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Znaczenie utrzymania i tworzenia obszarów wolnych od zakłóceń dla niedźwiedzi 

w okresie gawrowania. Identyfikacja mateczników w polskich Karpatach.  

 

Dla potrzeb prezentowanego programu ochrony przeprowadziliśmy analizę 

przestrzenną w celu zidentyfikowania w polskiej części Karpat dużych obszarów ( > 4 

km2), które są stosunkowo mało dostępne dla ludzi i potencjalnie wolne od zakłóceń ze 

strony człowieka. Ponieważ drogi ułatwiają dostęp człowieka do naturalnych siedlisk 

i to z nimi związana jest większość rodzajów działalności ludzkiej i potencjalnych 

zakłóceń (urbanizacja, turystyka, łowiectwo, gospodarka leśna, etc.), do identyfikacji 

takich siedlisk w obszarze występowania niedźwiedzia w Polsce użyliśmy kryterium 

bezdrożności (obszarów bez dróg i szlaków turystycznych). W takich “bezdrożnych” 

obszarach, oddalonych i niedostępnych, ograniczenie zakłóceń w okresie zimy jest 

bardziej realne, przy minimalnych kosztach i mniejszej ilości konfliktów społecznych.  

Na podstawie danych z map topograficznych w skali 1:50 000, w Instytucie Badania 

Ssaków PAN, wyliczono macierz odległości od dróg i  szlaków w Karpatach. 

Uwzględniono wszystkie typy dróg (w tym nieutwardzone) oraz szlaki turystyczne. 

Wyróżniono obszary odległe od najbliższego szlaku lub drogi o co najmniej 500 metrów 

i dodatkowo obejmujące obszar ponad 4 km2 (kolor zielony, ryc. 1). Wszystkie 

zidentyfikowane w ten sposób obszary bezdrożne były następnie indywidualnie 

sprawdzane i korygowane pod względem obecności nowych dróg i szlaków 

turystycznych wybudowanych w ostatnich latach. Na ponad 20 000 km2 sumarycznej 

powierzchni Karpat Polskich, tak przyjęte kryterium bezdrożności spełnia tylko około 

103 km2 w 14 bezdrożnych obszarach. Dwanaście tych obszarów znajduje się 

w Bieszczadach, a dwa w Tatrach (ryc. 1, Table 1), co odpowiada dwóm głównym 

centrom rozrodu. W Beskidzie Żywieckim, trzecim centrum rozrodu, nie stwierdzono 

obszarów spełniających kryterium bezdrożności. Ponieważ jednak istnienie obszarów 

wolnych od zakłóceń ze strony człowieka jest szczególnie pożądane na terenach 

poddanych dużej presji antropogenicznej, takich jak Beskid Żywiecki, w oparciu 
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o obszary gawrowania udokumentowane przez Jakubca (2001)1 zaproponowano w tym 

rejonie wyznaczenie 3 obszarów, które powinny być wolne od zakłóceń w okresie 

zimowym.  

Tak wyznaczone obszary w trzech głównych centrach reprodukcji niedźwiedzi 

brunatnych w Polsce, które w okresie zimowym powinny być uwolnione spod presji 

antropogenicznej, nazwaliśmy “matecznikami” (secure habitat areas, w pierwszej 

wersji programu „obszarami wysokiej jakości środowiska”). W polskich Karpatach 

zidentyfikowano w sumie 17 mateczników dla niedźwiedzi, zajmujących powierzchnię 

ok. 110 km2 (ryc. 1). 

Największe mateczniki w polskich Karpatach są zlokalizowane w Bieszczadach, głównie 

na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Tylko trzy są większe niż 10 km2 (ryc. 2, 

tab. 1). Mateczniki zlokalizowane na terenie parku, obejmują ok. 40,36 km2, 

i pokrywają około 13,8% obszaru parku. Całkowita powierzchnia mateczników 

zlokalizowanych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wynosi 

około 43,79 km2, co odpowiada 1% obszaru administrowanego przez RDLP Krosno 

(tab. 1). 

