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DOKUMENTY

2004 opublikowanie przez Bison 

Specialist Group IUCN „Status Survey 

and Conservation Action Plan” –

dokumentu wskazującego na zagrożenia i 

cele ochrony

2007 zatwierdzenie przez 

kierownictwo MŚ „Strategii” dla Polski 

bazującej na dokumencie IUCN



ZAŁOŻENIA STRATEGII 

DLA WOLNYCH POPULACJI

poprawa bazy żerowej (odtworzenie łąk śródleśnych. 
retencja wody, odpowiednia liczba właściwie ulokowanych 
miejsc dokarmiania zimowego),

prowadzenie kompleksowego monitoringu stad,

minimalizacja szkód powodowanych przez żubry w 
gospodarce rolnej i leśnej (np. kontraktacja),

tworzenie nowych niewielkich stad żubrów



ZAŁOŻENIA STRATEGII 

DLA STAD W NIEWOLI

zapewnienie dobrostanu żubrom w niewoli (powierzchnia i 
wyposażenie zagród, żywienie, transport, profilaktyka),

Koordynowany program hodowli (współpraca, KRŻ, względy 
genetyczne),

zwiększenie liczebności populacji (tworzenie nowych stad w 
tym też prywatnych),

uzupełnienie programu ochrony zmienności genetycznej 
metodami ex situ (Bank Genów),



NASZE DZIAŁANIA



EKSPERTYZA:
“Opracowanie szczegółowych zasad prowadzenia hodowli restytucyjnej 
żubrów niezbędnych do wdrożenia „Strategii ochrony żubrów w Polsce”

czerwiec 2008 roku



POSZUKIWANIE FINANSOWANIA TO 

PROJEKTY:
różne podmioty (parki, nadleśnictwa i inne) starały się o finasowanie z NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, EcoFundusz

wspólny dla Puszczy Białowieskiej Projekt LIFE „Kraina żubra”, lata 2007-2010, wartość 
2,8 mln euro

projekty POIiŚ  (finansowanie EFRR oraz NFOŚiGW)

1.„Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia”, lata 2010-2014, wartość 12,7 mln PLN

2.„Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa”, lata 2010-2014 i kontynuacja w 2015, wartość 4,4 
mln PLN

3.„Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim”, lata 2009-2013, wartość 1,5 mln PLN

4.„Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” lata 2009-2014, wartość 7,5 mln PLN

Projekt EOG „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” lata 2015-2016, 
wartość 3,6 mln PLN

Projekt LIFE (75%) „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej 
Polsce", lata 2014-2018 wartość 2,2 mln euro

Projekt Funduszu Leśnego „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”
lata 2017-2020, wartość ok 40 mln PLN

Projekt POIiŚ „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” lata 2019-2023, wartość 33 mln PLN
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Działania w terenie (BPN oraz nadleśnictwa)

•rekultywacja, koszenia łąk, zbiór siana
•sady owocowe
•poletka zgryzowe
•oczka wodne / wodopoje
•zakup i rozwiezienie karmy 
•budowa brogów
•czyszczenie miejsc dokarmiania



Ograniczanie szkód 
•dokarmianie (nadleśnictwa, BPN)
•dzierżawa łąk i kontraktacja siana (SGGW)



Monitoring (SGGW, nadleśnictwa, BPN)
•rozmieszczenia i preferencji 
•struktury populacji
•zdrowia
•parazytologiczny
•genetyczny
•ekologiczny



Monitoring genetyczny



Monitoring serologiczny zakażeń wirusowych u żubrów: wirus biegunki bydła (BVDV), 

bydlęcy herpeswirus typu 1 (BoHV- 1), wirus parainfluenzy typu 3 (PIV-3), adenowirus 

bydlęcy typu 3 (BAdV-3), syncytialny wirus  oddechowy bydła (BRSV), wirus 

Schmallenberg.  

