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Po co jest ten poradnik?
Wędrując górskim szlakiem,
często zapominamy, że znajdujemy się
w domu największego polskiego
drapieżnika – niedźwiedzia.
Od tego, jak się zachowamy w tym miejscu,
zależy los tych wspaniałych zwierząt. Obecnie w Polsce
żyje około 90 niedźwiedzi. Nie jest im łatwo przetrwać.

Obejrzyj i przeczytaj poradnik, który przygotowaliśmy z myślą o Tobie i Twoich bliskich,
i zobacz jak pomóc w ocaleniu niedźwiedzi. Wyślij kartki rodzinie i znajomym –
niech także dowiedzą się, jak nie szkodzić niedźwiedziom.

Gdzie mieszka?
W polskiej części Karpat,
od Beskidu Żywieckiego po Bieszczady.
Bieszczady są największą polską ostoją
niedźwiedzia. Dawniej występował również
na innych obszarach Polski.

Jak duże są tropy dorosłego niedźwiedzia?
Długość tropu: od 18 do 28 cm.
Szerokość tropu: od 12 do 17 cm.
Długość kroku: do 150 cm.

Największe zagrożenia?

Ludzie i ich nieodpowiednie zachowanie.

Znalazłeś się w moim domu.
Tak długo, jak długo tu pozostaniesz, przestrzegaj
obowiązujących w nim zasad. Trzymaj się
oznakowanych szlaków. Pozostaw po sobie
wyłącznie dobre wspomnienie.

Pozdrowienia z Karpat!

Nie zostawiaj śmieci na szlaku
Nie kuś mnie resztkami jedzenia. Nie zostawiaj ich na szlaku!
Jeśli przyzwyczaję się do pozostawionego jedzenia, zacznę zbliżać się do ludzi
i prosić o więcej. Domyślasz się już ciągu dalszego?
Zabiją mnie albo zamkną w niewoli jako „problemowego osobnika”.

Nie podchodź do mnie!
Zobaczyłeś mnie? Nie podchodź, nawet jeśli jestem mały. Nie rób mi zdjęć.
Odejdź w spokoju, wycofując się wolnym krokiem. We własnej obronie
mogę być agresywny, a bronię się tak, jak potrafię – pazurami i kłami.
Nie wchodź mi w drogę. Pamiętaj, że potrafię biec z prędkością 50km/h.
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Pozdrowienia z Karpat!

Bez psów, proszę
Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, ale dla mnie to intruz.
Jeśli pies zacznie uciekać w Twoją stronę, pędząc za nim,
wpadnę na Ciebie. Nie zabieraj psa w góry.

Nie zbieraj owoców leśnych
Ludzie zbierający owoce leśne zabierają mi pokarm.
Jeśli nie znajdę dość jedzenia w górach, będę musiał
szukać go tam, gdzie mieszkają ludzie. Kłopoty znów gotowe!

© copyright by WWF Polska / ilustracje: Robert Mirowski

miejsc
e
na
znacze
k

Daj mi spać spokojnie

Pozdrowienia z Karpat!

Zimą śpię w gawrze. Nie zbliżaj się do niej. Zachowaj ciszę!
Jeśli będą w niej małe niedźwiadki, narażasz je
na śmiertelne niebezpieczeństwo. Wypłoszona niedźwiedzica
może porzucić swoje potomstwo.

Z dala od barłogu
Miejsce, gdzie regeneruję siły,
z wyjątkiem zimy,
nazywa się barłogiem.
Nie niepokój mnie
w moim łóżku.
Mogę być agresywny!

Uważaj na drodze
Mój dom jest coraz mniejszy i przecięty drogami.
Pamiętaj o mnie, gdy jeździsz
po górskich drogach. Nie mam szansy
uciec przed Twoim samochodem.
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