Wilk Canis lupus Linnaeus, 1758

*Nied wied brunatny
Ursus arctos

Fot. 1. Nied wied brunatny Ursus arctos (© F. Zi ba)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: drapie ne CARNIVORA
Rodzina: nied wiedziowate URSIDAE

2. Status prawny i prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za cznik II i IV
Konwencja Berne ska  Za cznik II, rekomendacja 74
Konwencja Waszyngto ska (CITES)
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony czynnej)
Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista IUCN  LC
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  NT
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Polska czerwona ksi ga (2001)  NT
Czerwona lista dla Karpat (2003)  EN (w Polsce  EN)

3. Opis gatunku
Nied wied brunatny Ursus arctos jest gatunkiem polimorficznym (wyró niono 6 podgatunków), zasiedlaj cym znaczn cz
Holarktyki. Jest to najwi kszy drapie nik l dowy,
o kr pej budowie; masa cia a doros ych karpackich osobników niekiedy przekracza 300 kg
(fot. 1). Brak wyra nego dymorfizmu p ciowego. Samce s wi ksze od samic. D ugo cia a
170 do 250 cm, a wysoko w k bie od 100 do 120 cm. Spo ród zmys ów najlepiej ma
wykszta cony w ch i s uch, natomiast s abiej wzrok.
Sier d uga o zmiennym ubarwieniu, od osobników s omkowo ó tych do ciemnobr zowych, a nawet czarnych. Stopochodny, poruszaj cy si inochodem, tzn. kroczy na
zmian obu lewymi lub obu prawymi ko czynami. Nied wied potrafi szybko biega (na
krótkich dystansach nawet 65 km/godz.), p ywa , wspina si na drzewa i pokonywa
eksponowane trasy w partiach szczytowych gór. Ko czyny z pi cioma palcami i d ugimi,
silnymi pazurami s skierowane do rodka. Odcisk ko czyny tylnej o d ugo ci do 30 cm
i szeroko ci 17 cm przypomina lad bosej stopy ludzkiej. Odcisk apy przedniej jest krótszy, a szeroko d oni dochodzi do 18 cm.
Uz bienie wskazuje na wszystko erno , sk ada si z 42 z bów, przy czym k y s silnie
rozwini te, amacze s abo, a z pozosta ych szczególnie du y jest pierwszy z b trzonowy.
Wzór z bowy: I 3/3, C 1/1, PM (3/3), M 2/3.

4. Biologia gatunku
Nied wied brunatny jest typowym gatunkiem solitarnym (prowadz cym samotniczy tryb
ycia), o s abo wykszta conej strukturze socjalnej populacji. Dominuj doros e samce, kolejne miejsce hierarchii zajmuj samice prowadz ce m ode, natomiast pozosta e kategorie
osobników maj ni sz rang .
Dojrza o p ciowa osi gana jest w wieku od dwóch i pó do czterech lat, przy czym
wcze niej nast puje to u samic, a u samców pó niej. W rozrodzie uczestnicz ju samice
w trzecim lub czwartym roku ycia, natomiast samce wchodz do rozrodu pó niej, w wieku 710 lat. Rozród samic trwa do 2428 roku ycia (Schwartz i inni 2002). Nied wiedzie
yj 2530 lat, w niewoli nawet 40 lat (Jakubiec 1993, Le Franc i in. 1987). W rozrodzie
uczestnicz samice, które porzucaj prowadzone do tej pory m ode z ostatniego miotu oraz
dominuj ce samce. Ruja trwa przewa nie od po owy kwietnia do czerwca, z nasileniem
w maju i pierwszej po owie czerwca i charakteryzuje si dwoma, trzema (czasem czterema) fazami pop du p ciowego. W przypadku braku zap odnienia, u niektórych samic,
mo e wyst pi dodatkowa ruja w lipcu, a niekiedy nawet we wrze niu. Ci a przed u ona,
z opó nion implantacj , trwa 185251 dni. Porody odbywaj si w okresie snu zimowego, od grudnia do lutego, z wyra nym szczytem w pierwszej dekadzie stycznia. M ode
w liczbie 13 (maksymalnie 5) i o masie cia a ok. 500 g, w ci gu pierwszych kilku tygodni
ycia karmione s wy cznie mlekiem matki, która w tym czasie nie pobiera pokarmu (Le
Franc i in. 1987). Laktacja mo e trwa do pó roku. M ode otwieraj oczy w 3032 dniu
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ycia (Ewer 1973). W latach 19831996 obserwowano w polskiej cz ci Karpat 205 razy
samice prowadz ce cznie co najmniej 315
m odych (podawana liczba prowadzonych m odych mo e by niekiedy zani ona, ze wzgl du na trudno ci obserwacji bezpo rednich),
a wi c rednia obliczona ze rednich warto ci
rocznych wynosi a 1,54 (SD = 0,21) (Jakubiec
2001). Wska nik ten waha si od 1,14 (1985)
do 1,86 (1996), co jest warto ciami stosunkowo
niskimi i mo e wskazywa na ogólnie niekorzystne warunki bytowania populacji. Rozród
nast puje co 2 lub 3 lata, wyj tkowo co roku.
Tak wi c m ode sp dzaj z matk 1,5 lub 2,5
roku. D ugo opieki zale y od kondycji m odych (Swenson i in. 2001), co mo e wynika
z do wiadczenia samicy lub wiadczy o jakoFot. 2. Gawra nied wiedzia brunatnego  dolina
ci rodowiska.
Moczarnego (© Z. Jakubiec)
Analiza 4275 zaopatrzonych w radionadajniki starszych ni 3-letnie samic nied wiedzia brunatnego wykaza a, i okres rozrodczy
obejmuje 24 lata (4,328,3) (Schwartz i inni 2002). Stwierdzono, e ju 5% czteroletnich
samic prowadzi m ode, a w ród pi cioletnich jest ich 22,3%. Rodzenie osi ga szczyt mi dzy 8 a 9 rokiem ycia, a potem bardzo powoli spada a do 24 roku ycia. Po przekroczeniu wieku 28 lat rozrodczo gwa townie spada, a u 31-letnich samic nie stwierdzono
prowadzenia m odych (Schwartz i inni 2002).
Nieznana jest miertelno m odych osobników, a do czasu osi gni cia zdolno ci rozrodczej, cho w pierwszym roku ycia wynosi ona ok. 50% (Bunnell, Tait 1985), jednak
opinie na ten temat s rozbie ne (Novikov i in. 1969, Randik 1971, Mundy, Flook 1973,
Martinka 1974, Pearson 1975). Od roku 1947 w polskiej cz ci Karpat udokumentowano
mier 27 doros ych nied wiedzi. W ród ustalonych przyczyn mierci nied wiedzi zdecydowanie dominuj antropogenne (Jakubiec 2001), natomiast w latach 19802006 zarejestrowano 25 przypadków mierci m odych i m odocianych nied wiedzi, z których zdecydowana wi kszo spowodowana by a przez przyczyny naturalne, w tym dosy cz ste
u tego gatunku przypadki kanibalizmu (Jakubiec, Holly, Zi ba 2006).
Zim nied wied sp dza w gawrze, czyli w dobrze zabezpieczonym legowisku. Rozró nia si dwa podstawowe typy gawr: ziemne i powierzchniowe. Pierwsze mog by norami samodzielnie wykopanymi przez nied wiedzie (o g boko ci do 2 m) lub jaskiniami;
drugie to ukrycia w dziuplach (fot. 2), wykrotach, wiatrowa ach, m odnikach wierkowych
które zwierz przystosowuje do przetrwania zimy. Gawry mog by u ytkowane przez
kilka lat.
W czasie agodnych zim pewne osobniki w druj przez ca y czas, podobnie jak osobniki, którym nie uda o si zgromadzi jesieni odpowiednich zapasów t uszczu lub osobniki niepokojone i wyp oszone z gawr. Sen zimowy nied wiedzia nie jest pe nym letargiem
i zwierz w ka dej chwili mo e go przerwa i podj aktywne ycie. Dostosowanie to
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dowodzi, e zima by a zawsze okresem krytycznym dla tego gatunku. Sen zimowy, w zale no ci od szeroko ci geograficznej, mo e trwa od 75 do 195 dni. W Polsce rozpoczyna
si zazwyczaj w grudniu i trwa do po owy marca. Straty masy cia a w okresie snu zimowego
s niewielkie i wynosz 0,10,2 kilograma dziennie, tote wiosn zwierz ta maj jeszcze
pewien zapas t uszczu.
Ruchliwo nied wiedzi brunatnych zmienia si w cyklu rocznym i ma posta wykresu
o wyra nych dwóch szczytach (Jakubiec 2001). Pierwszy szczyt wi e si z okresem godowym, a drugi z gromadzeniem rezerw energetycznych przed zim . Badania ameryka skie
wskazuj , e po opuszczeniu gawr nied wiedzie brunatne d u szy czas przebywaj niedaleko od miejsc zimowania (Haraldson i in. 2002). Samce do pocz tków maja przebywaj
w promieniu 510 km, samice z m odymi nie oddalaj si ponad 5 km od gawr, natomiast
pozosta e samice odchodz nieco dalej, nie przekraczaj c jednak odleg o ci 10 km. D ugo okresu przebywania w rejonie gawry zale y te od wysoko ci n.p.m., na jakiej jest poo ona. Im ni ej jest zlokalizowana gawra, tym d u ej zwierz ta przebywaj w jej okolicy.
W pierwszej po owie maja uk ad ten ulega radykalnej zmianie i wszystkie kategorie zwierz t odchodz z rejonów gawrowania. Powy sze stwierdzenia znajduj pewne potwierdzenie w danych radiotelemetrycznych z polskiej cz ci Karpat. Okres godowy (majczerwiec)
cechuje du a ruchliwo nied wiedzi. Samce w tym czasie penetruj teren odpowiadaj cy
ich rocznym area om. Istniej dwie, pozornie sprzeczne informacje o ruchliwo ci samców
w okresie godowym. Pa etnov (1990) pisze o zajmowaniu niewielkich, intensywnie znakowanych terytoriów, natomiast Swenson i inni (1994) prezentuj olbrzymie penetrowane
tereny. Wyniki z Bieszczad wskazuj , e samiec, któremu za o ono obro 24 kwietnia
2008 r., w maju i czerwcu odby dalek w drówk , jednak co pewien czas zatrzymywa
si w wybranym miejscu, przebywa tam kilka dni, intensywnie penetruj c niewielk przestrze . Prawdopodobnie Pa etnov, nie maj c danych radiotelemetrycznych, obserwowa
w tajdze tylko miejsca okresowych postojów samców. W okresie letnim obserwowana jest
krótka przerwa w w drówkach zwierz t, ale w czasie intensywnego letnio-jesiennego opasu maj miejsce migracje na atrakcyjne erowiska. Przed udaniem si na spoczynek nied wiedzie brunatne przechodz w rejony gawrowania (w Karpatach s to cz sto najwy sze
partie pasm górskich) i pozostaj na stosunkowo niewielkim obszarze.
Nied wied brunatny jest gatunkiem wszystko ernym, o oportunistycznym sposobie
zdobywania pokarmu. W zachodniej cz ci Karpat, pokarm nied wiedzia jest bardzo urozmaicony (Jakubiec 2001). Jego sk ad wykazuje zmiany sezonowe. W okresie wiosennym
przewa aj sk adniki zwierz ce  zw aszcza padlina, potem, w miar rozwoju ro linno ci,
pojawiaj si komponenty ro linne, a na ko cu owoce. Okresem krytycznym dla nied wiedzia s miesi ce lipiecwrzesie , kiedy zwierz gromadzi niezb dne dla zimowania
zapasy t uszczu. Materia em zapewniaj cym zgromadzenie tych zapasów s w naszych
warunkach owoce le ne (maliny, czernicy, brusznicy) oraz pokarmy wysokokaloryczne
(np. owies, bukiew, leszczyna). Na obszarach wyst powania nied wiedzia brunatnego,
nawet w parkach narodowych, praktykowany jest zbiór owoców runa le nego, niekiedy na
skal przemys ow . Powoduje to z jednej strony du konkurencj i ograniczenie zasobów
pokarmowych, a z drugiej  przyczynia si do niepokojenia eruj cych zwierz t i usuwania ich na gorsze erowiska. Wszystko to powoduje, e zwierz ta napotykaj na du e
trudno ci w zgromadzenia zapasów energetycznych.
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5. Wymagania siedliskowe
Nied wied brunatny zasiedla ró ne strefy klimatyczne i bardzo ró ne rodowiska, od obszarów pustynnych, przez stepy, rozleg e lasy li ciaste, mieszane i iglaste, i to zarówno nizinne, jak i górskie, a po rejony tundry. Podstawowe rodowisko nied wiedzia w Europie
rodkowej stanowi rozleg e lasy nizinne i górskie o ograniczonej antropopresji. Po wyt pieniu nied wiedzi brunatnych w cz ci ni owej Europy izolowane populacje zasiedlaj
najbardziej niedost pne pasma górskie (w Polsce  Karpaty).
Nied wied nale y do gatunków o du ych wymaganiach co do przestrzeni yciowej.
Wcze niejsze obserwacje i badania telemetryczne w Polsce wskazywa y, e powierzchnia
rocznych area ów osobniczych mo e wynosi od 23 do 500 km2 (Jakubiec 1993), podobne
wielko ci area ów osobniczych podawano tak e z innych rejonów Europy (Huber, Roth
1993). Istniej dane wskazuj ce na to, e kilkuletni area migruj cego osobnika w niektórych przypadkach mo e przekracza nawet 1000 km2 (Jakubiec, Spiek 1998). U ycie
nowych typów obró z odbiornikami GPS wskazuje, e penetrowany przez samice obszar
przekracza 400 km2, a przez samca  1200 km2 (Zi ba 2007, dane w asne). Wyniki bada
w Skandynawii wskazuj , e wielko area ów zmienia a si wraz z gradientem zag szczenia i dost pno ci pokarmu (Dahle, Swenson 2003).
W obr bie wykorzystywanej przestrzeni nied wiedzie wymagaj odpowiednich terenów erowiskowych i miejsc do gawrowania. erowiska nied wiedzia powinny obfitowa
w le ne owoce jagodowe (np. borówka czernica, borówka brusznica, malina), a tak e wysokokaloryczne owoce buka (zw aszcza w latach urodzaju nasion) czy leszczyny. W terenach erowania nied wiedzi nale y bezwzgl dnie zaniecha komercyjnego zbioru jagód.
Natomiast tam, gdzie nie s one przyzwyczajone do widoku ludzi, wa ne jest zachowanie
spokoju i ograniczenie penetracji ludzi w rejonie potencjalnych erowisk w sierpniu i wrze niu, a wi c czasie intensywnego gromadzenia rezerw energetycznych na okres zimowy.
W poprzednim rozdziale wspomniano, e nied wied mo e wykorzystywa ró ne typy
schronie , jako miejsca gawrowania. W warunkach karpackich najwi cej takich miejsc
(wykroty, wiatrowa y, du e dziuple u podstawy drzew) mo e znale w lasach o charakterze zbli onym do naturalnego. W dwóch najwa niejszych ostojach Bieszczadach i Tatrach
nied wiedzie wykorzystuj najcz ciej odmienne miejsca na za o enie gawr. W pierwszym wypadku s to m odniki i wiatrowa y i wiatro omy, a w drugim jaskinie. W Bieszczadach pewne znaczenie maj te dziuple w z omach du ych jode (fot. 2). Wa ne jest, aby
w obr bie ostoi znajdowa y si tereny trudno dost pne, niepenetrowane przez cz owieka,
gwarantuj ce nied wiedziom spokój w okresie snu zimowego.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
W zwi zku z wysokim zaludnieniem, wylesieniem znacznych obszarów, rozwojem sieci
komunikacyjnej oraz t pieniem nied wiedzi brunatnych w przesz o ci, gatunek ten funkcjonuje jako metapopulacja zachodniokarpacka. Oznacza to, e trwale zasiedlone s tylko
niektóre tereny Karpat Zachodnich, mi dzy którymi mo liwa jest jednak wymiana osobników
i zapewniony przep yw genów. W polskiej cz ci Karpat wyró niono 5 ostoi nied wiedzia
brunatnego: Beskid ywiecki; Tatry; Beskid S decki, Gorce i Pieniny; Beskid Niski oraz Biesz323
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Ryc. 1. Zasi g wyst powania nied wiedzia brunatnego Ursus arctos w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej
2007) i stanowiska monitorowane w latach 20072008 w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza i faza
druga (zaznaczono rodkowe wspó rz dne geograficzne badanych stanowisk).

