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Abstract
It uras at the beginning of the 20th century that European bison became extinct at

their last two natural refuges, Poland's Bíałowieża Primáeval Forest and the Caucasus
Mountains. Single individuals lived on in zoological gardens anđ other animal
collections, however, anđ it was these bison that helďout the slim hope that the species
might be saved from final extĺnction. Happily, the long-term work to reinstaie the
specĺes enđedjn success. Today, there are European bison, not only in caPtivity, but
also in the wild. Some breeding centres have even been established béyonđ the original
range ofthe species, as in the Altai. European bison have also ľeturńed to areas řrom
which they weľe lost more than 1000 yeaľs ago - like the Massif Central in France.
What are no\ĄI very long-term expeľiments make it clear that bison are capable of
adapting to natural conditions as varied as those pertaining to the Altai Móuntains
and Margeride, France. And the safeĘof a species increases'not onlywith the overall
population in the world, but also through the establishment of new'breeding centres
in a number of difierent regions.

Żubr wśród żarnowca' powszechnie wystę-
pującego w regionie Margeride. Podobnie jak
bydlo domowe żubry nic jedzą tej zawierĄą-
cej trujący alkaloid rośliny. ror. z.^. KRAslŃsKr

Żubrzyce: Polina, Połówka i Pomsta'
ośľodek hodowli żubrów Margeride
udostępniono do zwiedzania przez
tuľystów, których przybywało z roku
na rok. Zbudowano tutaj również
muzeum obrazujące histoľię żubrów,
w któľym wyd zielloną częśćp oświęco -
no Białowieży. W końcu 2006 ľ. wMar-
geride żyĘ 34 żubry, większość uro-
dzona już na miejscu'

W ľegionie Margeride powszechnie
występuje żarnowiec. W czasie kwit-
nienia tej rośliny pola i łąki przybiera_
ją kolor żółĘ. Wygląda to bardzo ma_
lowniczo, lecz ľoślina ta jest trakto-
wana jako uporczywy chwast, nie jest
bowiem jedzona pnez bydło z tego
powodu, iż za'wiera trujący alkďoid'
okazało się, że żubry także nie ogry-
zają żarnowca na co, po cichu, liczf
pomysłodawca sprowadzenia żubrów
do Margeride Gilbert Maury.

Z pr zy to czony ch przykładów wyn Ĺ
ka, że Żabry dobrze zaadaptowaĘ się
do odmiennych warunków przyrod-
niczych i klimaĘcznych, jakie panu_
ją na Ałtaju i w Margeride, różnych
od tych, jakie panowĄ w regionie
z którego pochodzĘ. Lecz nie za-
wsze aklimaĘ zacja żubrow w nowych
miejscach introdukcji przebiegała tak
dobrze' Na przykład żubry opuściý
bagniste teľeny Berezińskiego Parku
Narodowego na Białorusi i przeszĘ
na sąsiednie tereny leśno_polne ob-
wodu Borysowskiego. Także trzy po-
pulacje żubrów utwoľzone na północ-
nych terenach Rosji, w pobliżu miast
Twer, Władimir i Wołogda rozwijają
się powoli z uwagi na trudne warunki
klimatyczne, a ich przyszłość nie jest
jeszcze jasna.

ZBIGNIEW Á. KRASIŃSKI

KRAINA ZTJBRA
W skali euľopejskiej żubr jest uni-

katem i niewiele kľajów może po-
szczycić się dziko Ęącymi popula-
cjami tego gatunku. Znajduje się on
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwie-
rząt oraz jako gatunek priorytetowy
został umieszczony na liście gatunków
roślin i zvĺierząt będących przedmio-
tem zainteľesowania Wspólnoty Eu-
ropejskiej, a których ochrona wymaga
wyznaczarńa Specjalnych obszaĺów
ochrony Natura 2000 (Załącznk Íl
do Dyľektywy Siedliskowej ).