W Tatrach zidentyfikowano 2 mateczniki (ryc. 3, tab. 1). Największy o powierzchni 6,41 

km2
,
 znajduje się w rejonie Pyszna – Tomanowa. Drugi co do wielkości (5,54 km2) 

znajduje się w rejonie Doliny Waksmundzkiej (ryc. 3). Na terenie Tatrzańskiego Parku 

Narodowego istnieje możliwość powiększenia obszarów mateczników i zwiększenia ich 

liczby2.  

W Beskidzie Żywieckim, zaproponowaliśmy wyznaczenie 3 mateczników (ryc. 4, tab. 1), 

zgodnie z udokumentowanymi obszarami rozrodu niedźwiedzi, analogicznie do 

przygotowanych ostatnio zaleceń planu zadań ochronnych dla SOO Beskid Żywiecki3. 

Okolica matecznika 1 jest intensywnie wykorzystywana do celów turystyki, wzdłuż 

                                                           
1
 Jakubiec Z. 2001. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos L. w polskiej części Karpat. Studia Naturae 47. 

2
 Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2012. Tatrzańskie mateczniki. Tatry 2 (40): 48-51. 

3
 Mysłajek R. W. i Pierużek-Nowak S. 2012. Ekspertyza w zakresie dużych drapieżników - niedźwiedzia brunatnego, 

rysia euroazjatyckiego i wilka, na potrzeby planu zadań ochronnych dla SOO Beskid Żywiecki PLH240006. Wildlife 
Consulting, Twardorzeczka: 126 pp. Zadanie zlecone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. 
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południowej granicy przebiega czerwony szlak beskidzki, a na Wielkiej Raczy 78 lat 

funkcjonuje schronisko turystyczne. Matecznik 2 obejmuje znaczną część rezerwatu 

leśnego „Oszast” chroniącego dobrze zachowane fragmenty starego lasu bukowo-

świerkowego. W mateczniku 3, największym, na południe od Romanki w zasięgu 

matecznika pozostają trzy dawne hale pasterskie – Łyśniowska, Pawlusia 

i Sopotniańska. Przez obszar przebiega kilka bardzo uczęszczanych traktów 

turystycznych w tym czerwony szlak beskidzki. Czerwony szlak mógłby być wykluczony 

z zimowej strefy ochrony, jednak wskazane byłoby zamknąć pozostałe szlaki w tym 

okresie. 

Generalną zasadą powinno być zabezpieczenie mateczników przed dalszym wzrostem 

presji człowieka. Zdecydowanie nie zaleca się budowania w tych obszarach nowych 

dróg, budynków i szlaków turystycznych. Ruch zmotoryzowany na obszarze 

mateczników w okresie zimy powinien być zakazany. W okresie rozrodu niedźwiedzi 

(od 1 listopada do 30 kwietnia), wszelka aktywność w tych obszarach (np. wycinka, 

polowania, poszukiwanie poroży, trekking, narciarstwo, jazda skuterami śnieżnymi, 

jazda na quadach) nie powinny mieć miejsca. Jako efektywny sposób zapewnienia 

spokoju niedźwiedziom podczas zimowania i rozrodu, zalecamy utworzenie czasowej 

strefy ochrony w matecznikach (od 1 listopada do 30 kwietnia). Poza tym okresem 

wszystkie działania będą mogły być prowadzone normalnie. 
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Tabela 1. Opis mateczników (secure habitat areas) dla niedźwiedzi brunatnych zidentyfikowane w polskich Karpatach (numer obszaru jak na 

ryc. 2, 3 i 4).  

