
 zachowaj te porady w pamięciSystem ochrony niedźwiedzi

Jeśli to możliwe – wędruj w grupach. 
Dzięki temu będziecie wydawać więcej 
dźwięków, które pozwolą zwierzętom 
rozpoznać Waszą obecność, 
a co za tym idzie także Was uniknąć.

Jeśli planujesz podróż do miejsca 
o dużym natężeniu obecności 
niedźwiedzi brunatnych, kup gaz 
odstraszający niedźwiedzie.

Nigdy nie wchodź pomiędzy samicę 
niedźwiedzia a jej młode.

Unikaj potraw o silnym zapachu 
takich jak konserwy rybne, słodkie 
owoce czy mleko skondensowane. 

Zawsze wyprowadzaj psa 
na smyczy, jeśli odłączy się od Ciebie, 
a potem wróci, może doprowadzić 
do Ciebie niedźwiedzia. 

Dokarmianie niedźwiedzi i celowe 
podchodzenie do nich (np. w celu 
zrobienia sobie zdjęcia) jest 
surowo zabronione. 

Jeśli napotkasz niedźwiedzia:
– nie uciekaj
– nie nawiązuj kontaktu wzrokowego
– nie odwracaj się do niego plecami 

Czy mieszkasz lub wędrujesz w krainie niedźwiedzi? Przeczytaj i postaraj się przestrzegać 
zasad stworzonych z myślą o dobrej koegzystencji ludzi i niedźwiedzi. 

Jeśli mieszkasz w krainie niedźwiedzi?
Przeczytaj także nasze wskazówki dedykowane 

lokalnym społecznościom. 

wybierasz się na wyprawę? 
Przeczytaj nasze wskazówki 

na temat wędrówek.

wybierasz się na kemping? 
Przeczytaj również nasze wskazówki 

na temat biwakowania.

1. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Krakowie
(+48) 12 61-98-120, (+48) 12 61-98-121
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

2. Regionalna Dyrekcja
 Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(+48) 17 78-50-044
sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

3. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Katowicach
 (+48) 32 42-06-801, (+48) 32 42-06-810
sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

4. Tatrzański Park Narodowy
 (+48) 18 20 23 200
 sekretariat@tpn.pl

5. Bieszczadzki Park Narodowy
(+48) 13 461 06 10
 dyrekcja@bdpn.pl

6. Magurski Park Narodowy
(+48) 134414099, (+48) 134414440 
lub (+48) 660105524
mpn@magurskipn.pl

7. Babiogórski Park Narodowy
(+48)  33 877 51 10 lub 
(+48) 33 877 67 02
park@bgpn.pl
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ALE JEŚLI…

NIEDŹWIEDŹ CIĘ ZAUWAŻYŁ… 

Zachowaj spokój. To prawdopodobnie 
blef,a nie prawdziwy atak 

– niedźwiedzie często próbują 
w ten sposób cię Przestraszyć.

... I RUSZA 
W TWOJĄ STRONĘ ...

W miejscach, gdzie żyją niedźwiedzie brunatne jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, 
żeby uniknąć niechcianych spotkań:
- nigdy nie chodź samotnie, zawsze trzymaj się blisko swoich towarzyszy
- mów podniesionym głosem, tak żeby niedźwiedzie mogły rozpoznać twoją obecność z daleka
- jeśli przydarzy ci się samotna wędrówka po lesie (np. podczas zbierania grzybów), nie bądź cicho,
   nie skradaj się. Powinieneś gwizdać, śpiewać, klaskać w dłonie albo zabrać ze sobą dzwonek 
   odstraszający niedźwiedzie. 

TY ZAUWAŻYŁEŚ NIEDŹWIEDZIA…

...I ZIGNOROWAŁ:...I NIE 
ZIGNOROWAŁ...

Wycofaj się powoli w tym samym 
kierunku, z którego przyszedłeś tak, 
aby uniknąć niechcianego spotkania.

Jeśli niedźwiedź nie może Cię już zauważyć 
i jesteś w odległości ok. 150-200 metrów 
od niego, możesz kontynuować wędrówkę 
zgodnie ze wskazówkami w kroku 1. 

Jeśli niedźwiedź Cię zaatakuje,
połóż się płasko na brzuchu, 
złóż ręce na karku i nie pozwól 
niedźwiedziowi przewrócić 
Cię na drugą stronę.

Jeśli niedźwiedź stracił Tobą zainteresowanie, podążaj 
za wskazówkami w kroku 2. Podczas wycofywania, 
zdejmij czapkę, szalik, rękawiczki i rzuć 
je na ziemię. Wówczas zwierzę zostanie zaciekawione, 
a podczas gdy rozpocznie obwąchiwanie Twojej odzieży, 
ty kontynuuj wycofywanie. Później, możesz wrócić 
po pozostawione rzeczy. Nie przejmuj się, i tak nie będą 
pasować na niedźwiedzia

Znając lokalizację niedźwiedzia, 
warto rozważyć wprowadzenie 
zmian w planie swojej wędrówki.

Nie panikuj. To nie jest oznaka agresji.
 To sposób, w jaki niedźwiedzie zbierają

 informację na temat swojego otoczenia. 

... STAJE NA TYLNYCH 
ŁAPACH ... 

Surowo zabronione jest  niepokojenie, podchodzenie, dokarmianie, 
robienie sobie zdjęć z niedźwiedziem.

Nie wydawaj z siebie dźwięków jeśli niedźwiedź Cię nie zauważył. 
TO JEST MOMENT, W KTÓRYM MOŻESZ SIĘ ODDALIĆ! 

