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Abstract: Reintroduction of European bison to Augustowska Forest is a part of restitution 
of this species to its natural range in north-eastern Europe. The capacity of this forest complex 
of about 115 thousand ha, was estimated for about 40 individuals. Initial group of animals 
introduced there in 2018 counted 7 wisents, by the end of 2019 it grew up to 9 individuals. In 
2020, 4 additional animals were brought there and with one calf born that spring the whole 
population counted 14 individuals by June 2020. Assumed target population numbers should 
be reached there in 10 to 15 years. Suggested are measures regarding an improvement of local 
habitats, population management and regulation of its numbers, prevention of damages in 
agriculture and other human related conflicts, monitoring of wisent population and habitats 
within its home range. Identified threats for this population are mostly of anthropogenic origin.
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Wstęp

Przywrócenie obecności żubrów w Puszczy Augustowskiej jest logicznym 
kolejnym krokiem w odtwarzaniu naturalnego zasięgu tego gatunku w Pol-
sce. Poza faktem, że historycznie obszar ten był zasiedlony przez żubry, wybór 
tego terenu związany był z rozmiarami tego kompleksu leśnego, należącego 
do największych w Polsce, a będącego także jednym z największych zwar-
tych kompleksów leśnych Europy. W granicach Polski znajduje się tu ok. 115 
tys. ha lasu, który w kierunku wschodnim, łączy się z puszczami na terenie 
Litwy i Białorusi o łącznej powierzchni ok. 250 tys. ha (Sokołowski 2006). 
Natomiast w obrębie północno-wschodniej części kraju, Puszcza Augustow-
ska należy do ciągu dużych obszarów leśnych od Puszczy Białowieskiej, 
poprzez Puszczę Knyszyńską na południu, aż do Puszczy Rominckiej na pół-
nocy (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Puszcza Augustowska na tle sąsiednich kompleksów leśnych (źródło: Google maps)

Argumentem przemawiającym za obecnością żubra w Puszczy Augustow-
skiej jest też konieczność przeciwdziałania zagrożeniom dla tego gatunku 
wskazywanym zarówno w opracowaniach IUCN jak też krajowej strategii 
zarządzania populacją żubrów. Zgodnie z tymi sugestiami, optymalnym kie-
runkiem ochrony populacji żubra w skali kraju jest zarządzanie nią jako meta-
populacją (Pucek i in. 2004; Perzanowski 2016).

Wdrożenie takiego projektu jest procesem złożonym, a jego planowanie 
wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz, dotyczących uwarunkowań 
przyrodniczych a także socjologicznych, a czynnikiem ostatecznie przesą-
dzającym o jego sukcesie jest przekonanie kluczowych decydentów do jego 
akceptacji. Dlatego też, od samego początku konieczna była ścisła współpraca 
nie tylko leśników, przyrodników oraz naukowców, ale także administracji na 
poziomie regionalnym i państwowym. 



81Kajetan Perzanowski

Efektem tych działań jest dokument zatytułowany: Strategia ochrony 
i gospodarowania populacją żubra w Puszczy Augustowskiej”, opracowany 
przez zespół w składzie: Wojciech Bielecki – SGGW, Małgorzata Czyżewska – 
DGLP, Wanda Olech – SGGW, Kajetan Perzanowski – KUL, Adam Sieńko – 
Nadleśnictwo Augustów, Maria Sobczuk – SGGW, Piotr Wawrzyniak – RDLP 
Białystok. Opisuje on warunki niezbędne dla optymalnego wyboru przyszłego 
areału bytowania tej populacji i wyznacza kierunki działań niezbędnych dla 
jej ochrony i prawidłowego rozwoju. Ma być on pomocny dla nadleśnictw pro-
wadzących w praktyce zarządzanie populacją żubra w terenie, a także określić 
długoterminowe założenia dla utworzenia na tym terenie stabilnej, żywotnej 
populacji tego gatunku, przy jednoczesnej minimalizacji potencjalnych kon-
fliktów zwłaszcza z gospodarką leśną i rolną.

Opis terenu

Obszar Puszczy Augustowskiej nie jest chroniony jako jeden zwarty obiekt 
jak np. park narodowy. Częściowo obejmuje on otulinę Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, ale także znajdują się tu cztery obszary Natura 2000, trzy 
Obszary Chronionego Krajobrazu, siedem rezerwatów przyrody, ok. 20 użyt-
ków ekologicznych, 19 stref ochrony gatunków oraz lasy ochronne ogólnego 
i specjalnego przeznaczenia.

