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I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

Beneficjent:  Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 

Partnerzy: Nadleśnictwo Drawsko, Nadleśnictwo Mirosławiec, Nadleśnictwo Tuczno, 

Nadleśnictwo Świerczyna  

Lokalizacja projektu: Obszary Natura 2000: PLB320019 "Ostoja Drawska”, PLB300012 

“Puszcza and Gwdą”, PLH320045 “Mirosławiec”,  PLH320046 “Uroczyska 

Puszczy Drawskiej”, PLH320023 “Jezioro Lubie i Dolina Drawy”, PLH320067 

“Pojezierze Ińskie”, PLH320011 “Jezioro Wielki Bytyń”, PLB320008 “Ostoja 

Ińska”, Korytarze ekologiczne żubrów, PLB320016 “Lasy Puszczy and Drawą” 

Okres realizacji projektu:           01.07.2014 – 30.06.2019  

Całkowity budżet projektu:           2 194 784,67 EUR  

Dofinansowanie z Komisji Europejskiej:    1 646 088,50 EUR  

Dofinansowanie z NFOŚiGW:             438 956,93 EUR  

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie:   39 514,53 EUR  

 

Cele projektu 

Celem nadrzędnym projektu jest: 

1. Stworzenie modelu zarządzania populacją zagrożonego gatunku w przestrzeni 

wykorzystywanej gospodarczo. 

2. Zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno – zachodniej z 

wyjściowych 110 do co najmniej 190 osobników z jednoczesnym zainicjowaniem 

naturalnego zwiększenia areału występowania żubrów o co najmniej 30 %. Będzie to 

skutkować zwiększeniem liczebności populacji z jednoczesnym  zagęszczeń zwierząt. 

Cele operacyjne: 

1. Utworzenie nowego stada żubrów na terenie pomiędzy już istniejącymi stadami, a w 

wyniku tego podniesienie różnorodności genetycznej populacji i umożliwienie wymiany 

genetycznej pomiędzy stadami. 

2. Poprawa bazy żerowej żubrów na terenach zwiększonego areału. 

3. Utworzenie Bazy Obsługi Żubrów jako systemowego narzędzia do zarządzania 

populacją. 

4. Ograniczenie szkód w lasach i w uprawach rolnych. 

5. Podniesienie bezpieczeństwa zwierząt poprzez upowszechnienie informacji o aktualnych 

rejonach przebywania stad. 

6. Wykorzystanie przyjaznych postaw społeczności lokalnych do rozwoju stad i 

przeniesienie pozytywnych wzorców zachowań na nowe tereny. 
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II. DZIAŁANIA KONIECZNE DO ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU I 

ANALIZA SWOT  

Podstawowym celem Projektu Life była skokowa zmiana stanu populacji żubrów 

zachodniopomorskich w relatywnie krótkim czasie (wzrost liczebny populacji) z 

jednoczesnym znacznym rozszerzeniem areału występowania i utrzymaniem relatywnie 

niskich miejscowych zagęszczeń w ciągu 5 lat. Osiągnięciu tego celu miały służyć 

intensywne działania ochronne realizowane przez pracowników zatrudnionych w Bazie 

Obsługi Żubrów. Po zakończeniu Projektu niezbędne jest kontynuowanie działań z zakresu: 

⎯ utrzymania BOŻ, 

⎯ utrzymania paśników i dokarmiania zimowego, 

⎯ utrzymania w należytym stanie i użytkowania punktów przechowywania karmy, 

⎯ utrzymania w kulturze i uprawa łąk i poletek dla żubrów, 

⎯ funkcjonowania monitoringu telemetrycznego GPS i internetowego systemu 

bezpieczeństwa, 

⎯ prowadzenia opieki weterynaryjnej. 

W związku z tym, że populacja na Pomorzu Zachodnim znacznie zwiększyła zasięg, a żubry 

zajęły nowe tereny w granicach województw lubuskiego i wielkopolskiego, działania po 

zakończeniu Projektu Life muszą również wykraczać poza pierwotny obszar Projektu. 

Działania po zakończeniu projektu Life będą dostosowane do obecnej liczebności i zasięgu 

populacji, aby utrzymać wysoką dynamikę rozwoju i wysoką akceptację społeczną dla 

gatunku.  

Po zakończeniu Projektu Life przewiduje się prowadzenie następujących grup działań: 

1. Kontynuowanie prac Zespołu terenowego Bazy Obsługi Żubrów – zadanie obejmuje 

rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów (BOŻ) na tereny obecnego występowania 

populacji żubrów w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. 

