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Bieżące działania w zakresie ochrony i hodowli
żubrów w Bieszczadach

Piotr Brewczyński

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

The current activities for protection and breeding of European bison in Bieszczady

Abstract: The first European bison came back to the Bieszczady Mountains in 1963. The
number of bison ranged between 250–300 in the last years. In March 2013 the Bieszczady
bison population was estimated for 256 individuals, including 34 calves (13,3%). Natural death
rate is low, and according to the collected data from the whole territory it amounts to ca. 6%.
Until 2009 an involvement of forests was informal. It was only 4 years ago that Regional
Directorate of State Forests in Krosno became an official attendant of the Bieszczady bison,
running, supervising and coordinating all the activities of this subject in the area. It applies for
decisions of keeping, catching, elimination of wisents, etc. Execution of its tasks is being aided
by Commission for Protection and Breeding of E. Bison on the territory of Regional Directorate
of State Forests in Krosno. This advisory body, consisting of representatives of the world of
science, practitioners actually active in the area, and Regional Directorate of Environment
Protection, gives advisory opinions and indicates necessary breeding and protective activities.
The ongoing breeding and protective activities run by Regional Directorate of State Forests in
Krosno consist of winter feeding, health and genetic monitoring, supplying the population with
genetically healthy individuals from breeding stations as well as providing the local community
with the knowledge concerning wisents. In the past, these activities were financed from the own
means of State Forests, later on by Provincial Fund of Environment and Water Economy
Protection and National Fund of Environment and Water Economy Protection. At present they
are being carried out under the Project ”Protection of bison in situ in Poland – Southern part”,
which is financed by European Regional Development Fund as part of Infrastructure and
Environment Program (85%) and by National Fund of Environment and Water Economy
Protection (15%). The whole value of the Project amounts to 3 821 599,2 PLN. The main
beneficiary is Regional Directorate of State Forests in Krosno cooperating with four partners:
State Forests District Offices Baligród, Komańcza, Lutowiska and Stuposiany. For 2014 the
Project ”Continuation of protection of bison in situ – Southern Part” is being planned. For the
time being the Project has been positively assessed at the level II – we are waiting for
agreement to be signed. In the Project most of the tasks carried out so far will be continued. In
the recent years extraordinary activities concerning liquidation of outbreaks of tuberculosis in
one herd of the Bieszczady population were also successfully conducted. Despite numerous
problems, mainly those connected with tuberculosis, the population is developing quite
dynamically. The foresters, who not only carry out protective activities in the area, but also
acquire financial means for them, lead the way in the protection of E. bison in the Bieszczady
Mountains.
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Wstęp

Pierwsze żubry powróciły w Bieszczady w 1963 roku, kiedy lasami Podkarpacia
zarządzał jeszcze Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu. O ich
wcześniejszej obecności na tym terenie świadczą nazwy miejscowości i uroczysk
leśnych, np.: Żubracze, Żubańsk. Dzisiaj areał ich występowania obejmuje
większą część Bieszczadów: nadleśnictwa Stuposiany, Lutowiska, Cisna,
Baligród, Komańcza, Lesko i BdPN. Liczebność żubrów waha się w ostatnich
latach od około 250 do 300. W marcu 2013 roku liczebność bieszczadzkich
żubrów została oszacowana na 256 osobników, w tym 34 cielęta (13,3%).
Naturalna śmiertelność żubrów jest niska i wg zebranych danych z terenu
wynosi około 6%.

Przez 50 lat bieszczadzkimi żubrami opiekowali się podkarpaccy leśnicy.
Jednak do roku 2009 była to opieka nieformalna. Dopiero 4 lata temu,
w oparciu o zapisy „Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce” z sierpnia
2007 roku, RDLP w Krośnie stała się formalnym opiekunem bieszczadzkich
żubrów (pismo GDOŚ z 12 października 2009 roku). Jako opiekun bieszczadz-
kich żubrów RDLP w Krośnie kieruje, nadzoruje i koordynuje wszystkie
działania podmiotów zajmujących się bieszczadzkimi żubrami w terenie.
Występuje z wnioskami o decyzje na przetrzymywanie, odławianie, odstrzał
żubrów, itp.

