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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczęła cykl spotkań, których celem jest ochrona
niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia. Prelekcje odbędą się w listopadzie 2018 r. na terenie Beskidu
Żywieckiego, prowadzone są przez doktor Katarzynę Bojarską z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Głównymi tematami spotkań są kwestie związane ze szkodami powodowanymi przez duże drapieżniki w
pogłowiu zwierząt gospodarskich i w pasiekach, metody ochrony zwierząt i pasiek przed atakami drapieżników
oraz procedury stosowane w przypadku ich wystąpienia. Uczestnicy zapoznają się także z charakterystycznymi
cechami tych zwierząt: miejscem ich występowania, biologią, wymaganiami pokarmowymi i siedliskowymi oraz
rozmnażaniem. Program szkoleń obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie czyhają na duże
drapieżniki takich jak: kłusownictwo oraz przecinanie terenów, na których żyją przez drogi i zabudowę; konﬂikty
na linii ludzie/zwierzęta na przykład konﬂikty z łowiectwem i gospodarką leśną oraz coraz częściej powtarzające
się zjawisko, jakim jest pojawianie się osobników przyzwyczajonych do ludzi i wynikające z tego powodu
zagrożenia dla obu stron. Omówione zostaną sposoby ochrony, a także metody (telemetria, tropienie, badania
genetyczne, fotopułapki) oraz wyniki badań, jakie prowadzi się w Polsce nad tymi gatunkami. Prelekcje, których
zaplanowano w sumie sześć, skierowane są do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim do pracowników
leśnych, myśliwych, hodowców zwierząt, pszczelarzy. Wśród uczestników znaleźli się także uczniowie Zespołu
Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy oraz Zespołu Szkół Drzewnych i
Leśnych w Żywcu.
Zadanie Ochrona dużych drapieżników: niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia w obszarze Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006 realizowane jest dzięki ﬁnansowemu wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach wielozadaniowego projektu Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych
przyrodniczo w południowej części województwa śląskiego.
Spotkania zrealizowane:
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu,
Nadleśnictwo Jeleśnia,
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce,
Nadleśnictwo Węgierska Górka;
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, 13 listopada 2018 r., godz. 16.30,
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy, 15 listopada 2018 r., godz. 10.00.