Obszar prowadzenia działań zdefiniowany przez występowanie  stad i stacjonarnych grup 

żubrów wynosi około 5800 km2. W zakres obowiązków pracowników BOŻ wchodzą: 

monitoring bezpośredni i telemetryczny żubrów, odłowy osobników i ich 

przemieszczenia, immobilizacja i zakładanie obroży telemetrycznych, budowa i remonty 

paśników, koszenie łąk dla żubrów, rozwożenie karmy dla żubrów, opieka nad żubrami w 

zagrodzie pokazowej w Jabłonowie, prace w Pogotowiu Żubrowym - interwencje na 

wezwania od rolników, płoszenie żubrów z cennych upraw rolnych, pomoc w wypadkach 

komunikacyjnych z udziałem żubrów, interwencje w przypadkach zwierząt chorych lub 

rannych, usuwanie zwierząt martwych, pobieranie prób do badań. Pogotowie Żubrowe 

jest skuteczną metodą eliminacji i łagodzenia konfliktów społeczności lokalnych z 

żubrami. Szybka pomoc i  reagowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem żubrów jest 

najlepszą metodą podnoszenia akceptacji społecznej dla rozwoju populacji żubrów. 

2. Utrzymanie żubrów na terenie Skarbu Państwa - chcielibyśmy zatrzymać stada jak 

najdłużej na terenie Skarbu Państwa, aby ograniczyć szkody na polach uprawnych. W 

tym celu niezbędne jest prowadzenia nęcenia w okresie zimowym przy paśnikach 

(zbudowanych w poprzednich projektach oraz nowo zbudowanych) atrakcyjną karmą: 

burakami i owsem. Nęcenie zimowe ogranicza szkody gospodarcze, ponieważ pozwala 

utrzymać żubry z daleka od cennych upraw zarówno rolnych jak i leśnych. Zadanie 
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obejmuje zakup karmy, jej rozwożenie do paśników w okresie zimowym oraz budowę 

nowych paśników na terenie areałów nowych stad. 

3. Monitoring populacji żubrów - zadanie obejmuje wytworzenie obroży telemetrycznych 

przez ZTP, rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Bezpieczna Informacja o Żubrach  i 

ustawienie 6 tablic ostrzegawczych. Telemetria GPS jest niezbędna do stworzenia 

żubrom bezpiecznych warunków rozwoju. Powiązanie pozycji zwierząt z bazą obszarów 

niebezpiecznych dla zwierząt i corocznie aktualizowaną bazą cennych upraw pozwoli 

Pogotowiu Żubrowemu podejmować interwencje w celu przepłaszania zwierząt z 

niebezpiecznych terenów dla zwiększenia ich bezpieczeństwa i minimalizowania strat 

gospodarczych. Zakładanie obroży zostanie przeprowadzone przez pracowników BOŻ 

przy użyciu sprzętu zakupionego w projekcie LIFE. Dane z obroży wykorzystywane są w 

aplikacji „Bezpieczna informacja o żubrach”, która w czasie rzeczywistym informuje o 

obecności żubrów. Głównymi odbiorcami tych informacji są myśliwi, leśnicy, rolnicy i 

turyści. Udostępnienie wiedzy o aktualnych rejonach przebywania zwierząt pozwala 

ograniczyć przypadkowe postrzelenia, płoszenia żubrów w czasie polowań zbiorowych, 

niepokojenie matek z cielętami.  Aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród lokalnej 

społeczności, dlatego też chcemy rozszerzyć jej funkcjonalność poprzez opracowanie jej 

mobilnej wersji. 

4. Opieka weterynaryjna - zadanie obejmuje kontrolę zdrowotną i genetyczną populacji 

żubrów, zakup środków farmakologicznych do immobilizacji oraz pracę lekarza 

weterynarii. „Strategia ochrony żubra Bison bonasus w Polsce” z 2007 r. nakłada 

obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego populacji. Od każdego stada pobierane są 

próby do badań parazytologicznych (próbki kału) i genetycznych (pobieranie tkanek od 

żywych zwierząt podczas immobilizacji i pobieranie prób od osobników martwych). 

Wszystkie osobniki martwe poddawane są sekcji i oceniany jest ich stan zdrowia, a także 

pobierane są próby do badań patomorfologicznych. Do immobilizacji niezbędne są środki 

farmakologiczne oraz zestaw jednorazowego sprzętu medycznego. Lekarz weterynarii 

będzie wykonywał sekcje martwych zwierząt oraz sprawował opiekę nad żubrami. 

5. Konserwacja i naprawy sprzętu zakupionego w ramach Projektu LIFE - przewiduje się 

serwisowanie sprzętu zakupionego w projekcie LIFE, tak aby służył BOŻ. 

6. Działania związane z rozpowszechnianiem informacji nt. utrzymania efektów projektu -  

organizacja 4 warsztatów w zagrodzie pokazowej żubrów w Jabłonowie dla 

przedstawicieli gmin i nadleśnictw (ze szczególnym uwzględnieniem miejscowych 

rolników, przedstawicieli kół łowieckich i młodzieży szkolnej), w których obecne są 

żubry. 