czady (ryc. 1). Granice ostoi nie pokrywaj si z granicami obszarów ochrony siedlisk sieci
Natura 2000. Ostoje te charakteryzuje ró na liczebno nied wiedzi, ró ne warunki bytowania, w tym stopie antropopresji. Istniej ce aktualnie po czenie poszczególnych ostoi korytarzami, biegn cymi przez terytorium Polski lub S owacji, zapewnia mo liwo przyp ywu
genów. Dodatkowo, w latach 19821996 w ró nych cz ciach Polski, niekiedy ponad 100
km od obszaru Karpat, stwierdzano obecno osobników migruj cych (Jakubiec 2001).

II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Prowadzony od 1982 r. monitoring nied wiedzia brunatnego w Polsce polega na corocznym gromadzeniu informacji o wyst powaniu, liczebno ci i rozrodzie nied wiedzi w polskiej cz ci Karpat. Dane te uzyskiwane s metod ankietow od administracji Lasów Pa stwowych i karpackich parków narodowych. Dodatkowo utworzona zosta a baza danych,
gdzie wprowadzane s poszczególne informacje dotycz ce gawr i miejsc gawrowania,
pokarmu i erowania, zachowa , przypadków mierci, wypadków agresji w stosunku do
cz owieka, migracji dalekodystansowych poza obszar ostoi itp. Istnieje równie dokumen324
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tacja dotycz ca szkód wyrz dzanych przez nied wiedzie, przypadków agresji i synantropizacji. Dane na ten temat gromadz równie regionalne dyrekcje ochrony rodowiska
i dyrekcje parków narodowych. Monitoringiem nied wiedzia brunatnego w Polsce kieruje
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, gdzie s dokonywane analizy i opracowywane odpowiednie zalecenia.
Zebrane dane i przeprowadzone do tej pory badania (Jakubiec 2001, Jakubiec, Holly,
Zi ba 2006, Zy k-Gorczy ska, Jakubiec 2010) pozwoli y na wyznaczenie obszaru trwale zasiedlonego przez gatunek i zidentyfikowanie jego pi ciu g ównych ostoi w polskiej
cz ci Karpat, na udokumentowanie jego ekspansji terytorialnej, ustalenie dynamiki populacji i okre lenie wielko ci rozrodu oraz niektórych warunków bytowania nied wiedzi
w poszczególnych ostojach. Wyniki tych bada sta y si podstaw opracowania Programu
Ochrony Nied wiedzia Ursus arctos w Polsce (Jakubiec 2001a).
Opisana metodyka monitoringu gatunku opiera si na dotychczasowych do wiadczeniach i organizacji, a wi c na gromadzeniu informacji dotycz cych wyst powania, liczebno ci, rozrodu i zimowaniu nied wiedzi, a tak e przypadków agresji i synantropizacji
oraz szkód wyrz dzanych przez nied wiedzie, przez administracje Lasów Pa stwowych
(na poziomie nadle nictw) oraz parków narodowych. Zapewnia to obj cie kontrol ca ego
obszaru wyst powania nied wiedzi brunatnych w Polsce oraz znaczne ujednolicenie uzyskiwanych danych. Rekomenduje si przy tym zmian dotychczasowego sposobu oceny
liczebno ci i wielko ci rozrodu gatunku, którego podstaw by y obserwacje ca oroczne.
Obserwacje ca oroczne w nieznanym stopniu umo liwia y wielokrotne rejestracje tych samych zwierz t. Wykorzystuj c wyniki bada z Ameryki Pó nocnej (Haraldson in. 2002),
przyj to, e oceny liczebno ci oraz wielko ci rozrodu nale y oprze na obserwacjach
nied wiedzi w takim okresie, kiedy przebywaj one na stosunkowo niewielkim terenie.
I tak liczebno oceniana b dzie na podstawie stwierdze w okresie od wyj cia z gawr do
ko ca kwietnia, a rozród na podstawie stwierdze w okresie od wyj cia z gawr do ko ca
lipca. Sposób prowadzenia tych obserwacji w zestandaryzowany sposób b dzie jeszcze
wymaga dopracowania w oparciu o do wiadczenia najbli szych kilku lat.
Zaproponowany sposób oceny stanu siedlisk gatunku, czyli warunków jego bytowania
w poszczególnych g ównych ostojach lub/i obszarach Natura 2000 nie wymaga zbierania
danych w ramach prac terenowych. Wybrane charakterystyki rodowiska, takie jak: stopie
zalesienia, fragmentacja, zaludnienie, g sto sieci dróg, czy liczba miejsc hotelowych,
okre lane s w oparciu o dost pn dokumentacj .