Na terenie OHZ-tów w nadleśnictwach Augustów i Płaska jako optymalny 
teren dla wsiedlenia żubrów, wytypowano 4 OHZ-ty (nr 44 i 47 w Nadl. Augu-
stów i nr 37 i 43 w Nadl. Płaska). Obejmują one łącznie 28 090 ha powierzchni 
leśnej. Dominują tu siedliska borowe, głównie Bśw i BMśw – łącznie 63,73% 
całkowitej powierzchni leśnej. Siedliska lasowe zajmują 13,86% powierzchni 
tych OHZ-tów, a olsy i olsy jesionowe jedynie 8,98% (Porowski & Danik 2012).

Na tym obszarze, największą powierzchnię zajmują drzewostany w wieku 
71–90 lat (27,3%) i 51–60 (13,2%). Młodsze drzewostany w wieku poniżej 40 
lat pokrywają 17,1% powierzchni. Natomiast uprawy, młodniki i odnowie-
nia podokapowe, które potencjalnie posiadają najbardziej atrakcyjną i obfitą 
bazę pokarmową to ok. 9,5% powierzchni leśnej tych OHZ-tów. Ponieważ jed-
nak, większa część tych powierzchni jest ogrodzona lub częściowo położona 
w sąsiedztwie osiedli ludzkich czy terenów wykorzystywanych intensywnie 
turystycznie, żerowiska atrakcyjne dla żubrów to zaledwie 3–4% całkowitej 
powierzchni leśnej.

Również liczba i powierzchnia łąk śródleśnych jest tu stosunkowo nie-
wielka. Łącznie to 136,53 ha łąk i pastwisk oraz 21,97 ha poletek łowieckich. 
Przeciętna ich powierzchnia to kilka hektarów. Największe powierzchniowo 
łąki znajdują się w części wschodniej i południowo-wschodniej wytypowa-
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nego obszaru. Są one jednak położone wśród innych upraw rolnych (obręb 
leśny Mikaszówka) i w oddaleniu od granicy lasu, więc nie stanowią opty-
malnych powierzchni wypasowych dla żubra. Odpowiednie warunki posiada 
tylko część łąk w granicach obrębu leśnego Balinka, przy wschodniej i połu-
dniowo-wschodniej granicy OHZ nr 47, gdzie jednak można spodziewać się 
konfliktu z miejscowymi rolnikami

Tak więc faktyczna powierzchnia pastwisk, łąk i poletek łowieckich 
w obrębie areału przyszłej populacji żubra w Puszczy Augustowskiej wynosi 
odpowiednio: 70,83 i 43,73 oraz 21,97 ha (Wawrzyniak 2012).

Aktualny stan populacji

Grupą inicjalną dla populacji żubra w Puszczy Augustowskiej było siedem 
żubrów odłowionych w Puszczy Boreckiej, wsiedlonych 5 kwietnia 2018 roku. 
Aby ułatwić proces aklimatyzacji były to zwierzęta pochodzące z wolnej popu-
lacji. Dotarły one do Puszczy Augustowskiej w trzech grupach, a jako ostatnia 

Ryc. 2. Położenie OHZtów przewidzianych dla wsiedlenia żubrów w Nadl. Augustów 
(nr 44 i 47) i w Nadl.Płaska (nr 37 i 43)
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przyjechała dorosła krowa, przewidziana jako przyszła przewodniczka stada. 
Miała ona założoną obrożę telemetryczną dzięki czemu możliwe było moni-
torowanie przemieszczeń całej grupy. 

Ponieważ krowa ta wycieliła się już wiosną 2018 oraz dołączył do stada 
jeden z byków obserwowany od kilku lat na terenie Puszczy Augustowskiej, 
stado pod koniec tego roku liczyło 9 osobników (M3, F6). W następnym roku 
urodziło się jedno cielę, ale jeden z młodych byków prawdopodobnie został 
zrogowany przez dorosłego osobnika na początku września na terenie Nadle-
śnictwa Płaska. Na koniec roku 2019 stado nadal liczyło 9 osobników. W marcu 
roku 2020 wsiedlono jeszcze 4 osobniki (2 krowy i byk z zagrody w Kiermusach 
oraz 1 krowę z Puszczy Białowieskiej). Łącznie, z cielęciem urodzonym tej wio-
sny, w połowie roku 2020, cała populacja osiągnęła liczebność 14 osobników.