Nie odwracaj się plecami do niedźwiedzia, ale nie nawiązuj też kontaktu wzrokowego. 

Nie uciekaj od niedźwiedzia. Najszybszy człowiek na świecie jest w stanie 
na płaskiej nawierzchni osiągnąć prędkość 44,72 km/h. Podczas gdy prędkość
przeciętnego niedźwiedzia to 50 km/h, nawet w lesie i na długich dystansach. 
Co więcej, niedźwiedzie są o wiele lepsze w nadrzewnej wspinaczce, dlatego nawet 
nie próbuj rzucać im tego wyzwania. 

1

2

... Postaraj się utrzymać
 spokój. Unieś ręce  i mów 
do niedźwiedzia,
żeby mógł zidentyfikować 
Cię jako człowieka ...  

150m+

Zachowaj te ostrzeżenia w pamięciSystem ochrony niedźwiedzi
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Unikaj wszelkich kontaktów z niedźwiedziami. W Polsce niedźwiedzia brunatnego 
możesz spotkać jedynie w polskiej części Karpat: w Beskidzie Żywieckim, masywie 
Babiej Góry, Tatrach, Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskm oraz w Bieszczadach.

Nie przechowuj jedzenia, kosmetyków, pasty 
do zębów w swoim namiocie, ale w odległości 
ok. 150-200 metrów od obozowiska. Jeśli 
to możliwe – powieś je na drzewie. 

Zbieraj resztki jedzenia, opakowania, puszki i przechowuj 
je z dala od kempingu. Jeśli to możliwe – zapakuj 
je do plastikowej torby i umieść na gałęzi drzewa. 

Jeśli rozbiłeś swój obóz „na dziko”, rozłóż 
namiot w odległości ok. 150-200 metrów 
od ogniska, jeśli masz zamiar przygotowy-
wać przy jego pomocy posiłki.

Unikaj jedzenia, od którego unosi się silny zapach 
– konserw rybnych, mleka skondensowanego, 
słodkich owoców.

Unikaj biwakowania „na dziko”. Rozbij swoje 
obozowisko w odgrodzonej przestrzeni. 

Brudne naczynia myj 
od razu po zakończonym 
posiłku, z daleka 
od swojego pola 
namiotowego.

Jeśli podróżujesz autem lub przyczepą kempingową, zawsze 
pozostawaj w bliskiej odległości od swojego pojazdu, 
a kluczyki miej zawsze przy sobie.

 KEMPINGU
Oto kilka porad, których musisz 

przestrzegać podczas

150-200 M 150-200 M

150 -200 M

1. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Krakowie
(+48) 12 61-98-120, (+48) 12 61-98-121
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

2. Regionalna Dyrekcja
 Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(+48) 17 78-50-044
sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

3. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Katowicach
 (+48) 32 42-06-801, (+48) 32 42-06-810
sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

4. Tatrzański Park Narodowy
 (+48) 18 20 23 200
 sekretariat@tpn.pl

5. Bieszczadzki Park Narodowy
(+48) 13 461 06 10
 dyrekcja@bdpn.pl

6. Magurski Park Narodowy
(+48) 134414099, (+48) 134414440 
lub (+48) 660105524
mpn@magurskipn.pl

7. Babiogórski Park Narodowy
(+48)  33 877 51 10 lub 
(+48) 33 877 67 02
park@bgpn.pl
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sprawdźcie jak żyć w zgodzie
SĄSIEDZI NIEDŹWIEDZI

Worki z odpadami umieszczaj 
w zewnętrznym pojemniku tylko 
w dniu odbierania śmieci.

Jeśli zobaczysz niedźwiedzia, 
nie dokarmiaj go i w żadnym wypadku 
do niego nie podchodź.

Po skończonym grillowaniu 
czy gotowaniu na zewnątrz dokładnie 
umyj wszystkie naczynia i przybory, 
a następnie przechowuj je w zamknięciu. 

Jeśli zobaczysz niedźwiedzia podczas 
podróży samochodem, nie podążaj 
za nim i pod żadnym pozorem 
nie opuszczaj pojazdu.  

Nie umieszczaj w kompostowniku mięsa, 
ryb, czy owoców o silnych zapachach. 
Woń kompostownika zmożesz 
zmniejszyć umieszczając w nim cytrynę.

Nigdy nie pozostawiaj śmieci 
na zewnątrz. odpady umieszczaj 
w zamykanym pojemniku.  

Zbieraj owoce z drzew i krzewów. 
Leżące na ziemi, fermentujące owoce 
wydzielają atrakcyjny dla zwierząt 
zapach.

Nie zostawiaj jedzenia dla swojego 
pupila na zewnątrz. Psia i kocia miska 
powinna być niedostępna dla innych 
zwierząt.   

Niedźwiedzie to duże drapieżniki o  niezwykłej zdolności do adaptacji. Mogą w łatwy sposób 
dostać się do żywności (np. z wysypisk, koszy na śmieci i kompostowników), co prowadzi do ich pojawiania 
się w pobliżu wiosek i miast. Jeśli jednak weźmiesz pod uwagę poniższe wytyczne, możesz uniknąć 
niechcianego spotkania z niedźwiedziem.

Pierwszym krokiem do bezpiecznej koegzystencji ludzi i niedźwiedzi jest uczynienie wszelkich składowisk 
odpadów „niedźwiedzioodpornymi". Dzięki temu zwierzęta nie przyzwyczają się do „łatwego” jedzenia, a co 
za tym idzie obszary zamieszkałe przez ludzi nie będą dla nich atrakcyjne. 
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