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Król polskich zwierząt kroczy do Mławy !
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Rozmieszczenie hodowli zamkniętych i stad wolnościowych
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Nadleśnictwo Dwukoły – Mława - Krajewo
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Dogodny dojazd do zagrody
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Dogodny dojazd do zagrody
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Dobrostan zwierząt

• zapewnienie świeżej wody i paszy pokrywającej potrzeby w zakresie 

wzrostu, zdrowotności i żywotności,

• zabezpieczenie wygodnej powierzchni wypoczynku, możliwości 

schronienia oraz optymalnych warunków środowiska,

• zapewnienie prewencji, profilaktyki, szybkiej diagnostyki i skutecznego 

leczenia,

• eliminacja czynników stresogennych,

• zapewnienie odpowiedniej przestrzeni życiowej i składu socjalnego w 

grupie
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POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW 9,50 HA

• LASY                                                  3, 34 ha 

• PASTWISKA                                      3, 88 ha

• ZAKRZACZENIA                                 1, 78 ha

• INFRASTRUKTURA                           0, 50 ha
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Charakterystyka warunków w zagrodzie
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Charakterystyka warunków w zagrodzie
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Charakterystyka warunków w zagrodzie
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Charakterystyka warunków w zagrodzie
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Elementy zagrody i infrastruktury z nią związanej.

1. Ogrodzenie zewnętrzne z profili zamkniętych.

2. Zadaszony paśnik ,magazyn na siano z cielętnikiem.

3. Koryta paszowe

4. Poidła z przyłączem wodnym.

5. Zagroda kwarantannowa z odłownią, paśnikiem i poidłem.

6. Platforma widokowa

7. Ciągi komunikacyjne, ścieżki, podejścia, podjazdy

8. Brama wjazdowa(wizytowa).

9. Budynek gospodarczy z magazynem na siano , okopowe i pomieszczeniem 

na gniotownik 

10. Budynek socjalno-administracyjny

11. Silosy na karmę 

12. Monitoring wizyjny
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Pozostałe działania objęte projektem

1. Opracowanie dokumentacji projektowej

2. Nadzór inwestorski

3. Założenie i utrzymanie pastwisk w zagrodzie

4. Koszenie łąk poza zagrodą

5. Opieka i obsługa weterynaryjna na żubrami

6. Obsługa stada ( usługa zewnętrzna)

7. Zakup karmy

8. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew

9. Przygotowanie kąpieliska piaskowego

10. Budowa płyty gnojowej

11. Posadowienie tablic informacyjnych

12. Budowa miejsca postoju pojazdów
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Lokalizacja poszczególnych elementów infrastruktury
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Szacunkowe koszty przedsięwzięcia

4.5 mln złotych
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Źródła finansowania

• Środki Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

1 914 300 zł

• Środki Funduszu Leśnego

1 450 900zł

• Pozostałe środki  Lasów Państwowych

1  134 800zł
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Harmonogram realizacji zadań

Wsiedlenie pierwszych żubrów do zagrody

I kwartał 2023 r.
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Harmonogram realizacji zadań

• Rok 2020

- Dokumentacja projektowo kosztorysowa związana z 

kompleksową modernizacją infrastruktury na szkółce leśnej.

- Wybór wykonawcy inwestycji na szkółce leśnej.

- Wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji                       

projektowo kosztorysowej na budowę pokazowej   zagrody 

żubrów.

- Wybór wykonawcy na budowę budynku socjalno-

administracyjnego.
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Harmonogram realizacji zadań

• Rok 2021

- Realizacja inwestycji związanej z modernizacją infrastruktury 

na szkółce leśnej.

- Budowa budynku socjalno administracyjnego.

- Założenie pastwisk w zagrodzie żubrów.

- Wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy pokazowej zagrody 

żubrów.
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Harmonogram realizacji zadań

• Rok 2022

- Zakończenie budowy pokazowej zagrody żubrów

- Zakontraktowanie usług związanych z :

1. opieką i obsługą weterynaryjną,

2. obsługą stada,

3. dostawą karmy.



Nadleśnictwo Dwukoły

Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada

dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl

tel.: +48 23 654 10 84

Dziękuję za uwagę
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"Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" 