W realizacji zadań opiekuna pomaga organ opiniodawczo-doradczy, złożony
z przedstawicieli świata nauki, praktyków sprawujących faktyczną opiekę
w terenie, służb weterynaryjnych oraz RDOŚ, który opiniuje i wskazuje
konieczne działania hodowlano-ochronne. Organ ten, nazwany Komisją
Hodowlaną ds. ochrony i hodowli żubrów na terenie RDLP w Krośnie, działa
od 15 czerwca 2009 roku. W ciągu czterech lat działania organ ten spotykał się
7 razy. Głównym przedmiotem prac Komisji było rozwiązanie kwestii gruźlicy
w stadzie żubrów bytujących na terenie Nadleśnictwa Stuposiany i BdPN,
poprzez rekomendowanie Dyrektorowi RDLP w Krośnie poszczególnych
działań.

Właśnie walka z gruźlicą zdominowała bieżącą działalność ochronną
w odniesieniu do żubrów w Bieszczadach. W ramach likwidacji czynnego
ogniska gruźlicy pobrano próby do badań w kierunku obecności prątka
Mycobacterium bovis od 8 padłych żubrów (z terenu Nadleśnictwa Stuposiany,
Lutowiska i Bieszczadzkiego Parku Narodowego) jak i 6 odstrzelonych w latach
2010–2012 w celach diagnostycznych (3 z terenu Nadleśnictwa Stuposiany
i 3 z terenu Nadleśnictwa Lutowiska). Badania prób od żubrów pochodzących
z terenu Nadleśnictwa Lutowiska dały wynik negatywny, natomiast we
wszystkich próbach pochodzących od żubrów z terenu Nadleśnictwa Stuposiany
i BdPN stwierdzono obecność kwasoopornego prątka gruźlicy bydlęcej.
Zakażenie wszystkich znalezionych i odstrzelonych żubrów z terenu Nadleś-
nictwa Stuposiany i BdPN prątkiem gruźlicy bydlęcej było podstawą do
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Rycina 1. Stado żubrów, Nadleśnictwo Baligród, listopad 2012 r.

wystąpienia przez Dyrektora RDLP w Krośnie, w oparciu o opinię Komisji
Hodowlanej ds. ochrony i hodowli żubrów na terenie RDLP w Krośnie,
z wnioskiem do Dyrektora GDOŚ o likwidację drodze w odstrzału tego stada,
ocenionego w momencie składania wniosku na 24 osobniki. Po uzyskaniu
zezwolenia, w okresie od 12 grudnia do 7 marca, odstrzelono 19 żubrów oraz
znaleziono kompletne zwłoki 2 osobników. W oparciu o przeprowadzony
wśród miejscowej ludności wywiad oraz na podstawie odnalezionych niekom-
pletnych szczątków żubrów, uznano za martwe pozostałe 3 żubry. Założenie to
potwierdził intensywny monitoring obszaru bytowania tego stada po zakoń-
czeniu eliminacji, który nie wykazał obecności żadnych żubrów. Zgodnie
z założeniami na terenie bytowania wyeliminowanego stada obowiązuje trzyletni
okres kwarantanny – w czasie tym nie będą wypuszczane żadne osobniki na
wolność, a w przypadku pojawienia się migrujących osobników ze stad
bytujących na terenie nadleśnictw Lutowiska, będzie dokonywany ich odstrzał.
Działania te mają na celu ochronę pozostałych stad żubrów przed zakażeniem
gruźlicą i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ogniska gruźlicy na inne
tereny. Po okresie kwarantanny planuje się odtworzenie wolnościowego stada
żubrów w tym rejonie, w oparciu o żubry przetrzymywane w zagrodzi
pokazowo-aklimatyzacyjnej w Mucznym. Niestety, nie udało się zapobiec
zakażeniu gruźlicą dzików bytujących na terenie nadleśnictw Stuposiany
i Lutowiska, na południe od linii Sanu (stwierdzono zakażenie gruźlicą
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Rycina 2. Sekcja odstrzelonego żubra ze stada bytującego na terenie Nadleśnictwa Stuposiany
i BdPN

