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Areały stad żubrów



Telemetria żubrów

Zakładanie obroży telemetrycznych ma na celu monitoring stad żubrów. Dzięki temu znamy bieżące 
położenie i trasy wędrówek zwierząt. Obecnie obroże nosi ok. 20% całej populacji zachodniopomorskiej. 
Podczas trwania projektu zostało założonych 50 obroży telemetrycznych z nadajnikiem GPS\VHF. 
Monitorowanie żubrów na podstawie obroży należy do obowiązków Pogotowia Żubrowego, które mieści się 
w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie. Pogotowie interweniuje w sytuacjach konfliktowych z udziałem żubrów 
i stara się je rozwiązać.



Aplikacja Bezpieczna Informacja o Żubrach

W ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 została utworzona aplikacja BIOZ „Bezpieczna Informacja 
o Żubrach”. Przedstawia ona lokalizację żubrów on-line. Celem stworzonej aplikacji jest ograniczenie 
przypadkowych spotkań, postrzałów, kolizji drogowych, ponadto ostrzega o zbliżaniu się żubrów do 
cennych upraw i ruchliwych dróg. 

BIOZ jest ogólnodostępna pod adresem:  http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/gdzie-sa-zubry/ 

Aplikacja internetowa pozwala śledzić postępy dywersyfikacji na bieżąco, a informacja o obecności żubrów 
na nowych terenach jest z łatwością dostępna dla lokalnych mieszkańców. 



Budowa paśników i dokarmianie żubrów 
jako narzędzia dywersyfikacji populacji 

Pracownicy Bazy Obsługi Żubrów na zakupionym w projekcie traku samodzielnie przecierają drewno, 
z którego tworzą elementy potrzebne do konstrukcji paśników. Do lasu jedzie gotowy paśnik w kawałkach, 
dzięki temu montaż w docelowym miejscu jest prosty i szybki.

Podczas trwania projektu powstały 22 nowe paśniki, dostosowane wielkością i solidnością do zachowań 
zwierząt, które uwielbiają czochrać się z całą swoją wielką siłą o elementy konstrukcji. Paśniki są oparte na 
solidnych dębowych „żubroodpornych” słupach, które wytrzymują wiele lat żubrowego traktowania. 
Jednak wszystkie elementy zrobione z cieńszego drewna, szczególnie drabinki na siano i koryta muszą być 
na bieżąco remontowane. Konstrukcja paśnika jest zabezpieczeniem karmy przed zimowymi warunkami 
atmosferycznymi. 



Od listopada do marca lub kwietnia, w zależności od pogody 
pracownicy Bazy Obsługi Żubrów dokarmiają żubry w paśnikach. 
Karmę stanowią głównie buraki i owies, siano wykładane jest 
podczas śnieżnych zim. Dokarmianie żubrów w projekcie jest 
narzędziem dywersyfikacji populacji — zlokalizowane na nowych 
terenach paśniki mają za zadanie przyciągnąć grupy żubrów 
i utrzymać je na większym obszarze i w większym rozproszeniu.



Działania partnerów — łąki, poletka,sady 
oraz prewencyjne grodzenie upraw leśnych

Aby wspomóc rozprzestrzenianie populacji żubrów i zatrzymać zwierzęta na nowych terenach 
Nadleśnictwa Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna i Tuczno przeprowadziły rekultywację 145 ha łąk, 
tak by mogły być mechanicznie koszone, założyły 48 ha poletek żerowiskowych i 2 ha sadów. 

Równocześnie zabezpieczane są przed żubrami najcenniejsze uprawy leśne. Wykonano prawie 
50000 mb ogrodzeń ze specjalnej wzmocnionej siatki leśnej uniemożliwiając żubrom wejście na 
najcenniejsze uprawy w pobliżu paśników i na szlakach migracji. 





Baza Obsługi Żubrów

Na potrzeby projektu została utworzona Baza Obsługi Żubrów (BOŻ) mieszcząca się w Dzikiej Zagrodzie 
w Jabłonowie. Jest to jednostka dysponująca pracownikami i sprzętem do obsługi populacji 
zachodniopomorskiej w trakcie trwania Projektu jak i po jego zakończeniu. W ramach Bazy Obsługi Żubrów 
działa Pogotowie Żubrowe. 



Punkty przechowywania karmy

Podczas realizacji projektu zostały utworzone dwa punkty przechowywania karmy dla żubrów. 
W Jabłonowie w ramach Projektu powstała duża hala magazynowa z utwardzonym placem do 
przechowywania zbóż i buraków. W Dłusku powiększono, utwardzono i ogrodzono teren służący do 
przechowywania karmy, aby ograniczyć straty w trakcie przechowywania i uniemożliwić dzikom, jeleniom 
i sarnom  podjadanie  przeznaczonych dla żubrów produktów.  



Tworzenie nowego stada

W 2015 r. zostało utworzone nowe stado żubrów „Jałowcówka”, pełniące rolę „korytarza genetycznego” 
pomiędzy stadami drawskim i mirosławieckim. Wprowadzenie nowej grupy żubrów sprowokowało wędrówki 
byków pomiędzy stadami i przyspieszyło wymianę genów w całej populacji zachodniopomorskiej. 

Stado Jałowcówka liczy obecnie ok. 30 osobników.



Konferencje i warsztaty

 Informacje o przebiegu projektu, o potrzebie czynnej ochrony żubrów były rozpowszechniane 
podczas konferencji i warsztatów. Zorganizowano 5 konferencji i 14 sesji warsztatów dla lokalnych 
społeczności, biologów i ekologów, żołnierzy, leśników oraz dla uczniów lokalnych szkół. 



LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” 

współfinansowany ze środków unijnego instrumentu finansowania LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

The project LIFE13 NAT/PL/000010 „Diversification and development of the European bison population in northwestern Poland” 

co-funded by the EU LIFE+ funding instrument and the National Fund for Environmental Protection and Water Management.
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