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Monitoring prowadzony jest w oparciu o wska niki umo liwiaj ce ocen stanu populacji
i stanu siedliska nied wiedzia, a tak e inne informacje pozwalaj ce okre li rozmiar antropopresji oraz konfliktów nied wied  cz owiek (czcionk pogrubion w tabelach 1, 3 i 5
oznaczono wska niki, które powinny by oceniane w ka dej populacji).

Wska niki stanu populacji
Stan populacji oceniany jest w oparciu o trzy wska niki: liczebno , czyli liczb wszystkich
osobników w populacji, rozród, czyli liczb samic prowadz cych m ode, oraz p odno ,
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czyli redni liczb m odych prowadzonych przez samice. Wska nik p odno ci jest ocen rozrodu w danym roku i umo liwia dokonywanie porówna tego parametru mi dzy
ostojami i innymi cz ciami area u gatunku. Dodatkowo w wieloletniej ocenie warunków
ycia nied wiedzi w poszczególnych ostojach, mo na uwzgl dni struktur wiekow oraz
przypadki mierci osobników.
Tab. 1. Wska niki stanu populacji nied wiedzia brunatnego
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Populacja

Liczebno

Osobnik

Liczba osobników wszystkich klas wiekowych w ostoi
ustalana wg przyj tej metodyki

Rozród

Osobnik

Liczba samic prowadz cych m ode urodzone
w czasie ostatniej zimy

P odno

rednia liczba
m odych/ samic

Ustalana na podstawie obserwacji ca orocznych. W przypadku
wielokrotnego obserwowania tej samej samicy jako podstaw
przyjmuje si najwcze niej stwierdzon liczb potomstwa.

Inne informacje, które mo na dodatkowo wykorzysta w ocenie stanu populacji:
 Struktura wiekowa populacji. Udzia (%) osobników doros ych, m odocianych oraz m odych (13-letnich pozostaj cych pod opiek matek) w populacji.
 Ubytki zwierz t w populacji. Liczba zwierz t pad ych b d wyeliminowanych w poszczególnych ostojach z informacj o przyczynach mierci.
 Stan zdrowotny populacji. Okre lenie sk adu paso ytów wewn trznych i stopnia inwazji
(% prób dodatnich) oraz stopnia zapaso ycenia w o nic .
Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu populacji nied wiedzia brunatnego w ostoi
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Populacja
Liczebno

>20 osobników

1020 osobników

<10 osobników

Rozród

>4 samice

2-3 samic

Brak lub sporadyczny

P odno

2,0

1,511,99

1,50

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Wska niki kardynalne
 liczebno

Ocena stanu populacji
Liczebno , rozród i p odno nie s traktowane równowa nie. Podstawowe znaczenie dla
oceny stanu populacji ma liczebno nied wiedzi (wska nik kardynalny). Rozród jest ju
mniej istotny, bo przy niskiej liczebno ci liczba samic z m odymi mo e ulega znacznym
wahaniom. P odno , jako pochodna rozrodu, ma znaczenie dodatkowe. Dlatego, je eli
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liczebno oceniana jest na FV lub U1, a rozród na U1 lub U2, ocena stanu populacji opiera si na ocenie liczebno ci. Je eli liczebno oceniana jest na U2, to przyjmuje si to jako
ocen ko cow , niezale nie od ocen rozrodu i p odno ci.

Wska niki stanu siedliska
Wyboru wska ników stanu siedliska nied wiedzi dokonano, kieruj c si ich potrzebami
yciowymi oraz wp ywem oddzia ywa antropogenicznych na rodowisko ich ycia. S to
nast puj ce wska niki: zalesienie, fragmentacja siedlisk, sie drogowa, zaludnienie i turystyka.
Tab. 3. Wska niki stanu siedlisk nied wiedzia brunatnego
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Siedlisko

Zalesienie

%

Udzia drzewostanów w ogólnej powierzchni ostoi okre lany na podstawie operatów urz dzeniowych lub map Corine
Land Cover

Fragmentacja Wska nik LD
siedliska
(landscape division)

Okre la si prawdopodobie stwo, e dwa losowo wybrane
miejsca w krajobrazie znajd si w jednym p acie danego
typu u ytkowania terenu (Jeager 2000)

Sie
drogowa

Liczba km bie cych
dróg/km2 ostoi

Okre la si liczb kilometrów dróg twardych ró nych kategorii (autostrady, drogi g ówne, drogi drugorz dowe, drogi
lokalne oraz inne) w przeliczeniu na km2 obszaru ostoi na
podstawie danych z atlasów samochodowych

Zaludnienie

Liczba osobników/km2

rednia zaludnienia wszystkich gmin wchodz Warto
cych w obszar ostoi

Turystyka

Liczba miejsc
hotelowych/km2

rednia liczba miejsc noclegowych dla wszystkich gmin
wchodz cych w obszar ostoi

Inne informacje, które mo na wykorzysta w ocenie stanu siedliska lub interpretacji stanu
populacji:
 Wyst powanie dogodnych miejsc rozrodu i schronienia. Okre la si liczb i typy gawr u ytkowanych na terenie ostoi oraz dost pno miejsc gawrowania (np. w Bieszczadach decyduje o tym obecno starych dziuplastych drzew lub powierzchnia m odników powy ej
800 m n.p.m.). Stan, gdy gawry s liczne (tj. gdy liczba znanych gawr w ostoi zapewnia
mo liwo zimowania ponad 33% szacowanej liczby zwierz t) i po o one w miejscach
zapewniaj cych spokój jest uznany za w a ciwy (FV), gdy s mniej liczne i nie gwarantuj
w pe ni spokoju  jako niezadowalaj cy (U1), a gdy s nieliczne i po o one w miejscach nie
zapewniaj cych spokoju  jako z y (U2).
 Warunki klimatyczne. Okre la si redni pokryw

nie n i liczb dni z tak pokryw w

ci gu roku, co ma istotny wp yw na liczb nied wiedzi aktywnych w okresie zimowym.
Notuje si tak e wyst powanie pó nych przymrozków, które znacznie ograniczaj urodzaj najwa niejszych sk adników pokarmu nied wiedzi (np. borówki czernicy), s u cych
gromadzeniu przez zwierz ta rezerw t uszczu na zim . Brak niegu oraz jego zaleganie
poni ej 30 dni w sezonie zimowym odpowiada ocenie stan z y (U2), podobnie na ocen
wp ywa wyst pienie pó nych przymrozków. Zimy z przeci tn pokryw niegu ok. 60 dni
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odpowiadaj kategorii  stan niezadowalaj cy (U1), natomiast zaleganie niegu ponad 60
dni odpowiadaj kategorii stan w a ciwy (FV).
 Warunki pokarmowe. Nale y okre la zasoby i urodzaj podstawowych sk adników pokarmu, umo liwiaj cych gromadzenie rezerw energetycznych (borówki, maliny, owoce
z opuszczonych sadów), co ma istotn rol przy ocenie p odno ci. Niska p odno mo e
bowiem wynika z demografii populacji lub z ma ej dost pno ci pokarmu. Metodyka oceny
warunków pokarmowych zostanie dopiero opracowana w ramach grantu Stworzenie modelu jako ci siedlisk nied wiedzia w Bieszczadach i polskich Karpatach: konsekwencje dla
ochrony gatunku, gospodarki le nej i planowania przestrzennego (N304 055 32/2374; nr
umowy 2374/P01/2007/32). Rejestracja lat nasiennych buka. Obecno
karmisk zwierz t ownych itp.

i wykorzystywanie

Tab. 4. Waloryzacja wska ników stanu siedliska nied wiedzia brunatnego
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Zalesienie

>80%

7080%

<70%

Fragmentacja siedliska (LD) brak lub ma a

0,5

rednia 0,5  0,75

du a 0,76

Sie drogowa

<1 km/1 km2

1-3 km/1 km2

>3 km/1 km2

Zaludnienie gmin

<30 osób/km2

3170 osób/km2

>71 osób/km2

Turystyka

<10 miejsc
hotelowych/km2

1020 miejsc
hotelowych/km2

>20 miejsc
hotelowych/km2

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Wska nik kardynalny
 zalesienie

Ocena stanu siedliska
Wska niki stanu siedliska okre laj ten stan zarówno bezpo rednio, poprzez efekty dziaalno ci cz owieka (zalesienie, fragmentacja), jak i po rednio, poprzez okre lenie stopnia
aktywno ci cz owieka (zaludnienie, sie drogowa, turystyka). Wska niki te nie s traktowane równowa nie. Dla bytowania gatunku podstawowe znaczenie ma stopie zalesienia
(wska nik kardynalny). Je eli tylko jeden z pozosta ych wska ników ma ocen ni sz od
zalesienia, to nie ma to wp ywu na ocen ostateczn , która odpowiada ocenie zalesienia.
Je eli 2 wska niki maj oceny ni sze od oceny zalesienia to ocen ostateczn obni a si
o jeden stopie , je eli 3 lub 4 wska niki maj oceny ni sze od oceny zalesienie to ocen obni a si do kategorii U2. Je li jednak ocena zalesienia odpowiada FV, a pozosta e
3 wska niki oceniono na U1, ocena ko cowa stanu siedliska jest U1.

