
 o projekcie LIFE13 NAT/PL/000010 
„Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów 

w północno-zachodniej Polsce”

Żubrowa wolność nie zna granic



W dzisiejszych czasach głębokie zmiany w środowisku, dokonane przez człowieka, wymuszają na 
zwierzętach adaptację do nowych warunków. W przypadku żubrów zmiany są znaczące ze względu na 
duże potrzeby tego przeżuwacza: dostępność pokarmu, tereny do migracji i realizowania swoich 
naturalnych instynktów. Prowadzony przez nas projekt LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja 
i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce" miał za zadanie wspomóc żubry na nowo 
zajętych terytoriach oraz przekonać lokalnych mieszkańców, że życie obok dużego zwierzęcego 
sąsiada nie musi być uciążliwe. 

Projekt realizowany od lipca 2014 r. do czerwca 2019 r. obejmował szereg działań ochronnych m.in. 
wsparcie rozwoju liczebnego populacji i jej jednoczesne rozproszenie, co zostało zrealizowane za 
pomocą odpowiednio zorganizowanego dokarmiania w sezonach zimowych, poprawę bazy żerowej 
w kompleksach leśnych poprzez udostępnienie łąk, poletek żerowiskowych i sadów co skutkuje 
inicjowaniem podziału istniejących stad na mniejsze grupy. Obecnie na Pomorzu Zachodnim żyje 
prawie 300 żubrów na 100 000 ha. W projekcie powstały 22 paśniki dla żubrów, w których prowadzone 
jest dokarmianie. Od niedawna zaczęliśmy stosować także tzw. „dokarmianie mobilne”, polegające na 
wywożeniu karmy bezpośrednio do nowo wyodrębnionych grup żubrów w celu pogłębienia i utrwalenia 
dywersyfikacji gatunku na terenie Pomorza Zachodniego. 
W ramach projektu powstało Pogotowie Żubrowe, które ma na celu wspomaganie społeczności lokalnej 
w przypadku problematycznych wydarzeń z żubrami. Pogotowie prowadzi interwencje przy 
wypadkach drogowych z udziałem żubrów, przepłasza żubry z cennych upraw rolnych, odławia 
zwierzęta problematyczne z terenów zurbanizowanych i stara się minimalizować wszelkie konflikty na 
linii żubry – ludzie.
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Obecnie prowadzimy monitoring telemetryczny populacji żubrów oraz udostępniamy bezpieczne 
informacje o lokalizacji zwierząt. Podczas projektu zostały założone żubrom 54 obroże telemetryczne, 
a dane o rejonach przebywania zwierząt prezentowane są online w aplikacji Bezpieczna Informacja 
o Żubrach pod adresem http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/mapa.html.

2Aplikacja pokazuje kwadraty o powierzchni 4 km , w obrębie których w danym momencie znajdują się 
żubry z obrożami telemetrycznymi. Dzięki temu można uniknąć niespodziewanego spotkania z żubrami 
na ruchliwej drodze, a także przygotować się na spotkanie z żubrami w czasie spaceru po lesie.
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ZTP - Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze jest organizacją pozarządową pożytku 
publicznego działającą na rzecz przyrody regionu. Od 2005 roku zajmuje się ochroną i monitoringiem 
całej populacji wolnych żubrów żyjących na Pomorzu Zachodnim. 

Nadleśnictwo Świerczyna – podczas realizacji projektu nadleśnictwo założyło poletka żerowiskowe, 
łąki i sady dla żubrów. Odmulono rowy i przepusty oraz wycięto krzewy i drzewa. Wykonano prace 
rekultywacyjne na powierzchni przeszło 20 ha oraz zabezpieczono ok. 10 000 mb grodzeń upraw 
leśnych przed żubrami. 

Nadleśnictwo Drawsko – w ramach projektu nadleśnictwo skoncentrowało się na polepszeniu bazy 
żerowej – przystosowaniu kompleksów łąk do koszenia i założeniu poletek żerowiskowych. 
Nadleśnictwo wykonało melioracje łąk o powierzchni ok. 96 ha i założyło 46 ha poletek żerowiskowych. 
Utworzono 2 ha sadów oraz wykonano 21400 mb prewencyjnych ogrodzeń. 

Nadleśnictwo Mirosławiec – na terenie nadleśnictwa w ramach projektu wybudowanych zostało, 
przez pracowników BOŻ, 7 paśników z dala od pól, aby utrzymać żubry wewnątrz lasu. Zimowe 
dokarmianie prowadzone jest w granicach nadleśnictwa w 11-stu paśnikach. W ramach projektu 
nadleśnictwo zrekultywowało prawie 30 ha łąk oraz wykonało 12 000 mb prewencyjnych grodzeń. 

Nadleśnictwo Tuczno – na terenie nadleśnictwa znajdują się 2 paśniki dla żubrów. Wykorzystywane są 
głównie przez grupy kawalerskie i pojedynczo wędrujące żubry. Podczas realizacji projektu 
nadleśnictwo zbudowało ok. 5 500 mb prewencyjnych ogrodzeń. 