Paszcza Białowieska jest swoistym
matecznikiem żubra. To właśnie tu_
taj zwierzę to przetľwďo najdłużej
ptzed zag|adą, która miała miejsce
w czasie I wojny światowej. I tutaj roz_
poczęło się jego odrodzenie. Mimo
źn Puszcza Bĺałowieska jest rozległa
i dobrze zachowana, jest jednak za
mała dla wzrastającej liczebnie i roz-
przestrzeniającej się populacji żubra.
Uzasadniona na początku ľestytucji
intensywna opieka, którą te zwierzę-
ta są nadal otaczaie, staje się obecnie
przeszkodą w dďszym rozwoju biďo-

wieskiego stada. ledynie duża liczeb_
nie i jak najszerzej rozprzestrzeniona
populacja gwarantuje przetrwanie
w dfuższej perspektywie oraz prze-
ciwstawienie się zagrożeniom, któ_

rym to zwierzę podlega. Wśródzagro-
żeń, określonych w opublikowanym
w 2004 roku pod ľedakcją prof.Zdzi-
sława Pucka opracowaniu,,European
bison - Status Survey and Conserva-
tion Actíon Plan", znalazĘ się: ograni_
czony obszar wystęPowania, izolacja
populacji żubrów, niska zmienność
genetyczna, bľak przepĘwu genów
między izolowanymi stadami, niska
natuľalizacja gatunku oraz zagroŻenie
chorobami i pasożytami.

Populacja żubrów zamieszkująca
polską część Puszczy Białowieskiej
liczy obecnie ponad 400 osobników.
}est ona największą spośród prawie
30 dziko żyjących populacji tego
gatunku i stanowi 1/5 liczebności
wszystkich wolno ży1ących żubrów
na świecie. Ma ona zatem fundamen-
talne znaczenie ďa zachowania ga-
tunku. Dalszy rozwĺj białowieskiej
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Ieden z wodopoiów wvkonanvch
Naďeśnictwa' Bíowsk,' mających
żubrom staĘ dosę do wodý.

ważonego rozwoju regionu Podlasia,
obejmującej śwym dziďaniem obszar
\y'?"ry Białowieskĺej, Knyszyńskíej,
Mielnĺckiej oraz tereny przyległe.
Pľzesłanką do rozpoczęcia programu
było przekonanie, że efektywny roz-
yój gospodarczy wojewôdztwa pod-
laskiego nie jest możliwy bez ochiony
jego prryrody i dzíedzĺctwa kulturo-
wego. PľzyrodĺicĄ część tego pro-
gľamu' obejmującą głównie ochľonę
żulra - gatunku 

"parasolď] którego
ochro'na sprzyja też ochľonie innyćh
gątunków zwierąt i ľoślin, wsparĘ
od początku realizacji dwie fundácje -
- Frankfuľckie Stowarryszenie Zoo-
logiczne orąz EkpFpndusz. W 2006
roku udało się pozyskać środki unij-
ne na ochtonę żabra - dzięki ĺnstru_
mentowi finansowemu LIFE - Nature
rozp oc?Ęto realizację Prorektu "Kľa-ina Zubra - ochrona żubra w Pusz-
czy Białowieskiej'', który Potľwa do
wľześnia 2010 roku. Koordynatorem
projektu jest Zakład Badania Ssaków
PAN, a paľtnerami są: Biďowieski
Park Narodowy, Fundacja Zielone
Płuca Polski Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Biďymstoku
wraz z,naďeśnictwami: Bĺałowieżą
Browsk i Hajnówka.

Podstawowy cel pľoje.Ętu, jakim
jest większa natuľalizacja populacji
i zapewnienie długotrwďej ochľony,
i zachowanĺa gatunku jest realizowa_
Íry P oPrzez urnożliwienie zwięlazenia
zasĺęgu 1vystępo wanía żubľów, popra-
wę warunków bytowania oraz pÍzez
stoPniową modyfikację sposobu za-
rządzania gatunkiem.' Każ,dy z part-

na terenie
zapeĺrnić
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odbióľ siana dla żubľów zebranego na zime
przezrolnil<azewsi Babia Góra. 

; r^*-r';
populacji oruz przeciwdziałanie wy_
żej wymienionym zagrożeniom wy-
magało podjęcia szeroko zakrojonych
działań ochronnych. W roku 2004
z inicjaýwy ZaHada Badan ia Ssaków
Polskiej Akademii Nauk w Białorł'ie_
ży opracowano założenia Programu
Zubr - inicjatywy na rzecz zrówno-

brogu zbudowanym ĺľa łące
Ę w ramach pĺoj-ektu 
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nerów pĘektu odpowiada za okre-
śloną część działań, które wzajemnie
się uzupełniają i tworzą komplekso-
lyy ProJekt ochronny. Są to działania
w środowisku, monitoring Przestrzen-
ny i geneĘczny stad żubľów, tworze-
nie korytarzy mĺgracyjnych, zapobie-
ganie konfliktom na obszarachrolni-
czych oraz dzĺďanĺa konsultacyjne,
edukacyjne i pľomocyjne. Mają-one
za zadanie zabezpieczenie stabilności
populacji żubrów w Puszcry Biaľo_
wieskiej, ale również na innych teľe-
nach, gdzie żubry się pojawiają lub
potencj ďnie mogą wystęPo}vać.