Pierwsza grupa żubrów została wsiedlona na terenie leśnictwa Kozi Rynek 
i utrzymywała się w obrębie przewidzianej ostoi, mniej więcej w promieniu 
4 km od zagrody. Podczas okresu wegetacyjnego penetrowała też sąsiednie 
tereny. Na podstawie danych telemetrycznych stwierdzono, że areał stada 
w drugiej połowie roku był zdecydowanie większy. Od początku lipca 2018 
do początku grudnia 2018, żubry penetrowały obszar w obrębie nadleśnictw 
Augustów i Płaska o łącznej powierzchni prawie 35 km2. Najwięcej stwier-
dzeń obecności bo 3368, pochodziło jednak z obrębu nadleśnictwa Augustów, 
a tylko 149 z nadleśnictwa Płaska.

Prognoza rozwoju stada

Prognozę dla rozwoju tego stada przeprowadzono zakładając brak przywozu 
kolejnych osobników, poziom śmiertelności wynoszący średnio w roku 5% 
i 6,5% odpowiednio dla samców i samic oraz przyrost roczny stada na pozio-
mie 16,7% (Suchecka 2009). Wg. takich złożeń, w roku 2030, stado będzie 
liczyło około 28 osobników. 

Drugi wariantem przewidywał przewiezienie z innych stad 3 osobników: 
samca i 2 krów. Jeśli byłyby zwierzęta w wieku 2, 4 i 2 lat, to przy tych samych 
parametrach demograficznych przewidywana wielkość stada wyniosłaby po 
10 latach 36 osobników. W trzecim wariancie założono dwukrotne uzupełnie-
nie stada i wówczas jego liczebność osiągnęłaby 41 osobników (Ryc. 3). 

W pierwszych latach funkcjonowania nowego stada można się spodziewać 
stosunkowo niewielkiego przyrostu, ale po dwóch-trzech latach należy ocze-
kiwać kilku cieląt rocznie. Na dynamikę liczebności tej populacji wpływ będą 
również miały warunki klimatyczne, poziom i jakość dokarmiania zimowego. 
W prognozowaniu nie uwzględniono też możliwości naturalnych migracji np. 
z Puszczy Knyszyńskiej lub Boreckiej. 
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Ze względu na konieczność utrzymania możliwie wysokiego poziomu 
zmienności genetycznej, osobniki wsiedlane tu celowo powinny zostać staran-
nie dobrane tak, aby ich stopień pokrewieństwa z żubrami z obecnego stada 
wolnościowego w Puszczy Augustowskiej był jak najmniejszy.

Docelowa pojemność

W Puszczy Augustowskiej przeważającą cześć drzewostanów stanowią nisko 
preferowane przez żubry siedliska Bśw i BMśw (63,73%), znaczna część 
atrakcyjnych żerowiskowo młodych stadiów wiekowych lasu jest ogrodzona, 
a dostępne tereny wypasowe (łąki, pastwiska i poletka łowieckie) stanowią 
tylko niecałe 160 ha. Ponieważ przeciętnie na jednego osobnika powinno 
przypadać ok. 3 ha terenów wypasowych, łączna powierzchnia dostępnych tu 
łąk, pastwisk i poletek powinna zaspokajać potrzeby ok. 40 żubrów. Można 
więc założyć, że docelowa populacja na terenie przewidzianym do wsiedlenia 
tego gatunku powinna być utrzymywana na poziomie 30–40 osobników.

Podobną wielkość populacji można oszacować na podstawie pojemności 
wyżywieniowej dla żubra, powierzchni siedlisk leśnych w obrębie OHZ-tów 

Ryc. 3. Prognozowana wielkość populacji żubra w Puszczy Augustowskiej bez możliwości 
dowozu nowych osobników oraz z zakładanym jedno lub dwukrotnym przywozem zwie-
rząt z innych stad (wg. Olech & Perzanowski 2020)
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nadleśnictw Augustów i Płaska (łącznie 28 090 ha), przy uwzględnieniu bytu-
jących już tam innych gatunków dużych roślinożerców (sarna, jeleń, łoś). 
Najprawdopodobniej, po przekroczeniu liczebności 30 osobników można się 
spodziewać podziału tej populacji na dwa stada, o odrębnych lub nakładają-
cych się tylko w małej części areałach.