Zaplanowane działania wdrażają najlepsze praktyki opracowane dla aktywnej ochrony 

żubrów w Europie, realizowane m. in. w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 i innych 

projektach. 
 

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, czyli mocne i słabe strony 

projektu, szanse i zagrożenia) to analiza mocnych i słabych stron projektu, szans jego 

realizacji oraz zagrożeń, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu postawionych celów. 

 

Mocne strony projektu: 

1. Zwiększenie liczebości populacji 
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W trakcie realizacji Projektu LIFE13 NAT/PL/000010 liczba żubrów ta terenie Pomorza 

Zachodniego wzrosła z wyjściowych 132 osobników do 265. Jest to bardzo korzystna 

sytuacja dla kontynuacji założeń Projektu, gdyż udowadnia ona, że były i są one jak 

najbardziej skuteczne. Tak duży wzrost liczebności daje nadzieję na poprawę sytuacji żubrów 

w Polsce jak i na świecie. 

2. Zwiększenie areału występowania 

Areał występowania żubrów zwiększył się czterokrotnie i wynosi 112 748 ha. Przy wzroście 

liczebności wzrost zasięgu występowania populacji jest bardzo istotny, gdyż pozwala on na 

rozproszenie się poszczególnych stad na większym areale. Skutkuje to akceptacją lokalnej 

społeczności i minimalizacji konfliktów z rolnikami. 

3. Zmniejszenie konfliktów z lokalną społecznością 

Dzięki zwiększeniu areału występowania żubrów zwiększa się akceptacja mieszkańców w 

stosunku do tego gatunku oraz zmniejszają się konflikty m.in. z rolnikami i myśliwymi. Ekipa 

Pogotowia Żubrowego w razie potrzeby wyjeżdża na interwencje związane z żubrami i 

rozmawia z mieszkańcami oraz pomaga w rozwiązaniu konfliktu. 

4. Uruchomienie Bazy Obsługi Żubrów i Pogotowia Żubrowego 

Utworzenie BOŻ i PG było kluczowe dla realizacji zadań Projektu. Dzięki osobom, które są 

zaangażowane w pracę BOŻ i PG są prowadzone  działania ściśle związane z ochroną żubra, 

m.in.: dokarmianie zimowe, monitoring i nadzór żubrów, budowa paśników. Ludzie Ci są 

wyszkoleni w tej dziedzinie i będą w stanie kontynuować zadania po zakończeniu realizacji 

Projektu.   

 

Słabe strony projektu: 

1. Wypadki, w których giną żubry 

Droga krajowa nr 10, która biegnie przez środek rewiru stada mirosławieckiego wpływa na 

ilość wypadków samochodowych z udziałem żubrów. W trakcie realizacji Projektu 

zauważono znaczny spadek zdarzeń na drodze krajowej nr 10, jednak nadal są one przyczyną 

śmierci żubrów. 

2. Wysoki inbred w stadach 

W całej populacji żubrów spokrewnienie jest bardzo wysokie, trzeba więc szczególnie dbać o 

różnorodność małych sobie zaplecze genetyczne w Dzikiej Zagrodzie, gdzie przebywają 

żubry obce genetycznie w stosunku do miejscowej populacji. Przychówek z Zagrody 

wypuszczany jest na wolność jako dolew świeżej krwi do populacji na Pomorzu Zachodnim.  

3. Lokalnie duże zagęszczenie żubrów 

Najstarsze stado na Pomorzu Zachodnim,  stado  E (mirosławieckie) miało najwyższą w 

populacji liczebność, a większość roku spędzając w pobliżu pól uprawnych sprawiło, że 

lokalna społeczność była przeciwna ich obecności w regionie. Jeżeli sytuacja ta 

utrzymywałaby się nadal, pod znakiem zapytania mogłaby stanąć idea rozwoju liczebnego i 

przestrzennego populacji.  

 

Szanse realizacji Projektu 

1. Skuteczna dywersyfikacja stad żubrów 

Rozprzestrzenienie się populacji na większym terenie umożliwia zwiększenie akceptacji 

lokalnej społeczności dla żubrów oraz zmniejszenie ryzyka chorób zakaźnych. Jest to bardzo 

istotne ze względu na dużą jednolitość genetyczną wszystkich żubrów i wysoką podatność na 
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choroby. Zwiększenie areału, oznaczające spadek lokalnych zagęszczeń, sprzyja rozwojowi 

populacji  i minimalizowaniu konfliktów np. z rolnikami.  

2. Utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju 

Bardzo ważne jest aby wskaźnik urodzeń pozostawał w populacji na wysokim poziomie. 

Zapewnia to wysoka liczba krów w wieku reprodukcyjnym zdolna do urodzeń. 

