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4 października 2016 r. odbyło się pierwsze robocze spotkanie grupy do spraw interwencji dotyczących
niedźwiedzia brunatnego w województwie podkarpackim. Grupa jest odpowiedzią na potrzebę reakcji w
przypadku incydentów, które miały miejsce w ostatnich latach, z udziałem tych dzikich zwierząt.
W 2010 r. niedźwiedzica Przemisią zawędrowała do Przemyśla na jabłka. W wyniku interwencji zwierzę zostało
uśpione i wywiezione w okolice Birczy, jednak po jakimś czasie pojawiło się raz jeszcze, tym razem w
miejscowości Chorzów w powiecie jarosławskim. Przemisia została ponownie odłowiona i przekazana do
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Przemyślu, skąd – po zdemolowaniu boksu – traﬁła ostatecznie do
ogrodu zoologicznego we Wrocławiu.
Drugi incydent miał miejsce w rejonie Olszanicy w 2014 r., gdzie jadący na quadzie strażnicy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zostali zaatakowani przez agresywnego niedźwiedzia. W odległości ok.
10 m od miejsca zdarzenia znaleziono ciało człowieka, który nosił ślady ataku niedźwiedzia.
Z kolei w kwietniu 2016 r. leśnicy z Nadleśnictwa Cisna odnaleźli wycieńczonego, dwumiesięcznego
niedźwiadka. Maluch po odłowieniu został przetransportowany do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
w Przemyślu, gdzie udzielono mu pomocy. Poszukiwania matki niedźwiadka nie przyniosły efektu, dlatego traﬁł
on do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.
Spotkanie zorganizowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, miało na celu wypracowanie ram i schematów działań dotyczących incydentów z udziałem
niedźwiedzi brunatnych oraz stworzenie grupy interwencyjnej, która szybko i skutecznie reagowałaby na takie przypadki, przy minimalnym ryzyku dla ludzi i niedźwiedzi.
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk i instytucji, takich jak: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bieszczadzki Park Narodowy, Ośrodek
Rehabilitacji Zwierząt Fundacji Bieszczadziki, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, Tatrzański Park Narodowy, Przychodnia Weterynaryjna „Amicus” w Krakowie,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku, Wydział Bezpieczeństwa Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.
Od 20 lat na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje grupa, która zajmuje się tzw. problemowymi niedźwiedziami, tworzą ją pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Grupa
podkarpacka umożliwiłaby kompleksowe i spójne działania w przypadku incydentów z udziałem drapieżników na terenie polskiej części Karpat.