PARTNERZY PROJEKTU LIFE:
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Rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad tymi 
zwierzętami pokazuje nam historia żubra, który w 2017 
roku jako pierwszy przedstawiciel gatunku pokonał 
Odrę (polsko-niemiecką granicę) i zginął po stronie 
niemieckiej. Coraz wyższa liczebność żubrów w re-
gionie przygranicznym oraz stale rosnący zasięg 
populacji wpływają na nasilenie wędrówek żubrów, 
także w kierunku granicy. Szczególnie intensywnie 
wykorzystywany jest przez samce korytarz migracyjny 
wzdłuż doliny Noteci, w kierunku zachodnim. Samce 
żubra regularnie pojawiają się w okolicach Gorzowa 
Wlkp. i Kostrzyna nad Odrą. Pokonanie polsko-
niemieckiej granicy przez kolejne żubry jest tylko 
kwestią czasu. 

ASPEKT MIĘDZYNARODOWY 

Kontakty ze stroną niemiecką zaowocowały stworzeniem wspólnego projektu Interreg „Polepszenie 
transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.
Dzięki współpracy transgranicznej będziemy mieć możliwość wypracowania wspólnego scenariusza 
ochrony migrujących przez granicę żubrów i przygotowanie społeczności niemieckiej na możliwość 
odbudowania dzikiej populacji tego gatunku na zachodnim brzegu Odry.

Po stronie niemieckiej śmierć żubra pod Lebus wywołała bardzo szeroki oddźwięk i burzliwą dyskusję, 
do której zostaliśmy włączeni. 
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W zamierzchłych czasach żubry wędrowały swobodnie po rozległych lasach Europy. Utrata siedlisk, 
polowania i kłusownictwo doprowadziły do zagłady żubrów w Niemczech i Polsce. Programy 
hodowlane i reintrodukcja oraz ulepszone przepisy ochronne przyczyniły się do powolnego 
odtworzenia gatunku w naszym kraju. Rosnąca populacja dzikich żubrów powoduje migrację 
osobników i konieczność udostępniania im nowych terenów. 
Powrót dużych ssaków stanowi wyzwanie dla ludzi. Trudności występują zwłaszcza tam, gdzie ludzkie 
interesy kolidują z potrzebami zwierząt. Potencjalnymi źródłami problemów mogą być szkody 
w rolnictwie, kolizje na drogach i gospodarka łowiecka. 

Nie jest do końca wiadome gdzie i ile zwierząt przebywa w niemiecko-polskiej strefie przygranicznej 
oraz gdzie istnieje możliwość konfliktu. Wpływa na to brak współpracy transgranicznej w zakresie 
zarządzania, monitorowania i badań. Nie ma również wspólnej wiedzy, działań i struktur 
komunikacyjnych między obydwoma krajami.

Aby zbudować wspólną bazę wiedzy o żubrach, powstał projekt INTERREG „Polepszenie 
transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”, w którym biorą udział: Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF), WWF Niemcy, Humboldt-Universität w Berlinie, Zachodnio-
pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i Ośrodek Kultury w Mirosławcu.
 
Główną koncepcją projektu jest intensywny monitoring telemetryczny żubrów i łosi migrujących 
w rejonie granicy polsko-niemieckiej, a także:

- stworzenie solidnych podstaw wiedzy i podejmowania decyzji dotyczących rozmieszczenia 
 i wymagań siedliskowych żubrów i łosi w obu krajach;
-  opracowanie i zainicjowanie opcji wspólnego i transgranicznego zarządzania w celu zapewnienia 
   współistnienia żubrów i łosi w sytuacji niskiego poziomu konfliktów;
-  uzyskanie akceptacji poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron i podmiotów, jak również 
   edukację i komunikację w zakresie ochrony środowiska w regionie objętym projektem. 

Oczekiwane rezultaty projektu: 
- szczegółowe mapy (online i drukowane) siedlisk, korytarzy migracyjnych i potencjalnych źródeł 
 konfliktów;
- katalog działań i deklaracja intencji w zakresie wspólnego, transgranicznego gospodarowania      
 populacjami żubrów i łosi;
-  uczestnictwo, materiały edukacyjne i komunikacyjne oraz grupa zadaniowa ds. żubrów-łosi, w celu 
 stworzenia warunków do łagodzenia konfliktów.

PROJEKT INTERREG
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Żubry są największymi dziko żyjącymi ssakami Europy. Z natury są niezbyt płochliwe, ale niepokojone 
oddalają się i unikają konfrontacji z człowiekiem. Jednak gdy poczują się zagrożone, jak wszystkie dziko 
żyjące zwierzęta, mogą zaatakować. Agresywne zachowania są bardzo rzadkie, wynikają zazwyczaj 
z nieodpowiedzialnego zachowania człowieka np. celowego nękania i płoszenia. 

Aby uniknąć niebezpieczeństwa podczas spotkania z żubrem należy:
- nie zbliżać się do żubra na odległość mniejszą niż 50 metrów,
- nie karmić zwierząt, nie wykładać karmy dla żubrów w pobliżu domu;
- nie szczuć psami,
- nie próbować w grupie kilku osób okrążyć stada.

SPOTKANIE Z ŻUBREM
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Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin 

Dzika Zagroda 
Baza Obsługi Żubrów 

Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec 

Tel. 881 006 288 
e-mail : dzika.zagroda@zubry.org

Strony: 
www.rysie.org

dzika-zagroda.pl
http://bisonlife13.zubry.org.pl/home/pl/
facebook.com/dzika.zagroda.jablonowo
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