Badania w kierunku: gruźlicy (test seroloiczny, hodowla na podłożu, analiza 

molekularna), paratuberkulozy, gorączki Q, neosporozy, chlamydofilozy, EHD 

(Epizootic hemorrhagic disease), leptospirozy, toksoplazmozy

Badania mikrobiologiczne (bakteriologiczne- wymazy z nosa, worka spojówkowego, 

pochwy lub napletka)

Badania histopatologiczne – wycinki narządów wewnętrznych

Sekcje żubrów – badanie post mortem 

Monitoring zdrowia



Monitoring telemetryczny



APLIKACJA 

„OBSERWATOR ŻUBRÓW”



Monitoring ekologiczny

Entomologiczny, głównie biegaczowate – Puszcza Augustowska, Lasy Janowskie oraz 

zagrody w Pszczynie i Niepołomicach  

Herpetologiczny – Puszcza Augustowska i Nadl. Żednia

Monitoring chiropterofauny – P.Augustowska 

Fitosocjologiczne badania łąk - Puszcza Augustowska, Lasy Janowskie 



Analiza potencjalnych miejsc wsiedlania 
i tworzenie nowych subpopulacji

Ostatnie lata to:
Nd. Żednia 
Nd. Stuposiany 
Nd. Augustów

Planowane:
Nd. Gołdap
Nd. Janów Lubelski

Analiza siedlisk
RDLP Lublin
RDLP Olsztyn



Nd. Stuposiany
Nd. Niepołomice
Nd. Kobiór
OKL Gołuchów
BPN

Nowe zagrody:
•Nd. Supraśl
•Nd. Dwukoły

stada w zagrodach

Działania:
•utrzymania stad
•opieka weterynaryjna
•utrzymanie infrastruktury
•itd..



Bank tkanek i DNA żubra (SGGW)

• pobieranie post mortem komórek 
rozrodczych

• kriokonserwacja gamet i embrionów
• kriokonserwacja tkanek i DNA
• baza informacji

• Do tej pory kolekcja SGGW liczy około 
2500 osobników

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifyqWn9tvRAhXMA5oKHdjXCGwQjRwIBw&url=http://www.nasienie.com.pl/pl/o/5,Pojemniki-na-ciekly-azot-47L&psig=AFQjCNElQHKTBKF3l7NMboVSNsZL8zh2KA&ust=1485386544195174
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_duE99vRAhUqJpoKHX06D8wQjRwIBw&url=http://www.listyznaszegosadu.pl/nauka/animula-blandula-blastula-vagularzecz-o-zarodkach-wedrujacych-gdzie-nie-trzeba&bvm=bv.145063293,d.bGs&psig=AFQjCNFhTI7H0umHomO1-txsCJDKAEdM4A&ust=1485386749473307
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http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzzcDM99vRAhXhDZoKHRZqC0MQjRwIBw&url=http://emaluszki.pl/165_plemnik_plemniki.html&bvm=bv.145063293,d.bGs&psig=AFQjCNGMscTe9zfKGxYmk4ZIbEk5aNl1hA&ust=1485386896384816


Żubr na eksport



Około 100 os.
Około 20 os.

ROK 2001
Stan populacji w 
Europie:                  
2864 osobniki  w 
tym 1710 w wolnych 
populacjach 

W Polsce cała 
populacja liczyła   
717 os. (25%) w 
tym 548 żubrów 
(32%) na wolności
na pięciu 
stanowiskach



ROK 2020 
populacja w Europie 
liczy 8461 osobników, w 
tym 6237 w wolnych 
stadach

W Polsce cała populacja 
to 2269 os. (26,8%) w 
tym 2048 żubrów 
(32,8%) na wolności
na sześciu stanowiskach

Około 100 os.
Około 20 os.



2269 osobników, w tym 2048 na wolności  (6 stanowisk)



Wielkość populacji w latach 2000-2019



Przyrost populacji



może tak:
ROK 2029 
populacja w Europie 
liczy 13342 osobniki, w 
tym  9318 w wolnych 
stadach

W Polsce cała 
populacja to 3143 os. w 
tym 2730 na wolności
na 24 stanowiskach

Jaka przyszłość czeka żubra w Polsce ??



czy tak:

ROK 2029 

populacja w Europie liczy 
9342 osobniki, w tym  6318 
w wolnych stadach

W Polsce cała populacja to 
1373 os. (15%) w tym 1167 
żubrów (18%) na wolności
na 9 stanowiskach



Dziękuję za uwagę