Zaprzestarie użrtkowania śród-
leśnych i nadrzecznych łąk, spadek
poziomu wód gruntowych i zmniej_
szająca się ilość opadów w ostatnich
latach, znacznie pogorszyĘ buę
pokaľmową żubrów i utľudniĘ im
dostęp do wody. Działania w śľodo-
wisku, czyli na przykład rekultywacja
i regularne koszenie puszczańskich łąk
oraz budowa wodopojów służą po_
prawie waľunków bytowania żubľów.
Siano ze skoszonych łąk jest sHado_
wane w wybudowanych brogach, któ_
re twotzą nowe miejsca dokaľmĺania,
a to z kolei pruyczynia sÍę do rozbicia
dużych ugrupowań żubrów na mniej_
sze stada. Dodatkowe miejsca dokar-
miania ułatwiają żubrom natuľalne
rozprzestrzenianie się w pożądanych
kierunkach oľaz osĺedlanie na no-
wych obszarach i pozostawanie taľn
ľównież poza sezonem wegetacyi-
nym. Pierwsze obseľwacje wskazują,
że zrekultywowane śródleśne łąki są
atrakcyjnym miejscem żerowym, wy_
korzystywanym szczególnie w drugĘ
połowie lata i jesienią, kiedy zmníej-
sza się dostępność pokarmu w lesie.

Całoroczne obseľwacje ľozmiesz-
czenia żubľów, inwentaryzacje zimo-
we oÍaz znakowanie wybranych żu-
btów zaPomocą obroĘ satelitaľnych
umoäiwia monitoľowanie wzrosfu
lĺczebności populacji oraz jej rcz-



Zakladanie obľoży satelitamej doľosłemu
bykowi w celu śledzenĺa jego przemiesz_
czeń i użytkowania terenu. roT T KAMtŃsKt

Przestrzeniania się. Pozwďa teŻ sTyb-
ko ľeagować w przypadku migracji
żubrów na tereny zamieszkałe oraz
zapobiegać szkodom i konfliktom,
jakie mogą powodować te zwierzęta.
Szybkie interwencje w takich przy-
padkach mają ogromne znaczenie ďa
zwiększenia akceptacji ptzez miesz-
kańców regionu ďa rozprzestrzenia-
jącej się populacji. W efekcie takich
interwencji, odwiedzane regularnie
przezŻubry użytki rolne, są zabezpie-
czane ogrodzeniami lub pastuchami
elektľycznymi. Możliwe jest również
odstraszanie częstszych,'gości" lub
ich odławianie i pľzesiedlanie w głąb
lasu.

Pľojekt pozwala także samym ľol-
nikom wlączyć się w czynną ochronę
gatunku. Sąsiadujące z Puszczą łąl<l,

na których regularnie pojawiają się
żubry i vlyrządzają szkody, są dzier-
żawione od rolników. Właściciele ta-
kich gruntów mają za zadaníe przy-
gotować i utľzymać łąkĹ 

" 
skoszone

i składowane w brogach lub stogach
siano stanowi dodatkowy pokarm dla
żubrów w okľesie zimowym.

Rozprzestrzenianie się żubrów mu-
si być kontrolowane poprzez przy-
gotowanie teľenu oraz zapobieganie
migľacjom w niepożądanych kierun-
kach. Najkorzystnieiszym kierunkiem
migracji jest północ, gđzie istnieje
możliwość połączenia populacji bia-
łowieskiej ze stadem zamieszkującym
Puszczę Knyszyńską oraz połuđnie
z odpowiadającą wymaganiom śro-
dowiskowym żubrów Puszczą Miel-
nicką. W tej ostatniej pojawĘ się już
pieľwsze osobniki, a nawet niewielkie
stada. Stworzenie rozleglego i zwar-
tego obszaru występowania żubrów