3 dzików z terenu Nadleśnictwa Lutowiska, w pobliżu granicy z BdPN
i Nadleśnictwem Stuposiany). Dziki najprawdopodobniej zaraziły się zjadając
padłe na gruźlicę bydlęcą żubry. Nie bez znaczenia w zakażeniu dzików
gruźlicą miał długi czas uzyskiwania decyzji na likwidację zakażonego gruźlicą
stada żubrów, co przyczyniło się do upadków części zwierząt, które były
zjadane przez drapieżniki i dziki. W przyszłości, w przypadku stwierdzenia
przewlekłej gruźlicy narządowej chociażby u jednego osobnika z izolowanej
terytorialnie grupy żubrów, również wtedy, gdy grupa ta czasowo lub stale
przebywa na obszarze BdPN, należy tę grupę jak najszybciej zlikwidować.
Decyzje w takich przypadkach powinny być bardziej radykalne, podejmowane
niezwłocznie, adekwatnie do stwierdzonej sytuacji.

Oprócz nadzwyczajnych działań związanych ze zwalczaniem ogniska gruźlicy,
w odniesieniu do stada żubrów w Bieszczadach RDLP w Krośnie prowadzi
bieżącą działalność ochronno-hodowlaną, polegającą na dokarmianiu żubrów
w okresie zimowym, monitoringu zdrowotnym, przestrzennym, genetycznym,
zasilaniu populacji wyselekcjonowanymi pod kątem genetycznym osobnikami
z hodowli zamkniętych oraz przekazywaniu społeczeństwu wiedzy na temat
żubra. W przeszłości działania te prowadzone były ze środków własnych LP,
potem ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Obecnie są one realizowane
w ramach projektu: „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa”,
który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
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Rycina 3. Balot sianokiszonki dla żubrów

Rycina 4. Magazynopaśnik na karmę w leśnictwie Kołonice, Nadleśnictwo Baligród

nego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (85%) oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15%).
Całkowita wartość projektu wynosi 3 821 599,2 PLN. Beneficjentem Głównym
projektu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. W projekcie
również bierze udział czterech partnerów: Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo
Komańcza, Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany – podmioty
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Rycina 5. Odłownia w leśnictwie Kołonice, Nadleśnictwo Baligród

upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach projektu. Głównym celem
projektu jest wdrożenie w południowej Polsce zatwierdzonej przez Ministra
Środowiska „Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce” oraz dążenie do
zwiększenia liczebności i zasięgu występowania żubra, co wiąże się z koniecz-
nością podniesienia akceptacji społecznej.

Dokarmianie żubrów ma za zadanie z jednej strony poprawić komfort ich
bytowania w trudnych warunkach górskich w okresie zimowym, a z drugiej
zapobiec konfliktom z gospodarką rolną i leśną. Od początku trwania projektu
zakupiono i wyłożono około 280 ton buraków, marchwi, kukurydzy (na cały
projekt zaplanowano wyłożenie 390 ton tej karmy). Wykładany jest również
specjalny granulat, którego skład ma zapobiegać uszkodzeniom w drzewo-
stanach na skutek spałowania (w składzie granulatu jest karma włóknista
z drzew leśnych). Do chwili obecnej zakupiono i wyłożono 60 ton tego
granulatu (plan na cały okres trwania projektu to 80 ton). Żubr jako zwierzę
trawożerne potrzebuje jednak przede wszystkim pokarmu złożonego z traw.
Nadleśnictwa dostarczają więc duże ilości sianokiszonki (do chwili obecnej
wyłożono dla żubrów 370 sztuk balotów, o masie od 400 kg do 700 kg, a (na
cały okres trwania projektu przewidziano 560 sztuk balotów). Dodatkowo co
roku nadleśnictwa uczestniczące w projekcie wykaszają 44 ha łąk śródleśnych
i przyleśnych na siano. Warto dodać, że w większości (35 ha) są to łąki na
których powstrzymano sukcesję leśną poprzez ich odkrzaczanie. Siedliska
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Rycina 6. Zagroda pokazowa w Mucznen, Nadleśnictwo Stuposiany

bieszczadzkie są bardzo żyzne i dostarczają dużą ilość żeru pędowego. Dlatego
generalnie nie ma potrzeby zakładania poletek zgryzowych z roślinnością
drzewiastą. W ramach projektu założono tylko 1 ha takich poletek z jaworem
(Nadleśnictwo Komańcza). Nadleśnictwa nie zapominają również o uzupeł-
nianiu diety mikroelementami – w tym celu podają żubrom sól lizawkową (do
chwili obecnej wyłożono 4 tony soli).

