Jan Mazur et al.

European Bison Conservation Newsletter Vol 11 (2018) pp: 61–72

Żubry w Nadleśnictwie Stuposiany
Jan Mazur, Ewa Tkacz, Marcin Staniszewski, Marek Brański
Nadleśnictwo Stuposiany, Polska
Wisents in Stuposiany Forest District
Abstract: In the area of the Stuposiany Forest District the Widełki forestry, an acclimatization
enclosure was built, to which in October 1963 the first wisents arrived. The purpose of creating
a herd in Bieszczady was the need to transfer all European bison of Lowland-Caucasian line
from breeding centers to the south of Poland. There was no concern about the proper sex ratio
or age structure. In total 19 wisents, including only 8 females, were brought to the enclosure
in the years 1963–1966. From the very beginning, foresters took care of wisents herd and the
proof of the quality of their efforts is growing size of the population in Bieszczady – actualy
counting about 500 individuals. A herd in the Stupposiany Forest District was named the
“Upper San” because it wandered along the upper run of this river. The size of this herd
was about 30 individuals. In 2010, tuberculosis was diagnosed in a dead cow, then in all
consecutively eliminated animals. There was no other possibility to protect the rest of the
Bieszczady population, so it was decided to liquidate the Górny San herd, and at the beginning
of 2013 there were no more wisents in the area. After a few years of quarantine the small
group was released there and now wisents penetrate the same parts of San valley. In addition,
an enclosure was built in Muczne, serving both education and actions directed towards the
genetic enrichment of the Bieszczady population. The paper describes the history of the
“Upper San” and “Upper San II” herds.
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Początki bytowania żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany
Ponowne pojawienie się żubrów w Bieszczadach po ich ok. 150 letniej nieobecności
w Karpatach, było związane z decyzją rozdzielenia w krajowych ośrodkach hodowli
dwóch linii żubra, tj. linii nizinnej i linii białowiesko-kaukaskiej. Rozdzielenie to
było zgodne z postanowieniem podjętym podczas Polsko-Radzieckich konferencji
nt. ochrony i hodowli żubra, które odbyły się trzykrotnie na przełomie lat 60. (Pucek
1967). Do Bieszczad żubry miały przyjechać z Niepołomic i Pszczyny. Zdecydowano, że terenem, na który będą przewożone osobniki pochodzenia kaukaskiego
będzie Nadleśnictwo Stuposiany. W tym celu w leśnictwie Widełki przygotowano
zagrodę aklimatyzacyjną o powierzchni 6 ha (Perzanowski i Marszałek 2012).
W dniu 30 października 1963 roku pierwsze zwierzęta zostały przywiezione do
zagrody w Widełkach, a były to 4 samce i jedna krowa, 10 listopada tego roku dowieziono 2 osobniki (samca i samicę) (Ryc. 1). Po kilku miesiącach aklimatyzacji w dniu 4
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Rycina. 1. Przywóz żubrów do leśnictwa Widełki w 1963 roku (fot. H. Osiniak)

maja 1964 roku żubry zostały z zagrody wypuszczone (Ryc. 2), a zagroda wykorzystana
do krótkiej aklimatyzacji kolejnych zwierząt, tj. przywiezionych 17 lipca 3 żubrów
w tym jednej krowy oraz 24 lipca 5 osobników w tym 3 krów. Stado wolne w Bieszczadach zaczęło się stopniowo kształtować, a wydarzeniem bardzo ważnym było przyjście
na świat w grudniu 1964 roku pierwszego cielęcia, urodzonego w stadzie żyjącym na
wolności w Bieszczadach. Po dwóch latach przywieziono kolejne cztery osobniki i na

Rycina. 2. Wypuszczenie żubrów ze skrzyń w zagrodzie aklimatyzacyjnej – 1963 rok. (fot.
z albumu M. Hławiczka)
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nich zakończyło się wsiedlanie we wschodniej części Bieszczad. Łącznie przyjechało
do nadleśnictwa 19 żubrów w tym 8 samic (Mazur 2013; Olech i Perzanowski 2002).
Później dowożono żubry do Nadleśnictwa Komancza do zagrody w Woli Michowej.
Po opuszczeniu zagrody stado szybko zajmowało coraz większe tereny, znajdując
dobre warunki bytowe. Na wolności zaczęły przychodzić na świat młode. Wzrost
populacji sprawił, że żubry zaczęły tworzyć mniejsze stada w sąsiednich nadleśnictwach. Zdarzały się kontakty tych zwierząt z ludnością miejscową. Znane są
liczne opowieści miejscowych o takich sytuacjach. Często odnotowywano przypadki
przekraczania przez bieszczadzkie żubry granicy państwowej z ówczesnym ZSRR.
Zazwyczaj była to podróż w jedną stronę.
Stado żubrów na terenie Nadleśnictwa Stuposiany bytowało w dolinie górnego
Sanu wykorzystując bogate łąki nadrzeczne. Z powodu zajmowanego areału nazywane było stadem Górny San, a jego liczebność oscylowała wokół 30 osobników
(Mazur 2013).