ma ogromne znaczenie dla ich ochro-
ny. Vŕedług specjalistów tylko wzra-
stająca liczebnie i rozptzestrzeniona
populacja moŻe zapewnić poprawę
niskiej zmienności geneĘcznej i za-
bezpieczyć stada żubľów przed groź-
nymi choľobami. Realne ząrożenie
ďa żubľów bytujących w maĘch po-
pulacjach na ograniczonym obszarze
stanowi szczegó|nie pr y szczy ca, któr a
w ubiegĘm wieku zdziesiątkowała
żubľy w ośrodku Hodowlanym w
Pszczynie oraz gruźl.ica bydlęca, któ-
ľa wystąpiła w Bieszczadach. Gľoź-
ną chorobą, która w ostatnich latach
spowodowała upadki żubrów w jed-
nym z ośrodków hodowli w Niem-
czech, okazała się choroba błękitnego
jęryka'

Istotnym elementem pľojektu jest
wy znaczenie korytarzy migracyj nych
dla żubrów i zapewnienie im prawnej
ochrony. Te zielone szlaki, które waż-
ne są także dla innych ľzadkich ga-
tunków zwierząÍ, jak wilki czy rysie,
scalą obszary leśne, umożliwiając tym
samych przepŁyw genów pomiędzy
obecnie izolowanymi stadami.

Projekt kładzie również duĄ nacisk
na prowadzenie działań informacyj-
no-promocyjnych, których zadaniem
jest zwiększenie akceptacji gatunku
w ľegionie oraz dostarczenie lokalnej
społeczności pełnej informacji na te-
mat żubľa. W wielu miejscach żubr
jest postľzegany pozytywnie, jako
staĘ element kľajobrazu, podnoszą-
cy turystyczną atrakcyjność okolicy.
Dla niektórych mieszkańców regionu
pozostaje jeđnak utrapieniem i powo-
dem do strachu, co najczęściejwynika
z braku wiedzy. Konsultacje społecz-
ne, strona internetowa www.kraina-
zubra.pl, seminaria đla nauczycieli,
konferencje, broszury informacyjne
oraz film o pĘekcie, mają na celu
dostarczenie jak najbogatszei wiedzy
rőŻnym grupom ođbiorców oraz Pro-
mocję żubra iako istotnego elementu
krajobľazu regionu.

)ednym z zaŁoŻen projektu jest wy-
pľacowanie pľawidłowych i skutecz-
nych metod zarządzania populacjami
tego gatunku, oPartych na wiedzY
ekologicznej. Dlatego też oprőcz re-
a|izacji działań ochronnych waŻna
jest obseľwacja wyników pľojektu
i planowanie działań nanastępne lata,
a także inicjowanie praktycznych ba-

dań naukowych, które ďużyć będą
okľeśleniu roli żubra w środowisku,
jego oddzialywania na zbiorowiska
leśne oraz poznawaniu mechanizmów
funkcjonowania populacji' Współ-
ptaca zarządców populacji, leśników,
naukowców oraz or garizacji zajmują-
cych się ochľoną przyrody ma zasad-
nicze znaczenie dla powodzenia pro-
iektu i jest konieczna dla skutecznej
ochrony gatunku.

Projekt,,Kľaina Żubrď' prowadzić
ma do większej naturalizacji i zabez-
pieczenia trwania populacji w póŁ
nocno-wschodniej Polsce, która sta-
nowi trzon światowego stada żubľów.
Działania na rzecz ochrony tego
gatunku powinny być prowadzone
ciągle, bo we współczesnym świecie
ľzadki gatunek i największe zwierzę
lądowe Europy nie może egzystować
bez tľoskliwej, ale rozsądnej opieki
człowieka'
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Bison-Land

' Abstract
The Project entitled "Bison-Land -

- European Bison conservation in the
Bialowieza Foľest", as financed under the
EU's LIFE-Nature Pľogramme, aims to
further nafu rďise and extend the Forest's
population of European bison, as well
as to ensuľe the long-term protection
and preservation of the species. Within
the project framework, comprehensive
action is taken to improve living
conditions for the animals, as well as to
counteract the threats theiľ species faces.

The action in question encompasses
environmental measures' spatial and
genetic monitoring of bison herds,
the establishment anđ pľotection of
migratíon corridors, the pľevention of
conflicts in agriculturď aľeas, education
and social consultation.