3. Sprzyjająca postawa lokalnej społeczności dla nowych stad żubrów 

Wysoka akceptacja lokalnej społeczności dla żubrów bytujących w regionie jest niezwykle 

istotna dla rozwoju populacji. Bez akceptacji prowadzenie działań na rzecz ochrony jest 

trudne, a czasami nawet niemożliwe. Dzięki wsparciu mieszkańców można podnosić 

liczebność populacji i propagować wprowadzanie gatunku na nowych obszarach.   

 

Zagrożenia w realizacji Projektu 

1. Niezgodne z założonym scenariuszem projektu zachowanie populacji żubrów. 

Projekt został przygotowany w oparciu o metody ochronne stosowane w populacji 

zachodniopomorskiej w latach 2008-2016. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że w środowisku 

pojawi się czynnik, który zmieni występujące do tej pory reakcje zwierząt (np. ekstremalna 

pogoda, radykalna zmiana struktury upraw rolnych). Ponieważ projekt zakłada "podążanie 

działań za żubrami" planowane zadania na bieżąco dostosowywane będą do zachowania 

populacji. 

2. Wystąpienie chorób zwalczanych z urzędu, wymagających likwidacji grup zarażonych 

zwierząt 

Istnieje możliwość wystąpienia w populacji gruźlicy i choroby błękitnego języka, które ze 

względu na wysoki inbred są bardzo groźne dla żubrów. Jedynym systemowym rozwiązaniem 

problemu jest stałe zwiększanie liczebności gatunku i jego dyspersja, co jest celem projektu. 

Populacja jest w czasie projektu pod stałą obserwacją weterynaryjną, w razie potrzeby 

podejmuje się wszelkie konieczne i możliwe do zastosowania środki zaradcze, a projekt 

będzie kontynuowany w stosunku do zdrowych osobników. 

3. Nieprzewidziane zmiany prawa 

W razie potrzeby stosuje się przesunięcie terminu realizacji zadań, których zmiana dotyczy, 

zyskując dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych wymogów. 
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III. SPIS ZADAŃ PROJEKTU WRAZ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DZIAŁAŃ 

KONIECZNYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI 

PROJEKTU 

Action A.1 Waloryzacja przyrodnicza łąk i opracowanie dokumentacji technicznej prac 

melioracyjnych 

W ramach zadania została  opracowana waloryzacja przyrodnicza łąk położonych w 

granicach obszarów Natura 2000 (144,35 ha) wskazanych do przywrócenia mechanicznego 

użytkowania kośnego na potrzeby żubrów na terenie nadleśnictw Drawsko, Mirosławiec i 

Świerczyna, opracowano warunki prowadzenia robót zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 

gwarantujących utrzymanie wartości przyrodniczych oraz opracowano projekty techniczne 

określające zakres prac. Działanie to zostało rozszerzone o prowadzenie nadzoru 

przyrodniczego. Opracowanie dokumentacji umożliwiło realizację zadania C.4. Zadanie to 

nie będzie kontynuowane, ponieważ zostało zaplanowane na potrzeby realizacji zadania C.4 

w projekcie 

Action A.2 Projekty punktów przechowywania karmy  

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa dwóch punktów 

przechowywania karmy. Został opracowany także koreferat do dokumentacji. Wykonanie 

zadania A.2 pozwoliło rozpocząć realizację zadania C.6. Zadanie A.2 nie będzie 

kontynuowane, ponieważ nie ma potrzeby projektować większej ilości punktów 

przechowywania karmy.  

Action C.1 Utworzenie bazy obsługi żubrów (BOŻ) 

Zadanie zostało podzielone na 4 podzadania: 

1. Zakup sprzętu do obsługi stad żubrów (2 ciągniki rolnicze, 2 przyczepy rolnicze, 1 

przyczepa leśna z chwytakiem hydraulicznym). Sprzęt zakupiono tuż po rozpoczęciu 

realizacji projektu, gdyż był on niezbędny do prowadzenia dokarmiania zimowego, 

nadzoru stad i budowy paśników. 

2. Zakup trak taśmowego. Trak został kupiony w 2014 roku, gdyż był on niezbędny do 

przygotowania materiały na budowę i remont paśników oraz budowę skrzyń na karmę. 

3. Zakup drobnych narzędzi (m.in.: drabiny, poziomice, młotki, wkrętarki, agregat 

prądotwórczy, maszyny do obróbki drewna, przecinarki, pilarki, taczkę i wózek widłowy). 

Narzędzia te umożliwiły budowę paśników oraz skrzyń na karmę jak i szeroko pojętą 

działalność BOŻ. 

4. Zatrudnienie stałych pracowników BOŻ. Zatrudniono specjalistów ds. żubrów i 

pracowników technicznych oraz lekarza weterynarii, którzy realizowali pozostałe zadania 

projektu. BOŻ działało również w ramach Pogotowia Żubrowego, które reagowała w razie 

interwencji w odniesieniu do zwierząt rannych i chorych. 

