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Oto gawra, miejsce zimowego snu

odwieczne misterium natury

niedźwiedzi. To tu w styczniu lub w lutym

narodziny nowego życia.

przychodzą na świat nowi mieszkańcy lasu.

Małe niedźwiadki
na początk u są ś le pe .
Chroni je futro
i ciepło matki,
piJą jej mleko.

Przed nimi całe życie. Mogą polować, łowić ryby,
żywić się jagodami, ślimakami, dżdżownicami,
naturalnym bogactwem lasu.

Niedźwiedzie istnieją
na Ziemi od milionów lat.

Ponieważ to duże drapieżniki,
natura wyznaczyła im ważne
funkcje w ekosystemie...

przez wieki,
gatunek ten wędruje,
poluje, odbywa gody.

...od regulowania
liczebności

Żyje

innych gatunków

zgodnie

po roznoszenie

z prawami

nasion leśnych

natury.

roślin.

Ale świata, którego zasady niedźwiedzie
przyswoiły sobie tak dobrze, już nie ma.
Oto nowa rzeczywistość:– cywilizacja ludzi.

Ziemia jest pełna pojazdów i innych
niebezpieczeństw. miliony turystów corocznie przemierzają lasy,
niebo zapełniły samoloty i satelity.

Z królestwa zwierząt zostały pojedyncze wyspy.

Ale Matka małych niedźwiedziątek
o tym nie wie. Jej zadaniem jest
wprowadzenie swojego potomstwa
w dorosłe życie.

Ma zapewnić swoim dzieciom
pożywienie, nauczyć je
samodzielności.

Człowiek eksploatuje przyrodę
nie bacząc na konsekwencje.

Masowe zbieranie jagód
pozbawia niedźwiedzie
ich naturalnego pożywienia.

Poszukiwanie pożywienia
okazuje się trudniejsze,
niż kiedykolwiek.

Niedźwiedzica powinna penetrować rozległe obszary, ale musi zadowolić się
ograniczonymi rewirami...

...bo naturalne szlaki
Na skutek działań przemysłu, regulacji rzek oraz budowy tam
w rzekach brakuje ryb.

niedźwiedzich wędrówek
zostały przecięte
ruchliwymi drogami.

Na pierwsze spotkanie z człowiekiem nie
trzeba długo czekać. Ludzie sami pchają
się tam, gdzie mieszkają dzikie zwierzęta.

Niezabezpieczone, pozbawione specjalnych
pokryw śmietniki drażnią zapachem jedzenia
czuły nos niedźwiedzia.

Zaczyna się proces habituacji,
czyli przyzwyczajania się
do obecności człowieka

Wyróżniamy trzy stopnie habituacji.
Pierwszym z nich jest ukradkowe
podglądanie ludzi przez zwierzę.

Pożywienie, do którego jest łatwy dostęp,
to dla zwierzęcia oczywisty wybór
dzięki któremu ono i młode mają co jeść.

Drugim stopniem
habituacji jest
ośmielenie się,
by stanąć oko w oko
z człowiekiem.

jest to proces, w którym Niedźwiedzie,
stopniowo przyzwyczają się
do obecności ludzi w coraz
bliższej odległości

ludzie nie rozumieją
konsekwencji tej sytuacji.
Niektórych turystów
takie spotkanie bawi.

Po kilku takich

... by wywieść

przypadkach,

turystów w pole,
okrążyć ścieżkę

kiedy była nachalnie

i znaleźć się

fotografowana,
niedźwiedzica

przy porzuco-

nauczyła się

nych plecakach.

pewnego podstępu.

Ucieka przed
goniącymi ją
ludźmi w głąb
zarośli...

Oszukani turyści nie wyrażają się już
o niedźwiedziu z taką radością
jak przed chwilą...
Są przekonani, że padli of.iarą
napaści dzikiego drapieżnika

Młode pozostają razem
z matką do drugiego roku
życia, czasami do 3, a wyjątkowo do 4. Młode zimują z matką w jednej gawrze
w czasie kolejnych zim.

Podczas swojej
samodzielnej
przechadzki
do wodopoju
jeden z dwuletnich niedźwiadków
traf.ia na grupkę
turystów.

gdy kończą się
kanapki
ludzie nie mają
pomysłu jak
zakończyć
zabawę,
a niedźwiadek
Niestety. niedźwiadek jest już
przyzwyczajony do widoku ludzi ...

upomina się o
więcej tak,
jak potraf.i.

Choć nie ma do tego żadnych podstaw, niektórzy ludzie do dziś są przekonani,

Turyści wpadają we wściekłość,

że zabi.janie niedźwiedzi to najlepszy sposób na rozwiązanie problemów

czują się oszukani przez drapieżnika.

k o e gz y s t e n c j i l u dz i z tym i d użym i drapi eżn i kam i.

Za karę kamienują niedźwiadka.

Niedźwiedzicy
pozostał
jeden syn.

To strata tym bardziej
dotkliwa, gdyż populacja
dzikich niedźwiedzi
w Polsce może liczyć
ponad 150 osobników
i każdy młody niedźwiadek jest na wagę złota.

Niedźwiedzica traci resztkę
skrupułów i lęku przed ludźmi.

wyjada z przepełnionych śm.ietników.
Demoluje niezabezpieczone pasieki.
Oswojona z człowiekiem, nie boi się
wchodzić na jego teren,

Odpowiedź
człowieka
jest tym razem
radykalna.

następuje trzeci stopień
habituacji.”

Niedźwiedzica
wraz z małym
nie mogą już żyć
w swoim lesie.

zostają odłowieni za pomocą
naboi usypiających i przewiezieni
do ogrodu zoologicznego.

Nie jest łatwo

Niedźwiedzia matka,

dostosować się

pomimo największych

do nowego

starań pracowników

otoczenia.

ZOO, nie umie pogodzić się z tą sytuacją.

Jej synek nie może już wrócić do dziczy.

po kolejnym napadzie agresji
Konieczne jest podanie jej
środków uspokajających.

Jednak
jej serce
nie wytrzymuje
tej dawki.

Zbyt oswojony
z ludźmi, musi zostać
pod opieką pracowników ogrodu
zoologicznego.

Stał się of.iarą oswojenia z człowiekiem.

Po wielu staraniach obrońców przyrody w miejscach
odwiedzanych przez turystów pojawiają się kosze
zabezpieczone przed niedźwiedziami.

Pasieki zostają otoczone pastuchem elektrycznym.
Dotychczas duża część z nich nie była zabezpieczana.

Ludzie powoli uczą się zasad przebywania
na terenach zamieszkałych przez niedźwiedzie.
przy szlakach ustawione zostają
tablice informacyjne.

Gdzieś
w sercu lasu
rodzi się
nowe życie.

Jak potoczy się
jego los?

Jak tym razem
przebiegnie spotkanie
dzikiego niedźwiedzia
z człowiekiem?
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