W ramach projektu powstała także infrastruktura służąca hodowli i ochronie
żubrów.

I tak wybudowano 5 oczek wodnych, zbudowano 2 odłownie wraz z dojazdem
w nadleśnictwach Lutowiska i Baligród, wyremontowano zagrodę aklimatyza-
cyjną w Nadleśnictwie Komańcza oraz zbudowano zagrodę pokazowo-a-
klimatyzacyjną w Nadleśnictwie Stuposiany. Przygotowano miejsce widokowe
do obserwacji żubrów w Nadleśnictwie Lutowiska, zbudowano 2 magazynopaś-
niki i 4 paśniki na karmę oraz 20 lizawek do podawania soli żubrom.

Monitoring zdrowotny prowadzony jest poprzez badania koproskopowe,
szczegółowe sekcjonowanie padłych i eliminowanych zwierząt z potrzebnymi
analizami histopatologicznymi i mikrobiologicznymi, oględziny zwłok oraz
przegląd wolnościowych stad. Badania koproskopowe w ramach projektu
zostały wykonane w Instytucie Parazytologii PAN w Warszawie w oparciu
o 178 próbek kału. Badania te pozwoliły na określenie stopnia zapasożycenia
populacji bieszczadzkich żubrów, który jest niewielki. Stwierdzane są nieliczne
nicienie płucne i żołądkowo-jelitowe. Nie stwierdzono nicienia Ashworthius
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Rycina 7. Pierwsze żubry przybyły ze szwajcarskich hodowli w Goldau i Bernie dnia 18.02.2012r.
Były to URKAN, UROA i TJLLI

sidemi oraz motylicy wątrobowej. W celu określenia zagrożenia populacji innymi
chorobami, w tym zakaźnymi, wykonywane są badania sekcyjne. Wykonywane
są one w odniesieniu do zwierząt padłych o niewielkim stopniu rozkładu zwłok
oraz wszystkich zwierząt eliminowanych. W przypadku zwłok o dużym stopniu
rozkładu dokonuje się tylko oględzin. W każdym jednak przypadku pobiera się
próby do badań mikrobiologicznych i histopatologicznych wykonywanych
w SGGW w Warszawie. W trakcie trwania projektu wykonano 37 sekcji
i 9 oględzin zwłok. Badania w kierunku zakażenia gruźlicą wykonywane były
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. U żubrów w Bieszcza-
dach nie występuje nekrotyczne zapalenie napletka. Wolnościowe stada żubrów
są również poddawane systematycznym przeglądom pod kątem kondycji
zdrowotnej przez lekarzy weterynarii, w ramach sprawowanej przez nich opieki
weterynaryjnej. Opieką tą są objęte również żubry przywożone z zagranicznych
ośrodków zamkniętych w celu zasilenia bieszczadzkiej populacji i czasowo
przetrzymywane w zagrodach aklimatyzacyjnych, a w subpopulacji wschodniej
lekarz sprawuje również opiekę weterynaryjną nad żubrami w zagrodzie
pokazowej w Muczne. Dla celów monitoringu zdrowotnego zakupiono karabi-
nek do usypiania wraz z nabojami, kamerę, 2 aparaty i lornetkę, które są
wykorzystywane również w monitoringu przestrzennym.