Parametr dodatkowy: relacje nied wied  cz owiek
Wyst powanie nied wiedzi brunatnych na obszarze zaludnionym wi e si zawsze z pojawianiem si konfliktów nied wied  cz owiek. Konflikty te w istotny sposób wp ywaj na
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nastawienie lokalnej spo eczno ci do tego gatunku. Ka dorazowa rejestracja zdarze konfliktowych pozwala na szybkie reagowanie oraz na agodzenie nastawienia do tego gatunku. W ród zdarze konfliktowych nale y systematycznie rejestrowa : szkody w dobytku,
przypadki agresji oraz przypadki synantropizacji. Relacje nied wied  cz owiek nale y
traktowa jako istotny, dodatkowy parametr przy ocenie stanu zachowania gatunku.
Tab. 5. Wska niki do monitoringu relacji nied wied  cz owiek
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia
Relacje nied wied  cz owiek

Liczba szkód
Szkody w gospo(odwiedzin)
darstwach rolnych
rocznie

Rejestracja rodzaju i rozmiaru szkody z opisem jej dokonania, np. liczba naj , pora doby oraz warunków, np.
odleg o od zabudowa , zabezpieczenie dobytku itp.

Przypadki agresji

Liczba
przypadków
rocznie

Rejestracja przypadków agresji z podzia em na odstraszanie i atak oraz opisem zachowania nied wiedzia
i cz owieka.

Przypadki
synantropizacji

Liczba
przypadków
rocznie

Rejestracja przypadków odwiedzania otoczenia budynków, z opisem zachowania zwierz t, istniej cych atraktantów, forsowania zabezpiecze itp.

W ocenie relacji nied wied  cz owiek istotne jest zarówno zachowanie zwierz cia,
jak i cz owieka, dlatego przy dokumentacji poszczególnych wska ników wa ne s pe ne informacje, np. czym innym jest niesprowokowany atak zaskoczonego nied wiedzia,
a czym innym agresja wywo ana niew a ciwym zachowaniem cz owieka (por. rozdzia 3.
Opis bada monitoringowych).
Tab. 6. Waloryzacja wska ników do monitoringu relacji nied wied  cz owiek
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Relacje nied wied  cz owiek
Szkody

brak

<20

>20

Przypadki agresji

brak

<3

>3

Przypadki synantropizacji

brak

<2

>2

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Wska niki kardynalne
 przypadki synantropizacji

Ocena relacji nied wied  cz owiek
Podstawowe znaczenie dla oceny relacji nied wied  cz owiek ma synantropizacja
(wska nik kardynalny). Tak wi c liczba odwiedzin zsynantropizowanych zwierz t decy329

Monitoring gatunków zwierz t

duje o ocenie ko cowej. Je eli brak przypadków synantropizacji, to jako podstaw oceny
przyjmuje si liczb szkód. Przypadki agresji zdarzaj si sporadycznie i w ocenie ogólnej
ich obecno obni a ocen parametru o jeden stopie .

Perspektywy zachowania
W ocenie perspektyw zachowania populacji nale y bra pod uwag istnienie aktualnych
i przysz ych zagro e , w ród nich podstawowe znaczenie ma mo liwo synantropizacji
oraz rozwój terenów zurbanizowanych i zwi zana z tym fragmentacja lasów w poszczególnych ostojach. Istotna jest mo liwo utrzymania liczebno ci danej populacji, poziomu
rozrodu i miertelno ci naturalnej, stanu siedlisk i stanu relacji nied wied  cz owiek. Dodatkowym aspektem przy ocenie perspektyw zachowania jest informacja o formie ochrony
obszaru, np. istnienie parku narodowego. Gdy wszystkie oceny stanu populacji, siedliska
i relacji nied wied  cz owiek s takie same (FV, U1 lub U2), to ocena perspektyw odpowiada tej kategorii. Je eli stan populacji oceniany jest jako FV, stan siedliska, i relacje
nied wied  cz owiek oceniane s ni ej, to perspektywy zachowania okre lamy jako U1.
W sytuacji, gdy populacja i siedlisko oceniane s na U1 lub U2, to nawet przy dobrych stosunkach nied wied  cz owiek jako perspektyw zachowania przyjmuje si ni sz ocen
stanu populacji lub siedliska. Jedynie w przypadkach, gdy ponad po ow analizowanego
obszaru stanowi park narodowy wtedy okre lon w ten sposób perspektyw zachowania
podnosi si o jedn kategori .

Ocena ogólna
W ocenie ogólnej bierze si pod uwag oceny wszystkich czterech parametrów (stan populacji, stan siedliska, relacje nied wied  cz owiek i perspektywy), które nale y traktowa
jako równocenne. Obowi zuje wi c zasada, e ocena ogólna odpowiada najni szej ocenie
któregokolwiek z rozpatrywanych parametrów.

3. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Badania monitoringowe nied wiedzia brunatnego powinny obejmowa ca y zasi g wyst powania gatunku w Polsce, czyli ca o polskiej cz ci Karpat. Jednak w poszczególnych
cz ciach zasi gu warunki bytowania i obecno tego gatunku maj ró ny charakter, dlatego wydzielono pi ostoi nied wiedzia (Jakubiec 2001) w Polsce i te obszary zaleca si
traktowa jako stanowiska monitoringowe:
 Bieszczady (Bieszczadzki PN, Nadle nictwa: Baligród, Brzegi Dolne, Cisna, Koma cza,
Lesko, Lutowiska i Stuposiany, Wetlina oraz gminy Baligród, Cisna, Czarna, Koma cza,
Lutowiska, Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz);
 Beskid Niski (Magurski PN, Nadle nictwa: Dukla, osie i Rymanów oraz gminy Dukla,
Koma cza, Krempna, Nowy migród, Rymanów);
 Beskid S decki i Gorce (Gorcza ski PN, Pieni ski PN, Nadle nictwa: Kro cienko, Nawojowa, Nowy Targ  obr b Nowy Targ, Piwniczna, Stary S cz, LZD Krynica i Gorcza skiego PN oraz gminy Kamionka Wielka, Krynica, abowa, cko, Muszyna, Nawojowa, Ochotnica, Piwniczna, Stary S cz, Szczawnica);
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 Tatry (Tatrza ski PN oraz gminy Ko cielisko, Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrza ska);
 Beskid ywiecki (Babiogórski PN, Nadle nictwa: Jele nia, Nowy Targ  obr b Zubrzyca, Sucha Beskidzka, Ujso y, W gierska Górka  obr b abnica oraz gminy Istebna, Jab onka, Jele nia, Jordanów, Koszarawa, Milówka, Rajcza, Stryszawa, Ujso y, W gierska
Górka, Zawoja).
Wyznaczone w Polsce w zasi gu wyst powania nied wiedzia brunatnego, odpowiednio du e obszary Natura 2000, które maj znaczenie dla jego ochrony: PLH240006 Beskid ywiecki  35 276,06 ha, PLC120001 Tatry  21 018,13 ha, PLH120001 Babia Góra,
PLH120018 Ostoja Gorcza ska, PLH120019 Ostoja Popradzka, PLH180001 Ostoja Magurska  20084,5 ha, PLH180014 Ostoja Ja liska  29279,04 ha i PLC180001 Bieszczady
 111 519,5 ha, tylko cz ciowo pokrywaj si z wydzielonymi pi cioma ostojami gatunku,
proponowanymi jako krajowe stanowiska monitoringowe (s od nich z regu y mniejsze).
Poniewa prawo polskie wymaga monitoringu gatunków tak e na poziomie obszarów Natura 2000, proponuje si , aby wska niki stanu populacji, okre lane na poziomie 5 g ównych
ostoi nied wiedzia by y wykorzystywane dla oceny stanu populacji w obszarach Natura
2000, natomiast wska niki stanu siedliska gatunku mog by okre lane osobno na poziomie
ostoi (stanowisk) i obszarów Natura 2000. Mo na te przyj , e zmiany siedliska zachodz ce w obszarach Natura 2000 dobrze ilustruj zmiany warunków bytowania nied wiedzia w ca ych ostojach i ocenia stan siedlisk tylko na poziomie obszarów Natura 2000.

