
W ostatnim okresie głośno było o wędrówce żubra-

śledzonej telemetrycznie- który zawędrował aż pod

Przeworsk przekraczając rzekę San, autostradę i linię

kolejową. Wędrując bywał w okolicach Dubiecka i Krasiczyna-

siedzib dwóch książęcych

rodów Krasickich i Sapiehów.

Uwidoczniła się w tej wędrówce

chęć pokazania , że żubry

to gatunek należący do „szlachetnie urodzonych” o

niepodważalnym statusie.

„TURYSTYCZNE WYPRAWY BIESZCZADZKICH ŻUBRÓW

Migracje zwierząt jako czynne przemieszczanie się osobników, grup osobników lub populacji na różne odległości nie są w 

przyrodzie czymś szczególnym.        Wędrówki te mogą mieć charakter regularny- związany z cyklami życiowymi np. 

rozmnażanie i zmianami w środowisku –pory roku. Są one instynktowne i zakodowane genetycznie. Innym typem są 

wędrówki nieregularne  związane np. z przegęszczeniem. Żubr uważany jest za gatunek osiadły. Na nizinach nie stwierdza 

się w zasadzie migracji sezonowych inaczej niż w górach, gdzie w związku z utrudnieniami w dostępie do żeru obserwuje 

się przemieszczanie stad do miejsc ostoi letnich i zimowych. 

Niekiedy jednak pojedyncze osobniki czy niewielkie ugrupowania żubrów dokonują trudnych do wytłumaczenia  

wędrówek nawet na kilkaset kilometrów. 

W czasie półwiekowej obecności w Bieszczadach, żubry ustaliły swoje ostoje , a poszerzanie areału występowania 

odbywa się  głównie w kierunku północno- zachodnim. Zasadniczymi  przeszkodami w lokalnych migracjach jest Jezioro 

Solińskie wraz z rzeką San oraz coraz  bardziej ruchliwe drogi:

-Lesko  - Cisna

- Sanok- Komańcza

-Sanok- Przemyśl

Osobniki wędrujące dalej na północ muszą pokonać
również autostradę A-4 i 2-torową linię kolejową 
Rzeszów-Przemyśl.

Największe zainteresowanie wzbudziła

wędrówka żubra „Pulpita” na przełomie lat 1964/65.

Jak prawdziwy imperator odwiedził między innymi

okolice królewskiego miasta Sanoka ze słynnym

skansenem, był pod wojewódzkim Rzeszowem.

Prasa donosiła o obecności tego „króla puszcz” pod

Przemyślem- miastem o tysiącletniej tradycji.

Obrany kierunek wędrówki –a dotarł pod Tarnów-

wskazywał, że celem mógł być zamek na Wawelu-

siedziba królów Polski. W swej peregrynacji

przeszedł ponad 400 km.

Dwukrotnie/ w 2004 i 2018/ bieszczadzkie żubry ze stada

zachodniego wybrały się pasmem granicznym na zachód. Mogły mieć

dwa cele:

-skorzystać z leczniczych właściwości wód mineralnych w Rymanowie

Zdroju, gdzie od końca XIX w. czynne jest założone przez hrabiów

Potockich uzdrowisko,

-albo udać się szlakiem winnym po „węgrzyna”- tak zwano przed
wiekami wina węgierskie. Wybrały to drugie bo ich obecność
stwierdzono w okolicach Jaślisk. Widocznie dominowały wśród nich
spragnione samce. Warto wiedzieć, że karpackimi szlakami docierało do

ówczesnej Rzeczypospolitej na początku XVII w. 350 tys. hl. wina-
obecny import to 3o tys. hl.

Trafił się też osobnik o zgoła

innym usposobieniu. W latach

80-tych ubiegłego wieku

znaleziono czaszkę żubra w

okolicach Dukli. Najwyraźniej

dążył do pustelni św. Jana z

Dukli a szukając jej próbował

przenocować w jaskiniach

Cergowej-na pewno wypłoszył

zimujące w nich nietoperze.

Zimą 2019/20 cztery żubry po raz pierwszy weszły

na teren Gór Słonych przekraczając szosę Sanok- Lesko

i rzekę San w okolicach średniowiecznego zamku na

Sobieniu i skierowały się w kierunku szybowiska

Bezmiechowej zwanego kiedyś Polską Akademią

Szybownictwa. Stąd wystartował w maju 1938r

polskim szybowcem

Tadeusz Góra by dolecieć

w okolice Wilna.

Żubrze – twoje gabaryty

przekraczają możliwości

szybowca i tego wyczynu nie powtórzysz!!!

Żubry z polskich hodowli w latach 80- 90-tych ubiegłego wieku

przekraczały też granicę polsko- słowacką /bez paszportu!/ Jeden z

nich zawędrował w okolice Medzilaborca- miasteczka znanego z Muzeum Sztuki Nowoczesnej- gdzie

zgromadzono prace / oryginały i kopie/Andy Warhola- króla pop-artu, którego rodzice pochodzili z tych okolic.

Wśród „żubrzych turystów” trafił się też taki, który

zawędrował do Uherzec k. Leska by zobaczyć dom stojący na

dachu. Nie mogąc zrozumieć takiej konstrukcji wrócił do swej

bieszczadzkiej o stoi. Mógłby wracać

drezyną napędzaną siłą mięśni ale

nie odbywała ona kursów do

bieszczadzkiej puszczy.

Bieszczadzkie żubry mają więc różne zainteresowania- możliwe, że w przyszłości

poznamy kolejne ich pasje. Czy poprzez popularyzację odwiedzanych miejsc

bieszczadzkie żubry w swoisty sposób spłacają dług wobec ludzi , którzy podjęli się

opieki nad nimi?