Monitoring genetyczny został zlecony Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów.
Jest on wykonywany w oparciu o zebrane próby tkanek miękkich oraz włosy.
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Rycina 8. Kilkudniowe cielę krowy przywiezionej z Francji w zagrodzie pokazowej w Mucznem,
Nadleśnictwo Stuposiany

Jego celem jest pełne rozpoznanie genetyczne populacji żubrów w Bieszczadach,
co pozwoli na wzbogacanie puli genowej o wartościowe pod kątem genetycznym
osobniki z hodowli zamkniętych. Do chwili obecnej zebrano 50 próbek tkanek
miękkich, 105 prób włosowych oraz pobrano próby od 16 osobników przywie-
zionych w Bieszczady z zagrodowych hodowli w Europie Zachodniej. Z do-
starczonego do SMŻ materiału udało się wyizolować DNA z 89 próbek. SMŻ
prowadzi też analizy rodowodowe, w celu wyselekcjonowania osobników
cennych genetycznie dla populacji bieszczadzkiej. W okresie trwania projektu
w Bieszczady przybyło 16 żubrów (5 do zagrody w Woli Michowej i 11 do
zagrody w Mucznem) wyselekcjonowanych pod kątem genetycznym żubrów
z hodowli zamkniętych. Te przywozy cennych genetycznie żubrów z zachodniej
Europy były finansowane zarówno w ramach projektu „Ochrona ex situ żubra
Bison bonasus w Polsce” koordynowanego przez Katedrę Genetyki i Ogólnej
Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie jak i ze środków własnych Stowarzy-
szenia Miłośników Żubrów.

Monitoring przestrzenny obejmuje określenie liczebności i przyrostu popu-
lacji, areału bytowania poszczególnych stad w cyklu rocznym, migracji
sezonowych i rocznych oraz doboru i preferencji siedliskowych żubrów.
W monitoring przestrzenny zaangażowana jest Stacja Badawcza Fauny Karpat,
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Ustrzykach Dolnych oraz nadleśnictwa
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biorące udział w projekcie. W ramach monitoringu przestrzennego zebrano
ponad 5239 różnych obserwacji żubrów, które pozwoliły na wyznaczenie ostoi
żubrów na terenie Bieszczadów, prowadzone jest bieżące monitorowanie
wykorzystania tych ostoi oraz wyznaczono najważniejsze korytarze migracyjne
żubrów. Corocznie oszacowywana jest liczebność bieszczadzkiej populacji
żubrów, jej przyrost zrealizowany oraz śmiertelność. Jednym z problemów
związanych z przestrzennym rozmieszczeniem żubrów jest niewielkie roz-
proszenie stad oraz przesuwanie się ich na zachód, w tereny niższe, niestety
bardziej zaludnione. Dlatego w ramach monitoringu przestrzennego prowa-
dzona jest też ocena możliwości rozprzestrzeniania się żubrów w Bieszczadach
w kierunku zachodnim (Beskid Niski).

W ramach projektu prowadzona jest również kampania informacyjna
skierowana do różnych środowisk, informująca o żubrach w Bieszczadach
(wielu ludzi nie wie, że żyją tutaj żubry na wolności), o potrzebnych działaniach
ochronnych i hodowlanych, o miejscu i roli tych największych polskich
ssaków w ekosystemach leśnych (w tym również o wyrządzanych szkodach
i sposobach zapobiegania im). Kampania ta prowadzona jest wielokierunkowo.
W 2011 i 2012 roku zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące ochrony
żubra. Zostało wydanych 2000 folderów i kalendarzy dotyczących bieszczadz-
kich żubrów, powstała też publikacja „Powrót żubra w Karpaty” (1000
egzemplarzy). RDLP w Krośnie prowadzi stronę internetową pod adresem:
http://www.ochronazubra.rdlp-krosno.pl/, na której znajdują się informacje
nie tylko o projekcie i roli leśników w ochronie i hodowli żubrów w Biesz-
czadach, ale też podstawowe informacje o żubrze.

Niestety projekt ten kończy się w 2013 roku. Na rok 2014 planowany jest
projekt „Kontynuacja ochrony in situ żubra w Polsce – część południowa”,
którego wartość wynosi 1 058 024,0 PLN. Na dzień dzisiejszy projekt przeszedł
pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia – czekamy na podpisanie umowy.
W projekcie kontynuowana będzie większość zadań realizowanych obecnie.

Żubry stały się trwałym elementem bieszczadzkiej przyrody. Pomimo
licznych problemów, do których zaliczyć trzeba przede wszystkim gruźlicę,
ich populacja rozwija się dość dynamicznie. W ochronie tutejszych żubrów
prym wiodą leśnicy, którzy nie tylko wykonują zadania ochronne w terenie,
ale również zdobywają na nie środki finansowe.
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