Sposób wykonywania bada
Obserwacja nied wiedzi w terenie jest bardzo trudna ze wzgl du na ich skryty tryb ycia
i rozleg o area ów yciowych; nawet tropy, lady erowania lub gawry s z regu y wykrywane przypadkowo. Prowadzenie monitoringu nied wiedzia brunatnego na tak du ym
obszarze jak Karpaty wymaga zaanga owania znacznej liczby wspó pracowników. Najlepszymi informatorami s pracownicy parków narodowych i nadle nictw. Dotychczasowa
praktyka polega a na znalezieniu w ka dym nadle nictwie i parku narodowym osoby zainteresowanej nied wiedziem i gromadz cej wszystkie informacje dotycz ce tego gatunku. Wa nym czynnikiem, podnosz cym efektywno tych prac jest utrzymywanie sta ego
kontaktu koordynatora monitoringu z poszczególnymi osobami. Wyniki bada radiotelemetrycznych, zmiana warunków w poszczególnych ostojach wskazuj , e opracowana
kilkana cie lat temu instrukcja dotycz ca sposobu zbierania danych, pomiarów niektórych
ladów w terenie, danych zbieranych przy okazji szacowania szkód itp. powinna zosta
zaktualizowana. W zwi zku w tym planowane jest opracowanie i wydanie nowej instrukcji
Sposób dokumentacji wyst powania nied wiedzia w terenie, w której podane zostan
zasady oceny liczebno ci i rozrodu oraz metodyka zbierania danych.

Badanie wska ników stanu populacji
Liczebno

Podstawowym zadaniem jest okre lenie liczby zwierz t w danej ostoi. Do tej pory liczebno ustalana by a na podstawie danych o liczbie nied wiedzi stwierdzanych w ci gu caego roku na terenie poszczególnych nadle nictw, z wyró nieniem kategorii osobników
sta ych i przechodnich (za osobniki osiad e uznawano te, które w danym terenie przeby331
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wa y ponad 3 miesi ce, ewentualnie gawrowa y tam lub wychowywa y potomstwo) oraz
doros ych, m odocianych i m odych, nast pnie korygowana w odniesieniu do ca ych ostoi
w oparciu o wyniki bada radiotelemetrycznych. W zwi zku z ró nymi wielko ciami obszaru penetrowanego przez samce i samice, osobniki osiad e i migruj ce oraz z odmienn aktywno ci tych ostatnich w poszczególnych latach, dane z nadle nictw odnoszono
i korygowano w stosunku do ca ych pasm górskich (na podstawie wcze niejszych danych
uznano, e wynikaj c z ocen nadle nictw liczb osobników osiad ych w obr bie poszczególnych pasm górskich nale y zmniejsza o 1/3, za o ono bowiem, e ten sam osobnik
osiad y mo e by rejestrowany w 34 s siednich nadle nictwach, natomiast przeliczenia
liczby osobników przechodnich korygowa w sposób uwzgl dniaj cy pojawianie si osobników migruj cych na du e odleg o ci, a wi c gdy ich udzia stanowi do 20% osobników
osiad ych, wykazan liczb zmniejszano o 1/3, a w przypadku ich wi kszego udzia u,
zmniejszano o po ow . Badania radiotelemetryczne wykaza o jednak, e ten sam osobnik
mo e odwiedza w ci gu roku 57 nadle nictw, a w przypadku osobników migruj cych
mo e to by nawet 810 nadle nictw. Wynika to z ró nej wykrywalno ci osobników migruj cych (por. Jakubiec 2001). Ponadto niepublikowane wyniki bada telemetrycznych
z Tatr i Bieszczadów wskazuj , e znaczna ruchliwo zwierz t w okresie godowym i erowania w sezonie letnio-jesiennym mo e dodatkowo powodowa zawy anie szacunków
liczebno ci opartych na ca orocznych obserwacjach.
Tak wi c dotychczasowe do wiadczenia wskazuj , e nie powinno si do oceny liczebno ci wykorzystywa obserwacji ca orocznych a jedynie wiosenne. Stosunkowo d ugie przebywanie nied wiedzi w rejonach zimowania, w przypadku samic w promieniu do
5 km, a samców w promieniu do 10 km, u atwia ocen liczebno ci w okresie wiosennym,
poniewa ogranicza mo liwo wielokrotnego liczenia tego samego osobnika. W roku
2009 podj to po raz pierwszy prób oceny liczebno ci na podstawie stwierdze wiosennych. Nale a o zatem przyj , e za osobniki osiad e uznaje si wszystkie nied wiedzie
stwierdzone w terenie do ko ca kwietnia.
Obserwacje wiosenne, polegaj ce na rejestracji tropów, powinny by prowadzone we
wszystkich rejonach potencjalnego gawrowania nied wiedzi. Poza Tatrami s to obszary
m odników i drzewostanów przy górnej granicy lasu oraz tereny, gdzie w poprzednich latach
stwierdzono gawrowanie nied wiedzi. Tereny takie powinny by kontrolowane raz na 10
dni, od po owy lutego do ko ca kwietnia, równocze nie nale y rejestrowa stwierdzenia we
wszystkich pozosta ych terenach nadle nictw. Kontrola z rejestracj tropów powinna polega
na przejechaniu i/lub przej ciu wybranych arbitralnie transektów wzd u dróg le nych.
Kategorie wiekowe wyró nia si na podstawie pomiarów tropów, szczególnie szeroko ci przedniej apy (Sd) (ryc. 2). Osobniki doros e cechuje wymiar Sd 12 cm. Chodz ce
samotnie osobniki m odociane maj wymiar tropów <12 cm, natomiast osobniki m ode
(w pierwszym lub drugim roku ycia) to równie osobniki o wymiarach tropów <12 cm, ale
prowadzone przez samice.
Pomiary tropów s dokonywane w ró nych warunkach (fot. 3). Na suchej lub wilgotnej ziemi lub na niegu i za ka dym razem dok adno jest inna. Dlatego przy pomiarach
nale y podawa np., czy pomiar d ugo ci dotyczy d oni i palców (Dp), czy te mierzono
d ugo razem z pazurami (Dc). W przeciwnym wypadku nie mo na b dzie porówna
pomierzonych tropów.
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Ryc. 2. lady nied wiedzia i ich pomiar. apy: Tl  tylna lewa, Pp  przednia prawa. Dc  d ugo ca kowita, Dp  d ugo z palcami, Ds  d ugo stopy, Dd  d ugo d oni, Ss  szeroko stopy, Sd  szeroko d oni.

Rozród

Wska nik rozród nale y okre la na podstawie obserwacji w terenie samic prowadz cych tegoroczne m ode, przy czym za osiad e uznaje si samice stwierdzone do ko ca
lipca. Napotkanie samicy z m odymi jest z regu y niespodziewane, a obserwacje trudne.
W trakcie spotkania nale y ustali : liczb prowadzonych m odych oraz ich wiek (tegoroczne lub zesz oroczne, ewentualnie grupa mieszana z tzw. piastunem). Wiek m odych okrela si orientacyjnie na podstawie ich wielko ci. M ode tegoroczne pod koniec lata osi gaj
mas kilku kilogramów (mniej ni 10, a wi c maj rozmiary redniego, cho posiadaj cego
inne proporcje cia a i ow osienie, psa), natomiast masa cia a m odych ubieg orocznych

Fot 3. Tropy nied wiedzia brunatnego (© Z. Jakubiec)
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przekracza 10 kg, a pod koniec drugiego sezonu ycia wynosi nawet 2030 kg. Istotne jest
podanie rejonu stwierdzenia, a w przypadku spotka wielokrotnych  dat i miejsc wszystkich stwierdze . W przypadku pewno ci, e mamy do czynienia z t sam samic , a liczba prowadzonych m odych uleg a zmniejszeniu, nale y ten fakt tak e odnotowa . Je eli
informacje dotycz ce dat i miejsc przebywania samic z s siednich nadle nictw sugeruj
mo liwo , e dotyczy to tego samego zwierz cia, nale y to uwzgl dni przy ustalaniu
liczby samic prowadz cych m ode w danym roku.
Inne informacje, które mo na dodatkowo wykorzysta w ocenie stanu populacji:
 Struktura populacji. Ustala si j na podstawie pomiarów tropów, okre laj c procentowy
udzia osobników doros ych, m odocianych oraz m odych (13 letnich, pozostaj cych pod
opiek matek) w populacji. W stabilnej populacji udzia osobników m odych i m odocianych (SD <12 cm) powinien by wi kszy ni osobników doros ych (>12 cm).

 Ubytki zwierz t w populacji. Nale y zbiera dane o przypadkach mierci zwierz t. Na
podstawie analizy tych danych ustala si liczb pad ych b d wyeliminowanych zwierz t
w poszczególnych ostojach i przyczyn ich mierci. Pozwoli to oceni realne zagro enia
gatunku w ostojach. Ka dy przypadek mierci powinien mie niezb dn dokumentacj ,
w której opisuje si wiek i stan osobnika oraz ustalon przyczyn

mierci. W miar mo li-

wo ci nale y zebra materia y do bada genetycznych, parazytologicznych itp. Do tej pory
udokumentowano w Polsce kilkadziesi t przypadków mierci nied wiedzi, zarówno osobników m odych i m odocianych, jak i doros ych (Jakubiec 2001, Jakubiec, Holly, Zi ba 2006).
W pierwszej kategorii wiekowej dominuj przyczyny naturalne nad antropogennymi, w ród
przyczyn mierci osobników doros ych wyra nie przewa aj przyczyny antropogenne.

 Stan zdrowotny. Wskazane jest okresowe badanie odchodów nied wiedzi  pobieranie prób parazytologicznych. Na tej podstawie okre la si stopie zara enia paso ytami
wewn trznymi. Nale y równie pobiera próby z przepony martwych zwierz t w celu badania na obecno

w o nicy.