Zadanie przyczyniło się do skutecznej realizacji projektu oraz osiągnięcia zamierzonych 

efektów. Zadanie będzie kontynuowane zarówno w zakresie zatrudnienia pracowników oraz 

utrzymania zakupionego w Projekcie sprzętu. BOŻ będzie korzystała ze sprzętu zakupionego 

w projekcie. 
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Action C.2 Inicjowanie przestrzennej dywersyfikacji stad żubrów 

W ramach zadania zakupiono karmę na 5 sezonów dokarmiania, tj. 1909 ton owsa i buraków. 

ZTP uzyskało 3 dotacje z WFOŚiGW w Szczecinie na zakup karmy. Zadanie przewidywało  

również budowę 22 paśników, remont 10 i budowę 50 skrzyń na karmę. 

Głównym celem działania była dywersyfikacja, czyli rozprzestrzenienie żubrów z 

istniejących stad na większy obszar i zainicjowanie naturalnego tworzenia nowych stad. 

Poprzez realizację projektu Life osiągnięto zamierzony cel. W chwili obecnej istnieje 8 stad, a 

ich areał zwiększył się ponad czterokrotnie. Dokarmianie zimowe należy utrzymać aby 

podtrzymać uzyskany efekt. Zadanie będzie kontynuowane. ZTP planuje wybudować 6 

nowych paśników na terenach bytowania nowych stad oraz remontować stare paśniki, aby 

służyły jak najdłużej. 
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Action C.3 Utworzenie nowego stada żubrów 

W ramach zadania zostało utworzone nowe stado żubrów zwane stadem M (Jałowcówka). 

Zbudowano zagrodę aklimatyzacyjną wraz z paśnikiem i przywieziono do niej 10 żubrów z 

istniejących stad E (mirosławieckiego) i W (drawskiego). W drugiej połowie stycznia 2016 r. 

przy kompletnym braku śniegu nastały mrozy do -20°C, wodopoje w zagrodzie pokryły się 

grubym lodem, którego żubry nie były w stanie skruszyć, a dowożona woda natychmiast 

zamarzała. Z tego powodu zdecydowano o otwarciu zagrody, aby żubry mogły korzystać z 

wodopojów na niezamarzających źródliskowych strumieniach. W wyniku przemieszczeń 

samic na potrzeby utworzenia nowego stada rozpoczęła się dyspersja żubrów, której efektem 

jest powstanie w kolejnych latach nowych stad na areale czterokrotnie większym od 

pierwotnego. Bardzo istotne jest utrzymanie efektów realizacji zadania, dlatego będzie ono 

realizowane. Przewiduje się budowę paśników w obrębie nowych areałów, prowadzenie tam 

dokarmiania zimowego oraz nadzór telemetryczny i monitoring. Zadanie miało duży wpływ 

na rozwój populacji zachodniopomorskiej, jednak ZTP nie planuje tworzenia kolejnych stad, 

a jedynie inicjowanie naturalnych podziałów. 

 

 

Action C.4 Utrwalenie obecności żubrów na skrajach obecnego areału i na nowych 

terenach  

Zadanie było realizowane przez Partnerów Projektu, Nadleśnictwa: Drawsko, Mirosławiec, 

Świerczyna i W ramach jego realizacji  utworzono 48,89 ha poletek żerowiskowych 

(Nadleśnictwo Drawsko i Świerczyna), założono 2 ha sadów (Nadleśnictwo Drawsko) i 

przeprowadzono rekultywację 144,35 ha łąk (Nadleśnictwa: Drawsko, Mirosławiec i 

Świerczyna). Przeprowadzone prace na łąkach miały je przygotować do corocznego koszenia 

na potrzeby żubrów, co udało się w 100%. Realizacja zadania miała na celu wzbogacenie 

bazy pokarmowej i zatrzymanie żubrów na leśnych łąkach wewnątrz kompleksów leśnych. 
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Przeprowadzone prace nie będą wymagały poprawek w najbliższych latach. Nadleśnictwa 

zadeklarowały utrzymanie sadów, poletek i  zmeliorowanych łąk.  

 

 

Action C.5 Zabezpieczenie cennych upraw leśnych w pobliżu paśników żubrowych 

Zadanie było realizowane przez Partnerów Projektu. W pierwotnej wersji planowano 

wykonanie 39000 mb grodzeń, jednak ostatecznie wykonano ich 49 087 mb. Grodzenia miały 

na celu zabezpieczenie upraw leśnych w pobliżu paśników żubrowych, w miejscach 

ulubionych przez zwierzęta i na trasach ich migracji, tak aby wyeliminować możliwość 

zniszczenia cennych upraw. Uprawy, które wymagały wykonania grodzeń były wyznaczane 

indywidualnie w każdym z nadleśnictw. Zabezpieczono uprawy w pobliżu paśników na 

obszarze realizacji Projektu i na trasach migracji. W najbliższych latach nie przewiduje się 

kontynuacji zadania.  
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Action C.6 Utworzenie punktów przechowywania karmy 

W ramach zadania zbudowano dwa punkty przechowywania karmy w Dłusku i Jabłonowie. 