Oddziaływanie na inne gatunki i środowisko

Nie ma przesłanek wskazujących, że wprowadzenie żubrów na teren nadle-
śnictw Augustów i Płaska może stanowić realne zagrożenie dla form lub przed-
miotów ochrony na tym obszarze ani w skali wielkoobszarowych form ochrony 
przyrody jak i np. stref ochrony miejsc gniazdowania gatunków ptaków.

Jedyną formą oddziaływania, które może być realnie rozpatrywane to 
wpływ żubrów na ekosystemy leśne i nieleśne podczas żerowania lub prze-
mieszczania się, czyli poprzez: zgryzanie, spasanie, spałowanie oraz wydep-
tywanie. Jednakże z uwagi na rozmieszczenie przestrzenne siedlisk rzadkich 
gatunków roślin, stosunkowo niewielką powierzchnię ich stanowisk oraz 
zwykle niską atrakcyjność tych gatunków dla żubrów, oddziaływanie tego 
gatunku na chronione i rzadkie gatunki roślin na tym obszarze będzie zni-
kome (Porowski & Danik 2012).

Analiza zagrożeń dla populacji żubrów w Puszczy Augustowskiej 

Źródła potencjalnych zagrożeń
Zagrożenia dla populacji żubra mogą wynikać z różnych form kontaktu z czło-
wiekiem, lokalną infrastrukturą, użytkowaniem rolniczym terenu, transmisją 
chorób od zwierząt gospodarskich, lub też z niekorzystnymi wpływami antro-
pogenicznymi jak: zanieczyszczenia powietrza, gleb czy wód, hałasu, pożary 
lasu. Zagrożeniami mogą być również czynniki naturalne jak: presja drapież-
ników, zmiany klimatyczne prowadzące do przekształcania siedlisk i powsta-
wania niedoborów wody, wyjątkowo ostre zimy z wysoką pokrywą śniegu, 
huragany powodujące wiatrołomy, a także choroby przenoszone przez gatunki 
nieudomowione.

Rekomendacje

Monitoring
Dynamika liczebności i rozmieszczenia populacji żubrów powinna być moni-
torowana poprzez całoroczne obserwacje prowadzone przez opiekuna stada, 
uzupełniane informacjami pochodzącymi z obserwacji terenowych pracow-
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ników leśnych a także innych osób posiadających aplikację na smartfony 
„Obserwator żubrów”. W okolicy punktów dokarmiania oraz potencjalnych 
miejsc wychodzenia żubrów na uprawy lub przekraczania dróg, monitoring 
powinien być uzupełniony w oparciu o zapisy z fotopułapek. Dane o prze-
mieszczaniu się żubrów i wykorzystaniu dostępnego areału będzie można 
uzyskać z namiarów przy pomocy obroży telemetrycznych, które powinny 
być założone na co najmniej 1–2 krowach i w miarę możliwości na dorosłym 
samcu.

Natomiast strukturę płciową i wiekową populacji najlepiej jest oceniać 
w oparciu o coroczny przegląd stada wykonywany w sezonie zimowym, 
w sąsiedztwie punktów dokarmiania oraz obserwacje przychówku. Powinna 
być też na bieżąco prowadzona ewidencja stada uwzględniająca liczbę uro-
dzeń, ubytków, przywozów i wywozów (Perzanowski, Olech 2014).

Monitoring genetyczny

Wszystkie żubry przewiezione do Puszczy Augustowskiej były wcześniej prze-
badane włącznie z pobraniem materiału biologicznego. Dla analiz DNA uro-
dzonych młodych osobników zaleca się użycie dartów do pobierania materiału 
biologicznego. Materiał genetyczny powinien być również obowiązkowo pobie-
rany od wszystkich osobników wsiedlanych w przyszłości do tej populacji.

Monitoring siedlisk 

Przed wsiedleniem żubrów analizowano skład gatunkowy zbiorowisk łąko-
wych na powierzchniach 5 łąk śródleśnych Puszczy Augustowskiej oraz moni-
torowano cztery grupy taksonomiczne zwierząt: bezkręgowce, herpetofauna, 
nietoperze oraz drobne ssaki.

Powtórny monitoring tych samych grup taksonomicznycn oraz 
powierzchni monitoringowych powinno się wykonać po 4–5 latach obecności 
żubra na terenie Puszczy Augustowskiej, według tej samej metodyki, opisa-
nej szczegółowo w raportach rocznych (2017,2018) z projektu „Wszechstronny 
monitoring populacji i siedliska żubra”.