Badanie wska ników stanu siedliska
Zalesienie

Dane dotycz ce udzia u powierzchni le nej w powierzchni stanowiska/obszaru Natura
2000 uzyskuje si z operatów urz dzeniowych lub map Corine Land Cover (traktuj c cznie wyró nione kategorie pokrycia terenu odnosz ce si do lasu).
Fragmentacja siedliska

Fragmentacj siedliska mo na analizowa na wiele sposobów. W przypadku nied wiedzia
proponuje si przyj wska nik LD (landscape division) (Jeager 2000). Okre la on prawdopodobie stwo, e dwa losowo wybrane miejsca w krajobrazie znajd si w jednym p acie danego typu u ytkowania terenu. Wylicza si go w oparciu o analizy map Corine Land Cover.
Sie drogowa

Oceny stanu sieci dróg w poszczególnych ostojach dokonuje si na podstawie aktualnych
atlasów samochodowych. Do pracy nale y u y atlasów w du ej skali (najlepiej 1:100 000).
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Na poszczególnych arkuszach s zaznaczone drogi, miejscowo ci i kompleksy le ne, a take parki narodowe. Pozwala to na dobre wyznaczenie granic ostoi i zsumowanie d ugo ci
poszczególnych rodzajów dróg.
Zaludnienie i turystyka

Przy okre laniu zaludnienia i liczby miejsc noclegowych wykorzystuje si podstawowe
dane GUS zawarte w Banku Danych Regionalnych, gdzie podane s warto ci dla poszczególnych gmin. Dane GUS dla wszystkich gmin wchodz cych w sk ad ostoi sumuje si
i przelicza na jednostk powierzchni.
Inne informacje, które mog by wykorzystane dodatkowo w ocenie stanu siedliska i interpretacji stanu populacji:
 Wyst powanie dogodnych miejsc rozrodu i schronienia. Jest to ocena subiektywna
i wymaga dokonania lokalizacji gawr i prowadzenia obserwacji nied wiedzi w okresie wiosennym. W ramach projektu WWF Polska Ochrona gatunkowa rysia, wilka
i nied wiedzia dokonano w latach 20072009 oceny bezpiecze stwa gawruj cych
zwierz t i obecnie przygotowywana jest instrukcja ustalaj ca zasady wyznaczania rejonów gawrowania nied wiedzi i zapewnienia spokoju w okresie zimowym. W wielu wypadkach pomocne jest do wiadczenie i obserwacje z ubieg ych lat. Gawry najatwiej lokalizuje si

po znalezieniu pierwszych wiosennych tropów i prowadzeniu

tropienia w pi t , czyli w kierunku przeciwnym do poruszania si zwierz cia. Je eli
doj cie do gawry jest niemo liwe, okre la si , na podstawie wcze niejszych do wiadcze
i znajomo ci typów wykorzystywanych gawr (m odniki, jaskinie itp.), prawdopodobny rejon gawrowania (por. Ryc. 3). Wyznaczenie rejonów gawrowania pozwoli na zabezpieczenie spokoju w okresie zimowym. Obserwacja samic prowadz cych m ode pozwoli
z kolei na wyznaczenie szczególnie cennych rejonów w obr bie ostoi i obj cie ich nadzorem i ochron .


Warunki klimatyczne. Dane o warunkach klimatycznych (grubo

i d ugo

zalegania po-

krywy nie nej, wyst powanie wiosennych przymrozków) nale y uzyskiwa ze stacji PIHM,
po o onych w centrum ostoi lub w bezpo rednim jej s siedztwie. Ocena warunków zimowania powinna by dokonywana corocznie, natomiast wp yw wiosennych przymrozków
na owocowanie borówki czernicy mo e by analizowany w wi kszych przedzia ach czasowych, np. co 6 lat.

Badanie relacji nied wied  cz owiek
Szkody

Jako szkod przyjmuje si jedno naj cie/odwiedziny na dobytek cz owieka, niezale nie
od rozmiaru wyrz dzonych strat. Ka dorazowo nale y opisa równie rozmiar szkody,
a w przypadku wielokrotnych naj dopiero na ko cu protoko u dokona podsumowania.
Szkody w ogromnej wi kszo ci przypadków dotycz pasiek, w mniejszym stopniu owiec
i byd a. Jednak jest to sytuacja dynamiczna, bo w ostatnich latach dosz o do znacznego
obni enia pog owia owiec i zaniechano pó wolnego wypasu bukatów w Bieszczadach.
Wyrz dzone szkody podlegaj rekompensacie i w tym celu zbierana jest odpowiednia
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Ryc. 3. Ró ne typy gawr nied wiedzia brunatnego (za Slobodan, Guculjak 1976) A  gawra ziemna, B  gawra pó ziemna pod wykrotem, C  gawra powierzchniowa w dziupli, D  gawra powierzchniowa w wiatrowale, E  gawra
powierzchniowa w m odniku, F  gawra powierzchniowa w wiatro omie.

dokumentacja. Cz sto szkody wyst puj lokalnie, w du ym nasileniu, co zwi zane jest
najcz ciej z aktywno ci jednego osobnika, który odkry  dobre ród o pokarmu. W protoko ach dotycz cych szkód wa ne jest ustalenie liczby odwiedzin i ka dorazowo wyrz dzonych szkód, zasad ochrony dobytku, np. w przypadku pasiek powinny by zawarte
informacje o wszystkich naj ciach, o sposobie zabezpieczenia pasieki, jej usytuowaniu
i odleg o ci od zabudowa itp. Analiza takich danych z wi kszego obszaru pozwoli na odtworzenie aktywno ci nied wiedzia i wypracowanie optymalnych metod post powania.
Przypadki agresji

Do tej pory odnotowano tylko w Bieszczadach. Nale y odró ni dwa podstawowe typy post powania zwierz t: odstraszanie i atak. Pierwsze zachowanie, aczkolwiek dla ludzi bardzo
drastyczne, nie prowadzi do poturbowania i okalecze . Atak jest zachowaniem obronnym,
kiedy zwierz uznaje, e jego zagro enie nie pozwala na ucieczk . Trzeba stwierdzi , e
szereg przypadków agresji jest spowodowane przez ludzi lekcewa cych podstawowe zasady post powania przy spotkaniu z nied wiedziem, jednak wypadki atakowania ludzi s
cz sto wynikiem zaskoczenia zwierz cia bez intencji ze strony cz owieka. W protoko ach
opisuj cych przypadki agresji wa ne jest, aby dok adnie opisa zaistnia sytuacje, zachowanie zwierz cia, zachowanie cz owieka oraz skutki ca ego incydentu.
Synantropizacja

Jest powa nym zagro eniem dla utrzymania nied wiedzi w obszarach zamieszkanych
przez cz owieka. W lokalnej populacji zawsze b d pojawia si osobniki dokonuj ce
pewnych odkry , czyli mo liwo ci zdobycia pokarmu w otoczeniu siedzib ludzkich,
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a zdobyte do wiadczenia s szybko przekazywane innym osobnikom. Istotn rol w tym
procesie odgrywaj samice prowadz ce m ode. Wszystkie przypadki zachowa maj cych
cechy synantropizacji musz by rejestrowane, analizowane i by podstaw dalszych szybkich dzia a . Regu jest, e im szybsze s dzia ania odstraszaj ce, tym s skuteczniejsze.
Proces synantropizacji posiada jednak pewne etapy, zale ne odczynników lokalnych oraz
od cech osobniczych zwierz cia. I tak mo na wyró ni :
 odwiedzanie noc otoczenia zabudowa przez zwierz ta wykazuj ce jeszcze pewn
p ochliwo (osobniki p ochliwe),
 pojawianie si w otoczeniu zabudowa w czasie dnia, ale unikanie ludzi (osobniki
o mielone),
 aktywne zbli anie si do ludzi (osobniki zdemoralizowane).
Pojawianie si przy zabudowaniach b d w innych miejscach przebywania ludzi w ci gu dnia dowodzi, e zwierz zatraci o swój naturalny strach i aktywnie poszukuje po ywienia w pobli u cz owieka.

Termin i cz stotliwo bada
Stan liczebno ci nied wiedzi i poziom rozrodu powinny by okre lane w ka dej ostoi corocznie: obserwacje pozwalaj ce na okre lenie stanu populacji powinny by wykonywane
w okresie od obudzenia si nied wiedzi ze snu zimowego do ko ca kwietnia, a obserwacje
pozwalaj ce na okre lenie rozrodu do ko ca lipca. Na bie co powinny by gromadzone
dane o pojawieniu si osobników zsynantropizowanych, przypadkach mierci zwierz t,
zachowa agresywnych oraz wyrz dzonych szkodach. Pozwoli to równie odpowiednio
wcze nie reagowa na wydarzenia i niwelowa ewentualne konflikty. Natomiast ocena
ma o zmiennego siedliska nied wiedzia, mo e by dokonywana raz na 6 lat ( eby dostosowa si do rytmu sprawozdawczo ci ze stanu zachowania gatunku do Komisji Europejskiej). Ocena stanu siedliska opiera si na pracach kameralnych, wi c termin ich wykonania jest oboj tny.