Stado Górny San – gruźlica
W lutym 2010 roku w leśnictwie Tarnawa znaleziono pierwszego martwego żubra,
krowę która okazała się być zarażony gruźlicą (Ryc. 3).

Rycina. 3. Pierwszy martwy żubr, u którego zdiagnozowano gruźlicę – luty 2010 r.

(Fot. archiwum Nadleśnictwa Stuposiany)
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Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska wydał 7 lutego 2012 r. decyzję zezwalającą na odstrzał do celów diagnostycznych dwóch żubrów ze stada w Nadleśnictwie Stuposiany. Na mocy tego zezwolenia w dniu 14 lutego 2012r. i w leśnictwie
Muczne dokonano odstrzału żubra – krowy w wieku około 11 lat. Sekcja wykazała
rozległe zmiany zapalne w węzłach chłonnych, charakterystyczne dla zarażenia
gruźlicą.
Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w RDOŚ w Rzeszowie w sierpniu 2012 roku, Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska zezwolił na eliminację poprzez odstrzał do 24 osobników żubra ze stada
wolnego, bytującego na terenie Nadleśnictwa Stuposiany.
W wyniku przeprowadzonej zorganizowanej akcji odstrzelono 19 żubrów. Spośród nich u 10 osobników zdiagnozowano gruźlicę w stopniu zaawansowanym,
natomiast u 9 w stopniu silnie zaawansowanym. Ponadto odnaleziono szczątki czterech osobników. Po zakończeniu eliminacji teren nadleśnictwa został objęty okresem trzyletniej kwarantanny.

Zagroda Pokazowa Żubrów w Mucznem
Odbudowa wolnościowego stada „Górny San”, adaptacja przywożonych w Bieszczady żubrów oraz wzbogacanie ich puli genowej (Olech i Perzanowski 2003) – to
jedne z postulatów, dla których podjęto trud utworzenia Zagrody Pokazowej Żubrów w Mucznem. Większość kosztów związanych z budową (85%) pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach projektu POIiŚ. Pozostałe koszty
pokryto ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W sumie inwestycja kosztowała prawie milion złotych. Zagroda została
wybudowana na początku 2012 roku i już 16 lutego tego roku przywiezione zostały
do niej dwie krowy – Uroa 11580, i Tjlii 11588 oraz byk Urkan 11793, pochodzące
z dwóch hodowli w Szwajcarii: Goldau i Bern. W dniu 28 marca do zagrody dotarły
trzy zwierzęta z francuskiego ośrodka w Thoiry, dwie krowy (11461 Ch… 11803
Ch…) oraz byk (11804 Ch…). Zwierzęta nazwano Stupna, Muczna oraz Okruch.
Już 17 maja 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zagrody Pokazowej Żubrów
w Mucznem (Ryc. 4a, b). W tym samym roku 6 lipca przyjechał jeszcze młody byk
z hodowli Bielefeld z Niemiec – 12090 Jonas.
Od powstania Zagrody Pokazowej Żubrów zmieniło się sporo, wykonano obiekty
poprawiające warunki bytowe zwierząt, a co roku na świat przychodzi kilka młodych. Żubry z Mucznego stały się jedną z większych atrakcji Bieszczadów. Świadczy
o tym licznik odwiedzających, zamontowany przy wejściu do zagrody, który w październiku 2017 r. odnotował półmilionowego gościa. Obiekt jest otwarty przez cały
rok. Wstęp do zagrody jest bezpłatny.
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Rycina 4a (4b) Uroczyste otwarcie Zagrody Pokazowej Żubrów w Mucznem – 17 maja
2012 r. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Stuposiany