Monitoring zdrowia

Rutynowy monitoring stanu zdrowia żubrów powinien być zadaniem lekarza 
weterynarii opiekującego się stadem. Obejmować on powinien: 
1. Badanie, analizę i ocenę bieżącego stanu zdrowia poszczególnych osobni-

ków i zachodzących zmian.
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2. Sekcję zwłok wszystkich padłych osobników dla ustalenia przyczyny 
śmierci. Taka sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Konieczne 
jest ustalenie czy zdarzenie takie wynikło z bezpośredniego udziału czło-
wieka (np. kłusownictwo lub wypadek komunikacyjny) czy było związane 
z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego. Niezbędne jest pobranie 
prób do badań w zależności od stanu rozkładu tuszy i miejsca jej znalezienia.

3. Badań dodatkowe, w celu wykrycia chorób groźnych dla żubra, na mate-
riale pobranym przyżyciowo (podczas immobilizacji) i pośmiertnie w tym:
a.  Badanie kału żubrów (wiosną i jesienią, przynajmniej dla 10% osobni-

ków w stadzie) na obecność jaj nicieni żołądkowo-jelitowych, przywr, 
larw nicieni płucnych i oocyst kokcydiów,

b. Badania bakteriologiczne,

Poprawa bazy pokarmowej
Ponieważ żubr należy do tzw. gatunków spasających, jednoliścienne i dwu-
liścienne gatunki runa leśnego i łąk stanowią średnio ok. 80% jego diety. 
Dlatego w obrębie areału tego gatunku niezbędna jest dostępność otwartych 
i półotwartych terenów wypasowych jak łąki śródleśne, halizny, polany itp. 
Zapewniają one optymalne warunki żerowania dla żubrów oferując zróżni-
cowany i obfity pokarm. Jednocześnie przyczyniają się do przeciwdziałania 
wychodzeniu przez nie poza obręb kompleksu leśnego. Dlatego tak ważne jest 
właściwe zagospodarowanie takich mikrosiedlisk czyli utrzymanie istnieją-
cych łąk w dobrej kulturze rolnej (lub w razie ich degradacji – rekultywacja) 
poprzez zabiegi agrotechniczne ale także ich coroczne koszenie tak, aby od 
późnego lata dostępny był dla zwierząt drugi porost trawy.

Zalecane jest też wprowadzenie systemu przelegiwania zrębów w ostojach 
żubrów, a także wykładanie do spałowania drzew (lub ich czubów) gatunków 
atrakcyjnych dla żubrów (jak np. osika).

Jeśli zachodzi konieczność dokarmiania zimowego, powinno być ono pro-
wadzone w miejscu zimowej ostoi. Jeśli stado ulegnie podziałowi to żubry 
należy dokarmiać w rejonach zimowej koncentracji poszczególnych ugrupo-
wań. Optymalnym rozwiązaniem jest stałe wykładanie w okresie zimowym 
sianokiszonki lub siana. Jeśli siano magazynowane jest w stałym brogu, może 
być tam dostępne przez cały rok. W przypadku Puszczy Augustowskiej zaleca 
się umiejscowienie dwóch punktów dokarmiania w centralnych częściach 
rejonów przewidzianych jako areały przyszłych oddzielnych stad żubrów.

Korzystnym jest także udostępnienie żubrom przez cały rok poletek kar-
mowych, obsadzanych atrakcyjnymi gatunkami np. okopowych lub ozimi-
nami jak: rzepik, rzepa ścierniskowa, owies. Niezbędny jest całoroczny dostęp 
do lizawek.
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Rejony wytypowane jako areały stad żubrów powinny obejmować trudno 
zamarzające zimą cieki wodne lub w razie ich braku oczka wodne z łatwym 
dostępem do tafli wody (z piaszczystym lub wyżwirowanym brzegiem). 
W obrębie areału stada powinno być co najmniej kilkanaście punktów mogą-
cych spełniać funkcję wodopoju (Perzanowski, Olech 2014).

Ostoje
Żubr wymaga zapewnienia mu w obrębie areału bytowania warunków osto-
jowych. Obszar taki nie przekracza kilku procent powierzchni całego areału 
penetrowanego przez stado. Powinien on zostać wyłączony z normalnego 
użytkowania w ramach gospodarki leśnej. W tym celu wykorzystane być mogą 
np. istniejące już obszary nieobjęte gospodarowaniem tzw. ONG czy rezer-
waty przyrody. W obrębie ostoi powinny znajdować się całoroczne wodopoje, 
tereny pastwiskowe oraz fragmenty drzewostanu stwarzające warunki osło-
nowe (Perzanowski & Olech 2014).