Sprz t i materia y do bada
Monitoring nied wiedzia brunatnego opiera si na sta ej wspó pracy z administracj Lasów
Pa stwowych. Obserwacje terenowe nie wymagaj specjalistycznego sprz tu. Do gromadzenia danych niezb dny jest sprz t komputerowy, a do analiz siedliskowych aktualne
mapy Corine Land Cover lub operaty urz dzeniowe w wersji elektronicznej. Dla lokalizacji
gawr  GPS i dok adna mapa topograficzna (np. 1:10 000).
Na kolejnej stronie zamieszczono wzór stosowanego do tej pory formularza informacyjnego
wysy anego rokrocznie w marcu do wszystkich karpackich nadle nictw i parków narodowych, w której obserwatorzy notuj wszystkie wyniki obserwacji dotycz cych stwierdzenia
nied wiedzi, a wi c miejsca przej z pomiarem tropów, rejony przebywania samic z m odymi, miejsca erowania, gawrowania itp. i przekazuj koordynatorowi monitoringu.
W zwi zku z planowan zmian metody oceny liczebno ci nied wiedzi w najbli szym
czasie zostanie opracowany nowy wzór formularza, a podany ni ej zostanie po raz ostatni
u yty w 2010 r.
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INFORMACJE O WYST POWANIU NIED WIEDZIA
W POLSKIEJ CZ CI KARPAT W ROKU 2006
1. Czy na terenie Nadle nictwa .................................................. Parku Narodowego
stwierdzono w roku 2006 obecno nied wiedzia: Tak, Nie
2. Je eli tak, to prosz poda :
a) Jaka by a oszacowana ca kowita liczba nied wiedzi .........,
w tym: osobniki osiad e .................. i osobniki przechodnie ...............
(Za osobniki osiad e nale y uzna przebywaj ce w tym samym rejonie ponad
3 miesi ce, samice z m odymi lub gawruj ce)
b) O ile jest znana, prosz poda liczb :
 osobników doros ych (wraz z samicami prowadz cymi m ode) ............
 samotnie chodz cych osobników m odocianych (24-letnich) .............
 matek z m odymi (wg wzoru: 1+2; 1+3 = 2+5) ....................................
3. Prosz wymieni rejony najcz stszego przebywania nied wiedzi, a wi c nry oddzia ów,
uroczyska, le nictwa lub nazwy topograficzne:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Prosz poda miejsca i daty obserwacji matek z m odymi:
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. Je eli w roku 2006 znaleziono gawr G (u ywana zim ) lub bar óg B (u ywany
latem) to prosz poda nr oddz. i le nictwo oraz krótki opis (sposób wykonania i otoczenie):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
6. Czy znaleziono drzewa znakowane przez nied wiedzie: Tak, Nie
Je eli tak to prosz poda gatunek, nr oddz. oraz szacunkow liczb sztuk:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
7. Czy stwierdzono osobniki aktywne w okresie zimowym: Tak, Nie
Je eli tak, to prosz poda (zakre laj c) przybli on dat :
Stycze 2001: 110; 1120; 2131; Luty 2001: 110; 1120; 2128
8. Czy w 2006 r. stwierdzono szkody nied wiedzie: Tak, Nie
Je eli tak, to prosz poda na odwrocie wykaz (data, miejsce i rodzaj szkody).
9.
Czy w 2006 r. stwierdzono obecno osobników zsynantropizowanych: Tak, Nie
(Cech takich osobników jest zanik strachu przed cz owiekiem i cz ste zbli anie si
do ludzi, osad, mietników  nie myli z wyj tkowymi nocnymi wizytami.)
Data piecz tka i podpis

 niepotrzebne skre li
STACJA DOLNO L SKA IOP PAN
ul. Podwale 75, 50-449 WROC AW
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku
Nazwa gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
*1354
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Nied wied brunatny Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego
Tatry

Kod stanowiska

Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa stanowiska

Tatry

Obszary chronione,
na których wyst puje
gatunek w tym
obszarze

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, itd.

Wspó rz dne
geograficzne
Wysoko

n.p.m.

Ogólna
charakterystyka
obszaru

Ca y obszar (210,18 km2) stanowi zarazem ostoj Natura 2000 oraz Tatrza ski Park Narodowy i ca y zasiedlony jest przez nied wiedzie
Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
19o 55 0 E, 49o 11 0 N
Wysoko ci n.p.m. stanowiska lub zakres od

do

950 m n.p.m.  2499 m n.p.m.
Ogólna charakterystyka obszaru, powierzchnia kompleksu le nego, dominuj ce typy siedlisk. Je li jest to obszar Natura 2000  opis bezpo rednio
z bazy danych.
Tatry, po o one w centralnej cz ci Karpat Zachodnich, stanowi najwy szy
a cuch górski w uku Karpat. Obszar obejmuje polsk , pó nocn cz
Tatr, z najwy szym szczytem Rysy 2499 m n.p.m. Ze wzgl du na budow
geologiczn , Tatry dziel si na dwie cz ci: Tatry Wysokie zbudowane ze
ska krystalicznych i metamorficznych oraz Tatry Zachodnie, zbudowane ze
ska osadowych  wapiennych. Lodowce, które zanik y ok. 10 000 lat temu,
pozostawi y po sobie widoczne lady w postaci ró nych form geomorfologicznych, charakterystycznych dla rze by postglacjalnej. Tatry odznaczaj
si zró nicowan hydrologi . Wyst puj tu liczne ród a, potoki, wodospady i ponad 30 jezior oraz obfite wody podziemne. Na terenie ostoi znajduje
si oko o 600 jaski ; chodniki najd u szej z nich licz ponad 17 km. W Tatrach wyró nia si 5 pi ter klimatyczno-ro linnych: pi tro ni szych po o e
górskich (regiel dolny: lasy bukowe i bukowo- wierkowe), pi tro wy szych
po o e górskich (regiel górny: bór wierkowy), pi tro subalpejskie (zaro la
kosodrzewiny), pi tro alpejskie (hale), pi tro turniowe (uboga ro linno
naskalna). Dodatkowym czynnikiem powoduj cym silne zró nicowanie
szaty ro linnej tego terenu jest pod o e geologiczne. Lasy zajmuj 71%
powierzchni obszaru, zdecydowanie panuje tu bór wierkowy.
Dominuj ce typy ro linno ci:
9410: Górskie bory wierkowe (Piceion abietis cz
 zbiorowiska górskie)
 24,3%;
6150: Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne
wyle yska nie ne (Salicion herbaceae)  12,8%;
4070: Zaro la kosodrzewiny (Pinetum mugo) 10,4%;
6170: Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyle yska
nie ne (Arabidion coeruleae)  7,01%;
9130: yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)  5,8%;
9110: Kwa ne buczyny (Luzulo-Fagenion)  5,7%;
9190: Pomorski kwa ny las brzozowo-d bowy (Betulo-Quercetum)  5,7%;
8230: Pionierskie murawy na ska ach krzemianowych (Arabidopsidion
thalianae)  5,2%.
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Syntetyczna informacja o rodzaju u ytkowanych przez gatunek siedlisk
Charakterystyka
siedlisk gatunku
w obszarze

Ze wzgl du na du e area y osobnicze i eurytopowo nied wiedzia brunatnego gatunek ten wykorzystuje wiele siedlisk. Dla nied wiedzi w okresie
gromadzenia rezerw t uszczowych szczególne znaczenie maj borówczyska w reglu górnym i na halach. Do gawrowania bardzo cz sto wykorzystywane s jaskinie i nisze skalne.
Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzednich
Na terenie Tatr prowadzony jest ci g y monitoring nied wiedzia brunatnego. Gatunek stwierdzany jest rokrocznie, dotyczy to osobników samotnych,
samic z m odymi oraz osobników gawruj cych. Gawry s zlokalizowane
w terenach niedost pnych dla turystów, co zabezpiecza spokój zimuj cych
zwierz t. W latach 20002006 obserwowano 1113 osobników (min. 9,
max 16). W 2005 r. stwierdzono 14 osobników w tym 10 osobników osiadych oraz 4 przechodnie. W ród osobników zaobserwowanych w 2005 r.
by y 3 samice prowadz ce cznie 9 m odych. W area ach nied wiedzi,
oprócz siedlisk le nych, znajduj si równie schroniska turystyczne oraz
inne zabudowania, natomiast ogromny ruch turystyczny powoduje synantropizacj niektórych osobników.

Informacja
o gatunku
w obszarze

Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku

Ostatnia
weryfikacja
w terenie

Monitoring ci g y. W 2007 r. liczebno oceniano na 1520 osobników,
w tym 1215 osobniki osiad e i 05 osobniki przechodnie.
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za ten obszar

Obserwator

Administracja Tatrza skiego Parku Narodowego.
Daty wszystkich obserwacji

Daty obserwacji
Data wype nienia

30.03.2007  30.11.2007
Data wype nienia formularza przez eksperta
24.09.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion  wype nia instytucja koordynuj ca
Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska niki

Opis

Ocena

Populacja
Liczebno
Rozród
P odno

Liczba osobników wszystkich klas wiekowych w ostoi
W 2007 r. 1520 osobników
Liczba samic prowadz cych m ode urodzone w czasie ostatniej zimy
W 2007 r. stwierdzona 1 i 2 m ode (wyj tkowo ma o)
rednia liczba m odych/ samic
2,0 m ode na samic

FV
U2 FV
U2

Siedlisko
Zalesienie
Fragmentacja
siedliska
Sie drogowa
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Udzia drzewostanów w ogólnej powierzchni ostoi
w 2007 r. wynosi o 61,43%
Wska nik LD

U2
U1 U2

wska nik LD w 2007 r. wynosi 0,6226
Liczba km bie cych dróg/km2 ostoi
Sie drogowa s abo rozwini ta 0,60 km/1 km2 ostoi

U1
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Zaludnienie
gmin
Turystyka

Liczba osób/km2

U2

W 2006 r. wynosi o 133,8 osób/km2 (GUS)

U2

Liczba miejsc noclegowych/km2
Liczba miejsc noclegowych w 2006 r. wynosi a 25,7/km2 (GUS)

U2

Relacje nied wied  cz owiek
Szkody
Przypadki
agresji
Przypadki
synantropizacji

Perspektywy
zachowania

Liczba szkód (odwiedzin)

FV

Brak szkód w rejonie Tatr w 2007 r.
Liczba przypadków
Brak przypadków agresji w rejonie Tatr w 2007 r.
Liczba przypadków
4 wizyty w rejonie Palenicy Bia cza skiej  Morskiego Oka w 2007 r.