Nr 

obszaru 

Powierzchnia 

(km2) 

Region rozrodu Lokalizacja  Opis Zalecenia 

1 4,89 Bieszczady Nadleśnictwo Baligród w lasach na południowy zachód od wsi Bukowiec  

2 6,22 Bieszczady Nadleśnictwo Baligród w lasach pomiędzy doliną Hoczewki (wsie Jabłonki, Bystre), a 

wsią Stężnica, w pobliżu Łopienki 

 

3 7,36 Bieszczady Nadleśnictwo Komańcza w lasach na północ od Woli Michowej i na wschód od 

Smolnika, Góra Maguryczne 

 

4 7,22 Bieszczady Nadleśnictwo Komańcza, Cisna w lasach na północ od wsi Żubracze i na zachód od Cisnej, 

znany rejon gawrowania niedźwiedzi 

 

5 4,71 Bieszczady Nadleśnictwo Lutowiska, Cisna 

i Bieszczadzki Park Narodowy 

w lasach pomiędzy dolinami Wetlinki i Sanu na wschód od 

dawnych wsi Jaworzec i Zawój 

 

6 4,37 Bieszczady Nadleśnictwo Komańcza w lasach na południe od Woli Michowej, na północnych 

stokach grzbietu granicznego w pobliżu Balnica 

 

7 5,96 Bieszczady Nadleśnictwo Cisna w lasach na południe od wsi Żubracze, pomiędzy wsiami 

Solinka (zachód) i Liszna and Roztoki Górne (wschód) 

 

8 10,16 Bieszczady Bieszczadzki Park Narodowy W lasach grzbietu granicznego na południe od Wołosatego  

9 4,36 Bieszczady Bieszczadzki Park Narodowy, w górnej części doliny Terebowca pomiędzy Bukowym  
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Nadleśnictwo Stuposiany Berdem a Szerokim Wierchem 

10 10,52 Bieszczady Bieszczadzki Park Narodowy, 

Nadleśnictwo Stuposiany 

w lasach na północny wschód od góry Krzemień i na 

południe od osady Muczne 

 

11 5,75 Bieszczady Bieszczadzki Park Narodowy Obszar pomiędzy górą Tarnicą, Haliczem, Rozsypańcem, a 

potokiem Wołosatka 

 

12 19,24 Bieszczady Bieszczadzki Park Narodowy na północno wschodnich stokach Połoniny Bukowskiej, 

schodzących ku dolinie Sanu 

 

1 6,41 Tatry Tatrzański Park Narodowy  Pyszna – Tomanowa Powiększenie 

obszaru przez 

likwidację starych 

dróg i zbędnych 

obiektów 

2 5,54 Tatry Tatrzański Park Narodowy rejon Doliny Waksmundzkiej Powiększenie 

obszaru przez 

korektę strefowania 

ochronnego 

1 5, 44 Beskid Żywiecki Nadleśnictwo Ujsoły Obszar położony w źródłowym odcinku potoku Rycerskiego, 

w południowo-wschodniej części tzw. „Worka 

Raczańskiego”.   

Wykluczenie 

czerwonego szlaku 

ze strefy ochrony  

2 1,65 Beskid Żywiecki Nadleśnictwo Ujsoły Obszar położony na południowy wschód od wsi Soblówka w 

źródłowych partiach potoku Urwisko.  
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3 5,46 Beskid Żywiecki Nadleśnictwo Węgierska 

Górka and  Jeleśnia 

Matecznik obejmuje teren położony wzdłuż grzbietu 

górskiego z kulminacją w rejonie Romanki. W szczytowych 

partiach góry utworzono rezerwat przyrody o tej samej 

nazwie.  

Wykluczenie 

czerwonego szlaku 

ze strefy ochrony 

 

 

 

Ryc. 1: Mateczniki dla niedźwiedzia brunatnego zidentyfikowane w polskich Karpatach.  
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Ryc. 2. Mateczniki dla niedźwiedzia brunatnego w Bieszczadach. 
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Ryc. 3. Mateczniki dla niedźwiedzia brunatnego w Tatrach. 
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Ryc. 4. Mateczniki dla niedźwiedzia brunatnego w Beskidzie Żywieckim. 