Regulacja populacji
Przy założeniu docelowej liczebności populacji żubra w Puszczy Augustow-
skiej, po przekroczeniu przez stado liczebności 35 osobników, zaleca się 
wprowadzenie procedur umożliwiających kontrolę liczebności populacji. 
Powinna się ona odbywać się poprzez eliminowanie osobników z popula-
cji albo poprzez odłowy albo odstrzał, maksymalnie do poziomu rocznego 
przyrostu zrealizowanego. Osobniki do eliminacji powinny być wytypowane 
przez komisję na podstawie oceny ich bieżącej kondycji, stanu zdrowotnego 
lub też stwierdzonych cech niekorzystnych (np. nadmiernej agresywno-
ści lub podeszłego wieku w przypadku samców). Jeśli byłoby to możliwe 
z prawnego punktu widzenia, odstrzały mogłyby mieć charakter komer-
cyjny, a fundusze uzyskane czy to ze sprzedaży trofeum czy mięsa powinny 
wówczas być przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony żubra w Puszczy 
Augustowskiej.

Zarządzanie populacją
Dla zachowania transparentności, decyzje dotyczące kierunku podejmowa-
nych działań powinny być formułowane przez komisję, w skład której wcho-
dziliby zarządcy terenu zasiedlonego przez żubry, w tym: przedstawiciele nad-
leśnictw, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, a także eksperci z instytucji naukowych zaangażowa-
nych w badania nad tym gatunkiem i jego ochronę.

Bezpośrednia koordynacja działań podejmowanych w terenie powinna 
pozostawać w gestii nadleśnictwa, na którego terenie znajduje się areał byto-
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wania żubrów. Prowadziłoby ono bezpośredni nadzór i odpowiadałoby za 
logistykę poszczególnych działań jak dokarmianie, utrzymywanie w dobrej 
kulturze rolnej łąk, monitoring, ew. przemieszczenia czy eliminację żubrów, 
a także kształtowanie świadomości, promocję i edukację. Nadleśnictwo wystę-
powało by też bezpośrednio o środki na finansowanie tych działań. 

Prognoza szkód mogących być spowodowane przez żubry na 
gruntach sąsiadujących i w drzewostanach Puszczy Augustowskiej

Sytuacje konfliktogenne wynikające z obecności wolnościowych populacji 
żubrów występują gdy żubry przemieszczają się poza obszar przewidzianego 
dla nich areału. Wówczas spodziewać się można zagrożeń w postaci wypadków 
komunikacyjnych lub wystąpienia szkód w uprawach rolnych.

Szkody w uprawach rolnych
Jest to najpoważniejsze i najczęściej występujące źródło konfliktów występu-
jących w związku z wsiedleniem żubrów. Wynika ono z żerowania lub wydep-
tywania w uprawach i płodach rolnych.

Istotnym czynnikiem dla poziomu tego konfliktu jest nastawienie miej-
scowej ludności do tego gatunku. Zgodnie z wynikami badań socjologicznych 
przeprowadzonych wśród ludności regionu Puszczy Augustowskiej, należy 
się tu spodziewać umiarkowanej akceptacji dla pojawienia się wolnościowych 
stad żubra. Wskazanym więc byłoby przygotowanie mechanizmów kompensa-
cyjnych, podobnie do stosowanych w Puszczy Białowieskiej, w postaci zakupu 
płodów od rolników albo też kontraktacji łąk (Porowski & Danik 2012, Smo-
leński 2012; Wawrzyniak 2012).

