
Co wiemy o Bieszczadzkim niedźwiedziu? 
 

Bieszczady stanowią ostoję dla niedźwiedzia brunatnego. W naszym regionie występuje 

największa w kraju populacja tego gatunku. Nasza polska to tylko 8% populacji ogólno 

karpackiej. Podaje się rozbieżne dane odnośnie liczebności niedźwiedzi w regionie. Od 20 

osobników do 80. Jest to związane z trudnościami związanymi z liczeniem poszczególnych 

osobników. Liczba potwierdzonych osobników wahała się od 11 do 19 w różnych porach 

roku. Na tej podstawie oceniono, iż cała bieszczadzka populacja liczy od 20 do 35 osobników. 

Należy pamiętać, iż rewir samca tego gatunku wynosi do 2 tys. ha. Mimo iż niedźwiedź 

brunatny jest drapieżnikiem (największym europejskim) to jest wszystkożerny. Jego szczęka 

jest specyficznie zbudowana, uzębienie ma silne, przystosowane do miażdżenia pokarmu, 

posiada duże kły, ale zęby policzkowe dość płaskie i szerokie korony służące do rozgniatania 

pokarmu roślinnego. Pazury niedźwiedzi mają od 3 do 7 cm długości, jego kły są stworzone 

do rozszarpywania, a uderzeniem łapy zwierzak jest w stanie przerwać kręgosłup żubrowi. Te 

pozornie niezgrabne drapieżniki poruszają się na krótkich dystansach z bardzo dużą 

prędkością, dochodzącą do 60 km/godz., znakomicie pływają, a młode osobniki dobrze 

wspinają sie po drzewach. Starsze osobniki mają czasem problemy z włażeniem na drzewo                               

z racji swojej wagi. W Polsce waga niedźwiedzia zwykle nie przekracza 300-350 kg. Średnia 

masa ciała to 200-250 kg przy wzroście 1,7-2,5m. 

 

 
Dieta bieszczadzkich niedźwiedzi została zbadana, 73% jego pokarmu stanowią rośliny. 

Menu jest uzależnione od pory roku. Wiosną (marzec-maj) posilają się trawami i ziołami, 

które o tej porze mają dużo białka oraz mięsem jeleniowatych, przy czym w marcu dość dużą 

część jego pokarmu stanowią zeszłoroczne orzeszki bukowe. Latem podstawą pożywienia są 

czarne borówki, trawy i zioła oraz gryzonie i owady. 
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