Od 2017 roku większość zadań związanych z utrzymaniem Zagrody Pokazowej
Żubrów w Mucznem finansowanych jest ze środków Funduszu Leśnego. W ramach
„Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe” wybudowano
elewator do przechowywania owsa oraz bróg na siano. Modernizacją objęto rękaw
do odłowu żubrów, ogrodzenie zagrody oraz urządzenia do podawania karmy (Ryc.
5, Ryc. 6). Dokonano zakupu sprzętu do obserwacji żubrów.
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Rycina 5. Zmodernizowany rękaw do
odłowu żubrów lipiec 2018 r. Fot. Tomasz
Różycki
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Rycina 6. Zmodernizowany paśnik –
lipiec 2018 r. Fot. Tomasz Różycki

Rycina 7. Obserwacja nowonarodzonej jałówki w ZPŻ w Mucznem – 8 lipca 2018 r. Fot.
Marcin Staniszewski
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Zagroda żubrów w Mucznem jest również obiektem dydaktycznym. W ramach
działalności Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem prowadzone są tu zajęcia
edukacyjne z udziałem osób w każdym przedziale wiekowym (Ryc. 7). Do zagrody
prowadzą dwie ścieżki dydaktyczne.

Odbudowa stada Górny San
Po okresie kwarantanny możliwe było ponowne wsiedlenie żubrów na wcześniej zajmowany teren. Odbudowa stada żubrów „Górny San II” odbyła się na bazie zwierząt
z Zagrody Pokazowej Żubrów w Mucznem oraz 3 osobników odłowionych ze stada
wolnościowego bytującego na terenie Nadleśnictwie Lutowiska. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od dyskusji podczas posiedzenia Komisji Hodowlanej ds. ochrony i hodowli
żubrów na terenie RDLP w Krośnie oraz ustalenie planu działań. Założono iż wsiedlana
grupa żubrów bazująca na zwierzętach z zagrody musi być powiększona o co najmniej
1–2 dorosłe krowy ze stada wolnościowego, które poprowadzą stado. Zagroda aklimatyzacyjna została wybudowana w Leśnictwie Sokoliki, a jej przygotowanie zakończyło się
25 listopada 2016 roku. W międzyczasie uzyskano potrzebne zezwolenia na transport,
odłów i wypuszczanie żubrów. W dniu 12 grudnia 2016 r., wybrane 7 żubrów z Zagrody
Pokazowej w Mucznem (Tabl. 1) zostało uśpionych , pobrano próby krwi do badań laboratoryjnych, wykonano próby tuberkulinowe w celu wykluczenia kontaktu z prątkiem
gruźlicy oraz założono dwie obroże telemetryczne: krowie Uroa oraz bykowi Pujanowi.
Po tygodniu, w dniu 19 grudnia 2016 roku Nadleśnictwo otrzymało wyniki badań, które
wykluczyły kontakt badanych osobników z prątkiem gruźlicy. W styczniu pomiędzy 16
a 26 żubry z zagrody zostały przewiezione do zagrody aklimatyzacyjnej w Sokolikach
(Ryc. 8). Następnie, 4 marca udało się odłowić pięć żubrów ze stada wolnego w Nadleśnictwie Lutowiska, z których wybrano dwie krowy i jałówkę.
Żubry te zostały poddane badaniom i po kilku dniach wyniki próby tuberkulinowej były ujemne, co oznaczało, że zwierzęta były zdrowe. W dniu 23 marca 2017
roku przewieziono te trzy samice do zagrody aklimatyzacyjnej w Sokolikach. Już 31
marca 2017 r. nastąpiło wypuszczenie żubrów na wolność połączone z odsłonięciem
pamiątkowego obelisku (Ryc. 9).
Żubry po opuszczeniu zagrody adaptacyjnej w ciągu jednej nocy przewędrowały
ok 12 km z Sokolików aż na szczyt Jeleniowatego, naprzeciwko CPL w Mucznem.
Ich przejście pokrywało się z trasą migracyjną żubrów wyeliminowanych w czasie
trwania epidemii gruźlicy.
W kwietniu stado się podzieliło, krowy z Nadleśnictwa Lutowiska przemieściły
się w wyższe partie Bukowego Berda, natomiast osobniki z Zagrody Pokazowej
w Mucznem intensywnie penetrują obszar leśnictwa Tarnawa, Dźwiniacz i Muczne,
czasami opuszczając granice Polski.
Maj przyniósł przykrą informację o ubytku w stadzie. Po przejściu na stronę
ukraińską młoda krowa Purpurka padła najprawdopodobniej ofiarą kłusowników.
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Rycina 8. Przewóz żubrów odłowionych ze stada wolnego Nadleśnictwa Lutowiska do
zagrody aklimatyzacyjnej w Sokolikach – marzec 2016 r. Fot. Archiwum Nadleśnictwa
Stuposiany

