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                                                       Komunikat prasowy                                                                               
 
                                                    Gołuchowski król lasów 
 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w bieżącym roku obchodzi jubileusz 
40-lecia sprowadzenia na swój teren żubrów i otwarcia zagrody hodowlanej, 
która z biegiem lat, po wprowadzeniu do niej danieli, koników polskich i dzików, 
przekształciła się w Pokazową Zagrodę Zwierząt. Z okazji tej rocznicy Ośrodek 
zorganizował konkurs na souvenir pn.: „Gołuchowski król lasów”. Honorowy 
patronat nad tym wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, a 
patronat medialny – „Echa Leśne" oraz „Przyroda Polska".      

Żubr – majestatyczny, puszczański władca, przybył do Gołuchowa w 1977 r. Jego 
pojawienie się wynikało ze wzrostu populacji tego gatunku i z potrzeby tworzenia 
ośrodków hodowlanych, w których zwierzęta te mogłyby żyć i rozmnażać się. Dlatego 
w tym okresie powstawały niewielkie hodowlane zagrody rozproszone po całym kraju – 
w tym również w Gołuchowie. 

„Król lasów” jest pod ścisłą ochroną gatunkową i jest wpisany do „Polskiej 
czerwonej księgi zwierząt” w kategorii gatunki silnie zagrożone. Został również objęty 
Konwencją Berneńską i jest gatunkiem priorytetowym w Dyrektywie Siedliskowej. 
Dlatego rola gołuchowskiej hodowli w programie restytucji żubra jest istotna. Hodowla 
ta zapewnia m.in. utrzymanie rezerwy genetycznej gatunku, umożliwia prowadzenie 
badań naukowych oraz jest miejscem zajęć edukacyjnych organizowanych przez 
Ośrodek. Gołuchowska zagroda służy również wymianie osobników między innymi 
hodowlami. Niektóre osobniki urodzone w Gołuchowie przekazywane były do innych 
ośrodków w kraju i za granicą. Wysyłano je m.in. do: Nadleśnictwa Borki, Ogrodów 
Zoologicznych w Poznaniu, we Wrocławiu, Gdańsku, Duisburgu, Śląskiego – w 
Chorzowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dąbkach, Leśnego Parku 
Niespodzianek w Ustroniu, Gospodarstwa Rolnego w Karolewie. 

Gołuchowska zagroda jest usytuowana na terenie leśnym i ma powierzchnię 
19,50 ha. W jej obrębie występują bór mieszany świeży i las mieszany świeży, a 
dominującymi gatunkami drzew są sosna i dąb. W skład zagrody wchodzi również 
blisko hektarowa łąka, która służy jako pastwisko dla żubrów. Obiekt ten nie jest duży, 
a jego pojemność przewidziana została na 8-9 osobników. Maksymalnie, krótko, może 
przebywać w niej 12 żubrów. Optymalna obsada w zagrodzie to jeden dorosły byk, 
kilka krów oraz młodzież. Zwierzęta przebywające w gołuchowskiej hodowli są 
karmione przez cały rok oraz znajdują się pod stała opieką weterynaryjną. 
Systematycznie przeprowadzane są zabiegi profilaktyczne i sanitarne oraz odbywają 
się przeglądy stada wykonywane przez lekarza weterynarii.  

Założycielami gołuchowskiej hodowli były trzy krowy przywiezione w kwietniu 
1977 r.: z Białowieży – Polira oraz z Pszczyny – Ponta i Polana, a także byk Plantor, 
który dołączył do samic po kilku dniach (i ostatecznie w gołuchowskim zwierzyńcu 
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doczekał się 15 potomków). Pierwszy żubr urodził się w roku otwarcia hodowli – 8 
maja. Otrzymał imię Podkówka, a jego rodzicami byli Ponta i Pochód. Przez cały okres 
funkcjonowania zagrody żyło tu 111 żubrów, z czego aż 96 urodziło się w Gołuchowie. 
Obecnie na jej terenie przebywa 12 osobników.  

Wszystkim żubrom urodzonym w gołuchowskim zwierzyńcu nadaje się imiona 
zaczynające się na litery „Po”, a informacje o tych osobnikach zapisywane są w 
Księdze Rodowodowej Żubrów prowadzonej przez Białowieski Park Narodowy.  

Żubry w gołuchowskim zwierzyńcu można obserwować o każdej porze roku, od 
świtu do zmierzchu. Rokrocznie zagrodę odwiedza około 100 tys. turystów. „Król 
lasów” jest również nieustającym przedmiotem zainteresowania mediów. Programy i 
informacje o życiu, zwyczajach i narodzinach naszych żubrów można znaleźć w 
prasie, radiu i telewizji zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej. Pokazuje to, że 
gołuchowska hodowla sprawdza się jako ośrodek służący restytucji tego gatunku i w 
celu jego ochrony w Polsce. Służy również zamierzeniom edukacyjnym i poznawczym.   

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 
konkursie na souvenir „Gołuchowski król lasów” i przez to uświetnienia jubileuszu 40-
lecia żubrów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. 
 
 
                                                                             Joanna Zalejska-Niczyporuk 
                                                                             Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 
 
 
 
 