Punkty przechowywania karmy zdecydowanie usprawniły proces rozwożenia karmy do 

paśników w sezonie zimowym. Dzięki odpowiednio utwardzonym placom, przygotowywanie 

karmy do wywozu jest o wiele szybsze, a buraki nie są zmieszane z wilgotną ziemią. 

Magazyn służy do przechowywania zboża oraz buraków tuż przed wywozem. Zadanie będzie 

kontynuowane poprzez coroczne sezonowe składowanie karmy dla żubrów w punktach 

przechowywania karmy.  

 

 

 

Action C.7 System kontroli bezpieczeństwa stad 

W ramach realizacji zadania założono 54 obroże telemetryczne na żubry.  Dzięki 

funkcjonowaniu aplikacji Bezpieczne Informacja o Żubrach rozszerzyła się wiedza o rejonach 

przebywania żubrów, co m.in. znacznie wpłynęło na zachowanie ostrożności przez 

kierowców poruszających się drogami w areale bytowania wolnych stad. Realizacja założeń 

tego zadania po zakończeniu Projektu Life jest niezbędna do utrzymania osiągniętych 

efektów. Obroże telemetryczne pozwalają na monitoring i prowadzenie nadzoru nad stadami 

żubrów oraz umożliwiają udostępnianie informacji w prowadzonej aplikacji. Do aplikacji 

będą dodawane kolejne obroże zakładane już po zakończeniu projektu, planuje się również 

upowszechnienie aplikacji do prezentowania migracji żubrów przez granicę polsko-

niemiecką, uruchomiany zostanie również moduł dotyczący łosia. 
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Action C.8 Opieka weterynaryjna 

W ramach zadania został zatrudniony lekarz weterynarii, który na bieżąco zajmował się 

opieką weterynaryjną nad żubrami oraz sporządzał raporty zdrowotne w każdym roku trwania 

Projektu. Lekarz weterynarii był również odpowiedzialny za zakup środków 

farmakologicznych niezbędnych do immobilizacji. Ponadto w ramach zadnia zbierano próby 

do badań parazytologicznych, genetycznych i patomorfologicznych. W kolejnych wdrażanych 

projektach przewiduje się zatrudnienie lekarza weterynarii, co pozwoli na prowadzenie 

dalszego monitoringu zdrowotnego. Zadanie będzie kontynuowane także w zakresie zakupu 

środków farmakologicznych do immobilizacji żubrów. 
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Action D.1 Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu 

Zadanie obejmowało stworzenie raportu zerowego i raportów z wpływu prowadzonych 

działań na populację żubrów i faunę ekosystemu w każdym roku trwania projektu. Powstało 5 

raportów, w których zostały omówione czynniki mające wpływ na zwiększenie areału stad 

żubrów oraz zmiany w stadach. Zadanie będzie kontynuowane poprzez stałą obserwację 

żubrów oraz tworzenie raportów o zachodzących zmianach.   

Action D.2 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną 

gospodarkę i społeczeństwo 

W ramach zadania sporządzono dwa raporty, jeden na  początku realizacji projektu, a drugi na 

końcu. Wyniki ewaluacji gospodarczego wpływu projektu na lokalne społeczności oraz 

ankiety skierowanej do społeczności lokalnej na temat wiedzy o projekcie i postrzeganiu 

projektu w kontekście potrzeb i korzyści gatunku i społeczności zostały omówione w raporcie 

społeczno-gospodarczym w części ex-ante i ex-post. W obu raportach został wykazany 

pozytywny wpływ Projektu na lokalną gospodarkę i ochronę żubrów. Nie jest przewidziana 

kontynuacja zadania w najbliższych latach, ponieważ nie przewidujemy szybkich zmian 

lokalnych społeczności na terenach nowych ugrupowań żubrów.  

Action E.1 Strona internetowa projektu 

Strona internetowa Projektu pozwoliła na bieżąco informować osoby zainteresowane jego 

realizacją o wykonywanych zadaniach BOŻ oraz PG. Na stronie, oprócz aktualności, 

funkcjonuje rejestr działań Pogotowia Żubrowego oraz aplikacja Bezpieczna Informacja o 

Żubrach. Strona będzie prowadzona przez kolejne min. 5 lat. 

  

 

 

Action E.2 Materiały informacyjno - promocyjne 

W ramach realizacji zadania powstał folder informacyjny o projekcie w ilości 2000 egz., 

kalendarz promujący projekt – 1200 egz., ulotki o charakterze krótkiego poradnika – 1400 

egz., kartki świąteczne – 2070 egz., kalendarz dla rolników z opisem sezonowych zachowań 
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żubrów – 800 egz. Materiały przygotowywane w ramach tego zadania rozdawane były 

uczestnikom warsztatów i konferencji, osobom odwiedzającym Dziką Zagrodę oraz 

interesariuszom nadleśnictw. Mają one duży wpływ na szerzenie informacji o realizacji 

Projektu oraz o wolnych stadach żubrów na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

Materiały informacje na przyszłe lata będą produkowane w ramach kolejnych realizowanych 

projektów. 