Jeżeli przemieszczenia żubrów są monitorowane, to jeśli mają one miejsce 
w potencjalnie konfliktogennym kierunku można zmusić stado do powrotu 
do ostoi np. kierunkowym płoszeniem jak to jest praktykowane w areale stada 
zachodnio-pomorskiego. W strefach przekraczania przez żubry Na ruchli-
wych odcinkach dróg, w strefach gdzie można spodziewać się ich przekracza-
nia przez żubry, zaleca się zastosowanie specjalnych znaków ostrzegawczych

Potencjalne zagrożenie szkodami w drzewostanach ocenia się jako nie-
wielkie. W ramach przeciwdziałania można stosować np. wykładanie czubów 
ściętych drzew na zrębach lub uzupełnianie karmy treściwej w punktach 
zimowego dokarmiania granulatem z korą drzew.
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Streszczenie

1. Teren wytypowany jako areał wolnościowej populacji żubra w Puszczy 
Augustowskiej obejmuje OHZ-ty nadleśnictw Augustów nr 44 i 47 i Pła-
ska nr 37 i 43, o łącznej powierzchni leśnej 28090 ha, w tym 136,53 ha łąk 
i pastwisk oraz 21,97ha poletek łowieckich.

2. Wsiedlenie żubrów na teren Puszczy Augustowskiej rozpoczęło się 
w kwietniu 2018 poprzez przywóz 7 osobników odłowionych w Puszczy 
Boreckiej (2 byki i 5 krów). Do nich dołączył byk przebywający od ponad 
10 lat na terenie Puszczy, urodziły się 2 cielęta, a jeden młodszy byk został 
zrogowany. Obecnie stado liczy 9 osobników.

3. Oszacowana liczebność stada w roku 2030 bez przywozu kolejnych żub-
rów to 28 osobników, a w razie przywozu 1 samca i 2 krów – 36 osobników. 
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4. Zakładając zagęszczenie populacji żubrów odpowiadające pojemności eko-
logicznej środowiska, docelowa liczebność żubrów w Puszczy Augustow-
skiej nie powinna przekraczać poziomu 30–40 osobników.

5. Po przekroczeniu liczebności 35 osobników, należałoby wprowadzić pro-
cedury pozwalające na kontrolę liczebności populacji. Osobniki wytypo-
wane do eliminacji powinny być wskazane przez komisję na podstawie: 
ich bieżącej kondycji, stanu zdrowotnego lub też stwierdzonych cech nie-
korzystnych (np. nadmiernej agresywności). 

6. Jeśli stan prawny będzie na to pozwalał, odstrzały powinny mieć charakter 
komercyjny, a pozyskane fundusze powinny być przeznaczone na pokry-
cie kosztów ochrony żubra w Puszczy Augustowskiej.

7. Decyzje dotyczące zarządzania populację formułowane powinny być przez 
komisję, w skład której wchodziliby zarządcy terenu, czyli przedstawi-
ciele nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska, oraz eksperci z instytucji naukowych 
zajmujących się tematyką biologii i ochrony żubra, 

8. Bezpośrednią koordynację działań w terenie powinno prowadzić nadle-
śnictwa, na którego terenie znajduje się areał stada żubrów. 

9. Optymalne warunki bytowania żubrów, wymagają właściwego zagospo-
darowania mikrosiedlisk jak łąki śródleśne, halizny, wydłużenie okresu 
przelegiwania zrębów, zakładanie poletek karmowych i punktów dokar-
miania. Istotnym jest też zapewnienie żubrom całorocznego dostępu do 
wody.

10. W obrębie areału stada powinny zostać wyznaczone ostoje dla żubrów, 
wyłączone z normalnego użytkowania w ramach gospodarki leśnej. 

11. Dokarmianie zimowe powinno być prowadzone w miejscu zimowej ostoi, 
w rozproszonych punktach dokarmiania, przede wszystkim poprzez stałe 
wykładanie w tym sezonie sianokiszonki lub siana.

12. Rutynowy monitoring powinien dotyczyć liczebności i struktury popula-
cji (wiekowej, płciowej i genetycznej) oraz jej rozmieszczenia przestrzen-
nego i stanu zdrowia. W każdym przypadku odnalezienia martwego żubra 
niezbędna jest sekcja i ustalenie przyczyn zgonu. Monitorowany powinien 
być też stan siedlisk w obrębie areału stada. 

13. Potencjalne zagrożenia dla tej populacji ocenia się jako niewielkie, głów-
nie o charakterze antropogenicznym. 

14. Wystąpienie szkód w uprawach rolnych przy obecnej liczebności żubrów 
ocenia się jako mało prawdopodobne.. Zaleca się wprowadzenie programu 
kompensacji dla lokalnych rolników w postaci kontraktowania siana lub 
zakupu płodów rolnych.
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15. Sytuacjom kryzysowym jak np. wystąpienie szkód w uprawach rolnych 
lub bezpośredniego konfliktu żubrów z człowiekiem należy przeciwdzia-
łać w oparciu o stały monitoring przemieszczania się stada przy użyciu 
obroży telemetrycznych. 

