemnie, a polsko-słowackie spotkania 
o bardziej ogólnym charakterze powinny się 
odbywać co najmniej raz w roku.

Podczas spotkania obalono kilka mitów do-
tyczących badań nad niedźwiedziami, np. sza-
cowanie struktury wiekowej populacji na pod-
stawie pomiarów tropów lub ocena wieku, płci, 
masy ciała i identyfikacja poszczególnych osob-
ników na postawie pojedynczych obserwacji. 
Podkreślono potrzebę wprowadzenia konkret-
nej wiedzy naukowej do zarządzania populacją 
niedźwiedzi.

Wnioski

Głównymi zagrożeniami dla populacji 
niedźwiedzia w Polsce są: utrata i fragmenta-
cja siedlisk, rosnąca antropopresja i nadmier-
na penetracja ostoi gatunku przez ludzi, a nie-
zrównoważona polityka rozwoju regionalne-
go, brak planów zagospodarowania przestrzen-
nego, w połączeniu z rozwojem infrastruk-

tury transportowej i turystycznej – to kolejne 
z zagrożeń. Przewiduje się nasilenie konfliktu
w ralacji człowiek–niedźwiedź, głównie wsku-
tek rosnącej liczby szkód powodowanych przez 
niedźwiedzie. Monitoring populacji i siedlisk 
powinien być realizowany w oparciu o metody 
naukowe, prowadzony w sposób skoordyno-
wany i z zastosowaniem metod molekularnych. 
Ponieważ polska populacja niedźwiedzia bru-
natnego znajduje się na granicy zasięgu geo-
graficznego populacji karpackiej i jest całko-
wicie transgraniczna, każdy spadek liczebności 
lub nieskoordynowane zarządzanie populacją 
(głównie w wyniku odmiennych priorytetów 
ochronnych w Polsce i na Słowacji) może zna-
cząco oddziaływać na status ochronny niedź-
wiedzia brunatnego w Polsce.

Strategia ochrony niedźwiedzia brunatnego 
w Polsce stanowić będzie niezbędne narzędzie 
dla skutecznej i opartej na naukowych podsta-
wach ochrony gatunku. Publiczna prezentacja 
i konsultacja elementów strategii oraz zagrożeń 
dla gatunku podczas serii warsztatów została 
odebrana bardzo pozytywnie. Zaangażowanie 
różnych zainteresowanych grup i współpraca 
ze specjalistami z innych krajów wniosły istot-
ny wkład w proces opracowywania dokumen-
tu. Wierzymy, że strategia ochrony niedźwie-
dzia brunatnego w Polsce będzie praktycznym 
i użytecznym narzędziem, mogącym stworzyć 
podstawy trangranicznego planu zarządzania 
gatunkiem w północnej części Karpat w bli-
skiej przyszłości.
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