 

 

Action E.3 Warsztaty dla lokalnych społeczności 

W ramach zadania przeprowadzono 17 sesji warsztatowych, których uczestnikami byli m.in.: 

rolnicy, leśnicy, lokalni mieszkańcy, uczniowie lokalnych szkół, przedstawiciele kół 

łowieckich, pracownicy policji. Warsztaty odbywały się w prowadzonej przez ZTP Dzikiej 

Zagrodzie w Jabłonowie. Taka forma spotkań umożliwiła wymianę doświadczeń i 

identyfikowanie najbardziej palących problemów. Kontakt z przedstawicielami lokalnych 

środowisk pozwolił skuteczniej planować przebieg działań projektu. W kolejnych latach 

(2019-2023) planujemy przeprowadzenie 4 sesji warsztatowych dla  lokalnych społeczności/ 

służb/ myśliwych/ leśników itp. 
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Action E4. Tablice informacyjne o projekcie 

W ramach zadania postawiono przy siedzibach partnerów projektu oraz u beneficjenta tablice 

informując o realizacji Projektu oraz zakupiono roll-up`y. Tablice promują Projekt wśród 

lokalnej społeczności i osób współpracujących z partnerami. Tablice i roll-upy będą 

eksponowane w okresie trwałości projektu. 

Action E.5 Organizacja konferencji 

W ramach zadania przeprowadzono konferencję otwierającą, 3 konferencje informacyjne i 

konferencję podsumowującą. Konferencje były elementem promocji projektu. Uczestnicy 

konferencji mieli okazję poznać działania projektu oraz efekty ich realizacji. Spotkania o 

charakterze konferencyjnym będą kontynuowane w ramach międzynarodowego projektu 

Interreg. 

 

 

 

Action E.6 Raport laika 

Raport został wydany tuż po zakończeniu realizacji Projektu.  

Action E.7 Wystawa 

W ramach zadania wykonano 5 wystaw (u Beneficjenta i Partnerów), które składają się z 25 

zdjęć dużego formatu prezentujących żubry. Wystawy są elementem promocji Projektu. 

Wystawy będą obecne w siedzibach Partnerów oraz Beneficjenta przez długie lata nawet po 

zakończeniu okresu trwałości Projektu.  

Action F.1 Zarządzanie projektem i monitoring realizacji zadań  

Na potrzeby realizacji projektu został stworzony Zespół Zarządzający, który składał się z: 

koordynatora beneficjenta, zastępcy koordynatora, kierownika finansowego i koordynatorów 

poszczególnych nadleśnictw. Ponadto zakupiono aparat fotograficzny, którym 

dokumentowano realizację zadań projektu. Dzięki sprawnemu zarządzaniu realizacja projektu 

przebiegła pomyślnie. Koordynacja zadań w ramach kontynuacji projektu zostanie 
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powierzona ekipom pracowników zatrudnionych w kolejnych realizowanych projektach 

dotyczących żubrów. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac będzie sprawował zarząd 

ZTP.  

 

 

 

Action F.2 Rada projektu  

W czasie realizacji Projektu odbyło się 5 posiedzeń Rady Projektu, na których zostały spisane 

rekomendacje dające wskazówki ZZ, BOŻ i PG do dalszego działania. ZTP zamierza 

pozostawać  w stałym kontakcie z członkami RP, którzy są bezpośrednio związani z żubrami. 

W wielu sytuacjach będziemy potrzebowali zarówno wsparcia merytorycznego naukowców i 

lokalnych władz w sprawach związanych z ochroną żubrów.  

Action F.3 Tworzenie sieci z innymi projektami Life  

W ramach zadania odbyły się dwa wyjazdy studyjne, jeden w 2017 r. do Rumunii, gdzie 

realizowany jest project LIFE „Urgent actins for the recovery of European Bison populations 

in Romania”, a drugi do Niemiec, gdzie realizowany jest projekt LIFE „Reintroduction of 

lynx in the Palatinate Forest Biosphere Reserve”. W spotkaniu brał udział także 

przedstawiciel projektu LIFE16 NAT/SI/000634 „Preventing the extinction of the Dinaric-SE 

Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation”. W ramach 

prowadzonej działalności nadal nawiązywane są kontakty z innymi projektami, nie tylko 

LIFE i nie tylko związanymi z ochroną żubrów. ZTP we wrześniu rozpocznie realizację 

projektu Interreg, co jest wynikiem m.in. zdobytych kontaktów podczas realizacji projektu 

LIFE.  
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Action F.4 Audyt zewnętrzny  

Audyt został przeprowadzony w dwóch częściach, pierwsza w 2017 r., a druga w 2019 r. po 

zakończeniu realizacji projektu. Audyt nie wykazał nieprawidłowości w finansach Projektu.  

