KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W
POLSCE
LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY JANOWSKIE

www.lublin.lasy.gov.pl/janow_lubelski

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce
w kontekście działań dotyczących Nadleśnictwa Janów Lubelski
Głównym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji
żubra oraz jej rozwój poprzez:
•utrzymanie populacji żubra przez poprawę warunków bytowania
i
wzbogacenie bazy pokarmowej oraz prowadzenie bieżącego
monitoringu;
•rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie metapopulacji;
•propagowanie idei czynnej ochrony żubra - szereg spotkań i warsztatów
mających na celu prezentację gatunku oraz poprawę jego wizerunku
wśród lokalnych społeczności. Ważnym elementem jest także
doskonalenie edukacji najmłodszych
Aby osiągnąć ten cel niezbędna jest realizacja zadań cząstkowych.
Partnerami realizującymi wspólnie projekt są: Nadleśnictwa: Augustów, Baligród, Białowieża, Bielsk, Borki, Browsk, Cisna, Czerwony
Dwór, Gołdap, Hajnówka, Janów Lubelski, Kobiór, Komańcza, Krynki, Lesko, Lidzbark, Lutowiska, Niepołomice, Płaska, Stuposiany,
Supraśl, Waliły i Żednia; Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w: Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Krośnie, Olsztynie i
Lublinie; Leśny Bank Genów w Kostrzycy; Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie; Stowarzyszenie Miłośników Żubrów oraz
Białowieski Park Narodowy. Komórką organizacyjną koordynującą i nadzorującą realizację projektu jest Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
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ZADANIA REALIZOWANE W 2019 r. W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU W NADLEŚNICTWIE JANÓW LUBELSKI
•
•
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Koszenie łąk ze zbiorem siana – 20 ha (zebrane siano będzie służyć jako zapas
pokarmu na zimę)
Zakup urządzeń służących do monitoringu oraz całorocznych obserwacji żubrów

ZADANIA PLANOWANE W 2020r. W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU NA TERENIE NADLEŚNICTWA JANÓW LUBELSKI
•Koszenie łąk ze zbiorem siana (20 ha) – zebrane siano będzie zimowym pokarmem
•Dzierżawa łąk (7,5 ha) – w celu zwiększenia bazy żerowania
•Rekultywacja i polepszanie jakości łąk i poletek (32,5 ha) – odtworzenie
nieużytkowanych łąk, wycięcie zakrzaczeń, zagospodarowanie 8 ha zrębów na podsiew
traw
•Zakup karmy – pokarm potrzebny do żywienia w okresie aklimatyzacji oraz pierwszej zimy
po wsiedleniu
•Wykonanie zagrody adaptacyjnej (pow. 0,8 ha) – jako miejsce na kwarantannę
i
socjalizację żubrów
•Budowa magazyno-paśnika z korytami – w zagrodzie adaptacyjnej
•Zakup 2 szt. fotopułapek – pomoc w monitoringu poprzez dokumentowanie aktywności
żubrów, ich zachowania i kondycji oraz jako pomoc w edukacji społeczeństwa
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ZADANIA PLANOWANE W NASTĘPNYCH LATACH W OKRESIE
TRWANIA PROJEKTU – LATA 2021-2023
•Koszenie łąk ze zbiorem siana (20 ha rocznie)
•Zakup karmy z rozwiezieniem – potrzebna do karmienia żubrów w okresie zimowym
•Opieka weterynaryjna – stały nadzór weterynaryjny, przyjazdy interwencyjne,
badania
•Rekultywacja i polepszanie jakości łąk i poletek
•Dzierżawa łąk (7,5 ha rocznie)
•Budowa magazyno-paśnika z korytami – poza zagrodą aklimatyzacyjną
•Wsiedlenie żubrów - 8-10 sztuk (I kwartał 2021r.) – zwierzęta będą przywiezione z
dwóch różnych miejsc aby uniknąć kojarzenia w bliskim pokrewieństwie
•Wykonanie 2 tablic informacyjnych – w celu informacji dla odwiedzających Lasy
Janowskie oraz dla potrzeb edukacji
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Dziękuję za uwagę
Ola Kowalik

Nadleśnictwo Janów Lubelski
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 35,
23-300 Janów Lubelski
janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl
tel. +48 15 87 20 072
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