Rycina 9. Uroczyste odsłonięcie pamiątkowego obelisku podczas wypuszczenia żubrów
na wolność – 31 marca 2017 r. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Stuposiany
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Tabela 1. Wykaz osobników przeznaczonych do wypuszczenia z Zagrody Pokazowej Żubrów w ramach odbudowy stada „Górny San”.
Płeć
F
M
M
F
M
M
F

Nr
rod.
11580
12215
12769
13057
13137
13360
12113

Imię
Uroa
Pujan
Puder II
Purpurka
Putomek
Pumigrant
Fabula

Rok
urodz.
2009
2012
2014
2015
2015
2016
2012

Nr
ojca
10422
9180
11449
11449
11449
11449
10306

Imię ojca
En 26
Wumbro
Xarius
Xarius
Xarius
Xarius
Eginwald

Nr
matki
10158
11588
11461
11588
11461
12113
9318

Imię matki Hodowca
Urgania
Tjlli
Ch…Stupna
Tjilli
Ch…Stupna
Fabula
Falka

Bern
Muczne
Muczne
Muczne
Muczne
Muczne
Hanau

Optymizmem napawa jednak fakt przyjścia na świat pierwszych młodych żubrów
na wolności w czerwcu. Krowa Fabula urodziła byczka, kilka dni później w ślad za
nią poszła krowa odłowiona w Nadleśnictwie Lutowiska.
Po roku od wypuszczenia zauważono zmiany w zachowaniu żubrów, zwłaszcza
stada złożonego z osobników wyhodowanych w zagrodzie. W pierwszych miesiącach wolności żubry przebywały w okolicy dróg leśnych na powierzchniach cięć
i przy parkingach leśnych. Prawdopodobnie kojarzyły obecność ludzi z podawaniem atrakcyjnej karmy. W czasie procesu „dziczenia” stada włożono wiele pracy
w uświadamianie turystom zagrożenia, jakie niesie za sobą podchodzenie do osobników wolnościowych (Ryc. 10).

Rycina 10. Stado „Górny San II” – luty 2018 r. Fot. Tomasz Różycki
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Rycina 11. Stado „Górny San II” – czerwiec 2018 r. Fot. Tomasz Różycki

W okresie zimy zainteresowanie zagrodą jest mniejsze, więc kontakt z ludźmi
był znaczne rzadszy, a punkty zimowego dokarmiania zlokalizowano na szczycie
Jeleniowatego z dala od zagrody pokazowej i dróg leśnych. Efekty tych działań
zauważono wiosną 2018 roku. Stado stało się mniej ufne, w okolice zagrody podchodzi sporadycznie, natomiast podczas obserwacji w lesie zachowuje dystans około
70 metrów. W odpowiedzi na przeganianie z dróg leśnych żubry reagują ucieczką.
W 2018 roku odnotowano przyrost – jedno cielę w stadzie „zagrodowym”.
U krów „lutowiskowych” nie stwierdzono potomstwa. Stada najprawdopodobniej
nie miały kontaktu z bykiem w okresie rui w roku poprzednim. Ten wniosek może
potwierdzać obserwacje telemetryczne byka Pujana, z których wynika, że w okresie
rui samiec ten przebywał w oddaleniu od obydwu grup z samicami (Ryc. 11).
W lipcu do stada „lutowiskowego” wypuszczono jałówkę z zagrody pokazowej
– była to 13359 Pugaja, urodzona 15.04.2016 r. (rodzice: 12114 Farfalle, 11449
Xarius). Zadanie było trudne z uwagi na dzikość stada żyjącego na wolności i brak
lęku przed ludźmi osobnika z zagrody. Sprzyjające było natomiast miejsce przebywania stada, z dala od osad ludzkich, dróg i zrębów. Trzy dni po wypuszczeniu jałówka
dołączyła do stada, co daje możliwość obserwacji zachowania żubra z zagrody, przeniesionego do grupy wolnożyjących żubrów. W chwili obecnej (stan na 31 lipca 2018
roku) w Nadleśnictwie Stuposiany stwierdza się bytowanie 12 żubrów żyjących na
wolności w dwóch grupach.
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