FV U2
U2

Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji i stanu
siedliska, obserwowanych negatywnych oddzia ywa i zagro e
(przede wszystkim mo liwo synantropizacji i rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zwi zanej z tym fragmentacji lasów w ostojach) oraz
stosowanej ochrony
U1 U1
Ze wzgl du na ma powierzchni oraz znaczn antropopresj perspektywy s niezadowalaj ce przetrwanie wymaga sta ej realizacji
programu ochrony.

Ocena ogólna

Wprawdzie a dwa parametry (siedlisko i relacje nied wied cz owiek zosta y oceniona jako U2, jednak realizacji planu ochrony tego
gatunku na terenie Tatrza skiego Parku Narodowego pozwa a podnie
ocen ogóln o jedn kategori .

U1

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Nazwa
Kod
Intensywno
dzia alno ci
502

608

Drogi, szosy

Kempingi
i schroniska

620,
Turystyka
622

Wp yw

Syntetyczny opis



Droga od ysej Polany do Morskiego Oka przecina
najwa niejszy rejon wyst powania nied wiedzi. Du y
ruch samochodowy i pieszy niepokoi zwierz ta i jest
przyczyn warunków sprzyjaj cych synantropizacji.

A



W schroniskach i na kampingach podstawowy
problem stanowi mieci i odpadki. W przypadku
schronisk stosuje si zabezpieczenie pastuchami elektrycznymi (co nie usuwa roznoszeniu si zapachu), ale
w przypadku obozowisk (Sza asiska i R baniska) nawet
takie zabezpieczenie nie jest mo liwe.

A



Na nied wiedzie negatywnie wp ywa za miecanie
szlaków turystycznych oraz niepokojenie eruj cych
zwierz t i konieczno ci okresowego zamykania szlaków, np. na Hali Kondratowej.

B
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Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

160

Gospodarka
le na

C

0

Gospodarka le na w Tatrach prowadzona jest na
ograniczonym obszarze i nie powinna wp ywa na
nied wiedzie

230

Polowanie

C



Na nied wiedzie poluje si na S owacji i to mo e
wp ywa na stan populacji w naszej cz ci Tatr

502

Drogi, szosy

C



Rozwój sieci dróg i nasilenie ruchu na obrze ach
TPN mo e mie negatywny wp yw na stan populacji
nied wiedzi

C



Dalszy wzrost liczby turystów w Tatrach b dzie mia
negatywny wp yw na nied wiedzie



Rozwój ruchu turystycznego i istniej ca sie schronisk oraz dalsze utrzymywanie obozowisk taternickich b dzie oddzia ywa o negatywnie na nied wiedzie w Tatrach

Usprawniony
530,
dost p
620,
do obszaru
622
i turystyka

608

Kempingi

B

Wp yw

Syntetyczny opis

Inne informacje
Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw
Inne warto ci przyrodnicze Siedliskowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne
rzadkie/gatunki chronione; inne wyj tkowe walory obszaru
Gatunki obce i inwazyjne
Zarz dzanie terenem

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne i ewentualnie ich liczba
Nie obserwowano
Tatrza ski Park Narodowy

Wszelkie dokumenty, które mog mie znaczenie dla ochrony gatunIstniej ce plany i programy ku i jego siedlisk w tym obszarze
ochrony/zarz dzania/
zagospodarowania
Istnieje Program ochrony nied wiedzia w polskiej cz ci Karpat (Jakubiec 2001), który na obszarze Tatr jest konsekwentnie realizowany.
Wszelki informacje pomocne przy interpretacji wyników, np. anomalie pogodowe
Inne uwagi

Dokumentacja
fotograficzna
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Populacje tatrza sk nied wiedzia nale y analizowa jako ca o , zasiedlaj c polsk i s owack cz
Tatr. Liczy ona 5060 osobników,
co spe nia wymogi populacji minimalnej (MVP) (Shaffer 1983). Jest
to jedyna cz
zachodniokarpackiej populacji nied wiedzia, która
przetrwa a eksterminacj na prze omie XIX i XX w.
PLC12001_Ursus Arctos_Tatry_Foto1.jpg/F.Zi ba
PLC12001_Ursus Arctos_Tatry_Foto2.jpg/F.Zi ba
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5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla których mo na zaadaptowa opracowan metodyk
W Polsce brak takich gatunków.

6. Ochrona gatunku
Obecna sytuacja nied wiedzia brunatnego w Polsce jest niejednoznaczna. Wprowadzona
w 1952 r. ochrona prawna gatunku przynios a pozytywne skutki. Nied wied zwi kszy
swoj liczebno i zasiedli niemal ca y uk polskiej cz ci Karpat. Jednak gwa towny rozwój terenów zabudowanych, infrastruktury, presja na zagospodarowanie coraz wi kszych
obszarów w ostojach gatunku oraz wzrost ruchu turystycznego s podstaw okre lenia
perspektyw zachowania tego gatunku jako niepewne. Zasiedlone zosta y niemal wszystkie
dost pne dla tego gatunku tereny w naszym kraju i pojawi o si zjawisko synantropizacji, aczkolwiek dotychczasowe rozwi zywanie konfliktów nied wied  cz owiek mo na
uzna za dobre. Podstawowym problemem w ochronie gatunku jest opracowanie dalszego
programu dzia a dla trwa ego zabezpieczenia bytu nied wiedzia w Polsce. Powa nym zadaniem jest np. wypracowanie dalszych zasad post powania na terenach przez niego zasiedlonych (zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka le na, edukacja lokalnej spo ecznoci itp.), wyznaczenie maksymalnej pojemno ci siedlisk, podj cie rzeczywistej wspó pracy
ze stron s owack oraz wspólne opracowanie programu ochrony nied wiedzia. Stworzony
w 2001 r. program dla polskiej cz ci Karpat postuluje (1) utrzymanie ochrony gatunkowej,
(2) czynn ochron siedlisk i zabezpieczenie odpowiednio du ych powierzchni jego ostoi
oraz (3) minimalizacj antropopresji i konfliktów nied wied  cz owiek. Podstawowym
dzia aniem, zapewniaj cym sukces realizacji programu jest monitoring. Nale y podkre li ,
e nied wied brunatny powinien by wykorzystany jako gatunek tarczowy (target species): wdro ony program jego ochrony zapewni utrzymanie walorów przyrodniczych na
stosunkowo du ych obszarach i b dzie korzystny dla wielu innych gatunków.
Do realizacji programu ochrony nied wiedzia niezb dne b d dalsze badania radiotelemetryczne. Do tego celu potrzebny b dzie specjalistyczny sprz t (pu apki do od owu, rodki farmakologiczne do immobilizacji, obro e z nadajnikami, odbiorniki itp.) oraz rodki transportu.
Powa nym zagro eniem dla utrzymania nied wiedzia w terenach licznie zamieszkanych lub odwiedzanych przez ludzi jest proces synantropizacji. Post powanie na ka dym
z wyró nionych etapów (zwierz ta przywabione, o mielone lub zdemoralizowane) jest
odmienne. W przypadku osobników przywabionych, zw aszcza m odych, odwiedzaj cych
pierwszy raz okolice zabudowa , bardzo dobr metod jest u ycie broni z pociskami gumowymi. Otrzymanie takiego strza u powoduje, e zwierz ogarnia strach i najcz ciej
starannie unika blisko ci cz owieka. Pojawianie si przy zabudowaniach b d w innych
miejscach przebywania ludzi w ci gu dnia dowodzi, e zwierz zatraci o swój normalny strach i aktywnie poszukuje po ywienia w pobli u cz owieka. W takich przypadkach
jedn z metod zabezpieczenia dobytku i ratowania zwierz cia jest za o enie pastuchów
elektrycznych, a niekiedy od ów osobnika, oznakowanie go i przewóz na kilkadziesi t
kilometrów. Stres zwi zany z od owem w 50% przypadków wystarcza, aby zwierz raz na
zawsze zaprzesta o odwiedzania miejsc synantropijnych.
343
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Zwierz ta aktywnie zbli aj ce si do ludzi, o ile nie s agresywne, nale y odstrasza
rodkami w aerozolu, w dalszej kolejno ci chwyta , znakowa i przewozi na inne miejsca,
a je eli to nie pomaga nale y je umieszcza w ogrodzeniu lub w ostateczno ci eliminowa .
Wszystkie karpackie ostoje nied wiedzia s w znacznym stopniu, chocia w ró ny sposób chronione (parki narodowe, obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe). Najpe niejsz
form ochrony i najlepszym zabezpieczeniem siedlisk tego gatunku s parki narodowe,
chocia , oprócz Tatr, obejmuj one tylko cz
powierzchni ostoi nied wiedzi. Utworzenie obszarów Natura 2000 powinno ograniczy degradacj siedlisk i stworzy mo liwo
zabezpieczenia bytowania tego gatunku w d u szej perspektywie czasowej.
Shaffer (1983), analizuj c warunki bytowania grizzly w parku Yellowstone, ustali e
najmniejsza populacja maj ca 95% szanse prze ycia 100 lat to 5090 osobników, zajmuj cych area 100013 500 km2 w zale no ci od warunków rodowiska. Aktualnie adna
z wyró nionych ostoi nied wiedzia brunatnego w polskiej cz ci Karpat nie spe nia tych
warunków, dlatego konieczne jest podj cie z pa stwami s siednimi wspólnych programów
gospodarowania populacjami tego gatunku.
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