16. Zagrożenie szkodami w drzewostanach ocenione jest także jako umiar-
kowane, działania prewencyjne mogą obejmować np. wykładanie czubów 
ściętych drzew na zrębach lub uzupełnianie karmy treściwej podawanej 
w punktach zimowego dokarmiania dodatkami w postaci granulatu z korą 
drzew.

17. Ryzyko negatywnego wpływu introdukowanych żubrów na formy i przed-
mioty ochrony przyrody w Puszczy Augustowskiej ocenia się jako zni-
kome zarówno w skali wielkoobszarowych form ochrony przyrody jak 
i jednostkowych obiektów objętych ochroną. 

18. Nastawienie miejscowej ludności wobec perspektywy pojawienia się żub-
rów na wolności ocenione zostało jako ambiwalentne, niezbyt pozytywne, 
dlatego niezbędne są działania łagodzące ew. konflikty spowodowane 
obecnością żubrów.

Summary
1. The area identified as a home range of free ranging wisent population in Augustowska Forest 

includes Centres for Game Breeding of Forest Districts: Augustów No. 44 and 47, and Płaska 
No. 37 and 43, in total 28090 ha of the forest with 136.53 ha of meadows and pastures and 
21.97 ha of feeding plots for the game.

2. Reintroduction of wisents to Augustowska Forest was initiated in April 2018 with 7 individu-
als captured at Borecka Forest (2 bulls and 5 cows). They were joined by a bull living already 
at Augustowska Forest of age over 10 years, two calves were born and one bull died in the 
fight. Presently the herd counts 9 individuals.

3. Estimated herd numbers for 2030 without supplementation are 28 animals, while conside-
ring supplementation with one bull and 2 cows – 36 individuals.

4. Assuming the density of this population equal to ecological capacity, the target numbers of 
wisents there, should not exceed 30–40 individuals.

5. After exceeding the level of 35 individuals, procedures allowing for population control sho-
uld be introduced. Individuals selected for elimination should be indicated by a task group 
on the basis of their current condition, health status or determined undesirable traits (eg. 
excessive aggressiveness).

6. If that would be legally allowed, elimination by shooting should be of commercial character, 
and acquired funds should be dedicated for covering costs of wisent conservation in Augu-
stowska Forest.

7. Decisions regarding population management should be undertaken by a task group consi-
sting of local authorities i.e. representatives of involved forest districts, Regional Directorate 
of State Forests, Regional Directorate of Environmental Protection and experts from scientific 
institutions involved in studies on biology and conservation of the wisent.
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8. Direct coordination of field actions should be done by forest districts where wisent herds 
occur.

9. Optimal conditions for the welfare of wisents require proper management of microhabi-
tats like forest meadows and openings, extension of overdue of clear cuts, establishment 
of feeding plots and feeders for game. Important is also the year round access to drinkable 
water.

10. Within the herd’s home range, refuge areas, excluded from normal forest management sho-
uld be delineated. 

11. Supplemental feeding in winter should be performed within the winter refuge, in dispersed 
feeding points, with hay or haysilage accessible through the whole season.

12. Routine population monitoring should include population numbers and structure (age, sex 
and genetic), its spatial distribution and health status. In every case of finding a dead wisent 
an autopsy and determination of a cause of death should be obligatory.

13. Potential threats for this population are estimated as low and mostly of anthropogenic cha-
racter.

14. An occurrence of damages to crops are estimated at present wisent numbers as not 
serious. Recommended is an introduction of compensation system for farmers including 
contracting hay or a purchase of field crops.

15. Crisis situations like damages to crops or direct conflicts with people should be mitigated 
through a constant monitoring of herd’s movements using telemetric collars.

16.  Threat of damages to forest stands is estimated as moderate. Preventive measures may inc-
lude making accessible tree tops at clear cuts or supplementation of concentrate feed with 
pellets containing tree bark.

17. A risk of negative effect of introduced wisents upon forms and objects of nature conserva-
tion in Augustowska Forest is estimated as minimal regarding both: large scale nature con-
servation units and particular protected objects.

18. An attitude of local inhabitants towards the perspective of an appearance of free ranging 
wisents is estimated as ambivalent, therefore introduction of measures allowing for mitiga-
tion of potential conflicts caused by the presence of wisents are necessary. 

 