Action F.5 Plan ochrony po zakończeniu realizacji projektu w ramach Life  

Został opracowany After Life Conservation Plan. 
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IV. TABELA SZACUNKOWYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁAŃ W 

RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

 

ZTP uzyskało dotację na kontynuację działań realizowanych w Projekcie LIFE13 

NAT/PL/000010 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2020, 

priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 

Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania 

zasobami, Projekt POIS.02.04.00-00-0012/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”  

(umowa o dofinansowanie z dnia 28.03.2019 r. nr POIS.02.04.00-00-0013/18-00). W 

poniższej tabeli zostały przedstawione koszty związane z kontynuacją wybranych zadań 

realizowanych w trakcie Projektu LIFE13 NAT/PL/000010. Koszty te zostały opracowane na 

lata III/2019 – II/2023. 
 

Nazwa zadania 

Zakładana 
wartość 
ogółem 
[PLN] 

Źródła finansowania 

Dofinansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 
Własne 

1. Zespół terenowy Bazy Obsługi 
Żubrów (utrzymanie zatrudnienia 
pracowników, przejazdy na terenie 
bytowania żubrów)  

1 604 878,00 1 203 658,50 401 219,50 

2. Utrzymanie żubrów na terenie 
Skarbu Państwa (zakup karmy, 
rozwożenie karmy, budowa paśników) 

1 256 400,00 942 300,00 314 100,00 

3. Monitoring populacji żubrów 
(zakup obroży telemetrycznych, 
rozszerzenie funkcjonalności aplikacji 
Bezpieczna Informacja o Żubrach, 
tablice ostrzegawcze) 

494 000,00 370 500,00 123 500,00 

4. Opieka weterynaryjna (kontrola 
zdrowotna i genetyczna populacji 
żubrów, sprzęt oraz środki 
farmakologiczne do immobilizacji, 
weterynarz) 

376 700 282 525,00 94 175,00 

5. Konserwacja i naprawy sprzętu 
zakupionego w ramach Projektu 
LIFE 

106 799,55 80 099,66 26 699,89 

6. Organizacja  warsztatów 20 400,00 15 300,00 5 100,00 
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Ponadto ZTP przystąpiło do transgranicznego projektu Interreg INTI44 „Polepszenie 

transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia”, w którym kontynuowane będą 

zadania  związane z monitoringiem żubrów na obszarze znacznie wykraczającym poza obszar 

projektu LIFE. W poniższej tabeli zostały przedstawione koszty związane z kontynuacją 

wybranych zadań realizowanych w trakcie Projektu LIFE13 NAT/PL/000010. Koszty te 

zostały opracowane na lata 2019-2022. 

 

Nazwa zadania 

Zakładana 
wartość 
ogółem 
[Euro] 

Źródła finansowania 

Dofinansowanie ze środków 
INTERREG 

Własne 

1. Personel (2 współpracowników 
naukowych)  

77 400,00 65 790,00 11 610,00 

2. Monitoring populacji żubrów 
(zakup obroży telemetrycznych i 
środków farmakologicznych do 
immobilizacji) 

90 750,00 77 137,50 13 612,50 

3. Opieka weterynaryjna 
(weterynarz) 

9 720,00 8 262,00 1 458,00 

 

 

 

 

ZTP zapewni kontynuację zadań merytorycznych projektu LIFE, natomiast nadleśnictwa 

zobowiązane są umową partnerską do utrzymania przez kolejne 5 lat grodzeń upraw w 

pobliżu paśników, sadów, poletek żerowiskowych oraz  stanu łąk po przeprowadzonych 

pracach melioracyjnych. Ponadto ZTP będzie prowadziło dokarmianie w zbudowanych i 

wyremontowanych paśnikach przy współpracy z nadleśnictwami.  

Nadleśnictwo Drawsko   bierze udział w  projekcie POIS.02.04.00-00-0027/18 Kompleksowa 

ochrona żubra w Polsce, dzięki  czemu będzie miało zapewnione finansowanie  na  

utrzymanie powierzchni sadów i poletek  w okresie  trwałości  Projektu. 
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Nazwa zadania 

Zakładana 
wartość 
ogółem 
[PLN] 

Źródła finansowania 

Dofinansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 
Fundusz Leśny 

1. Koszenie łąk i zbiór siana  611 800,00 520 030,00 91 770,00 

2. Konserwacja istniejących rowów 
melioracyjnych 

300 000,00 255 000,00 45 000,00 

3. Utrzymanie poletek 360 000,00 306 000,00 54 000,00 

 


