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STRESZCZENIE  

Poniższy raport przedstawia ocenę wpływu społecznego projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji 

żubrów w północno-zachodniej Polsce”. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców 

gmin zachodnio-północnej Polski (Mirosławiec, Wałcz, Tuczno, Kalisz Pomorski, Wierzchowo 

Pomorskie i Drawsko Pomorskie), wśród przedstawicieli samorządów lokalnych, w tym wójtów, 

członków rad gmin, sołtysów, reprezentujących poszczególne społeczności lokalne; pracowników 

urzędów gmin; pracowników Lasów Państwowych; myśliwych; lokalnych organizacji pozarządowych 

oraz rolników i pracowników ośrodków i agencji doradztwa rolniczego. Celem badania była diagnoza 

nastawienia społeczności lokalnych do żubrów, postrzeganych problemów zwiększania liczebności 

populacji tego gatunku oraz opinii i oczekiwań dotyczących realizacji projektu i jego wpływu na 

sytuację społeczności lokalnych. Generalnie badani wykazują pozytywne nastawienie do żubrów, a 

wiedza o gatunku jest relatywnie dobra. Wielu z respondentów słyszało o niniejszym projekcie i 

odwiedziło Dziką Zagrodę, miejsce w którym żubry są hodowane. Są oni zainteresowani i popierają 

ochronę i zwiększanie liczebności reintrodukowanych zwierząt. Projekt ma wpływ na mieszkańców, 

głównie poprzez zwiększenie aktywności działalności turystycznej jak też atrakcyjności terenu do 

mieszkania. Niektórzy z mieszkańców jednak wskazują na straty rolnicze i problemy obniżowego 

poziomu bezpieczeństwa, wynikające z obecności żubrów. Badania zostaną powtórzone pod koniec 

trwania projektu (2018), a jego wyniki zostaną porównanie do tych prezentowanych w niniejszym 

raporcie, w celu oceny zmiany będącej efektem działania projektu. 
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WPROWADZENIE 

 

Współczesna ochrona przyrody w Polsce odzwierciedla światowe tendencje i kierunki działalności 

wytyczone przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) i jest realizowana zarówno poprzez 

przestrzenne formy ochrony (tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu itp.), jak i ochronę poszczególnych gatunków i rodzajów siedlisk. Jej misja 

ewoluowała z czysto biologicznej skierowanej jedynie na ochronę zagrożonych gatunków czy siedlisk, 

w stronę integracji ochrony przyrody z działalnością człowieka. Podstawowym efektem takiego 

podejścia ma być pogodzenie ochrony przyrody z użytkowaniem jej zasobów przez człowieka. Na co 

dzień, głównie na poziomie lokalnym, ochrona przyrody wpływa więc na życie społeczności w wielu 

aspektach, w tym głównie gospodarczym i społecznym. Efektywność działań ochroniarskich w dużej 

mierze zależy od akceptacji ich zasad przez osoby zamieszkujące tereny, gdzie są prowadzone. To z 

kolei jest możliwe, jeśli działania takie będą uwzględniały potrzeby i wartości mieszkańców. 

Reintrodukcja gatunków, w szczególności dużych zwierząt, jest działaniem ochroniarskim, które w 

szczególny sposób musi się zmierzyć z takim wyzwaniem. Dotychczas opisano wiele akcji 

reintrodukcji różnych gatunków zwierząt zakończonych niepowodzeniem ze względu na brak 

przychylności społeczności lokalnych. Głównymi motywami były tu najczęściej małe zrozumienie 

biologii gatunków i potrzeb reintrodukcji wśród społeczności lokalnych, z czego wynikało wrogie 

nastawienie do zwierząt. Wiedząc, że żubr jest gatunkiem potencjalnie konfliktowym, a 

doświadczenie w reintrodukcji tego gatunku w Polsce niewielkie, w niniejszym programie 

zaplanowano liczne działania o charakterze społeczno-edukacyjnym skierowane do mieszkańców 

gmin, na terenie których wprowadzony został żubr. Aby były one skuteczne, konieczna jest diagnoza 

sytuacji, oparta o obiektywne dane, nie tylko indywidualne doświadczenia osób realizujących zadania 

projetu. Choć często wieloletnie i cenne, mogą one pomijać punkty widzenia poszczególnych grup 

interesariuszy. Niniejszy projekt przewiduje: (1) diagnozy nastawienia społeczności lokalnych do 

żubra i ich oczekiwań w stosunku do projektu oraz (2) zapewnienie możliwości oceny wpływu działań 

projektu, poprzez porównanie sytuacji w pierwszych latach jego funkcjonowania (obecne badanie) ze 

stanem na koniec projektu (badanie realizowane w 2018 roku). 

 

OPIS BADANIA 

 

Ocena wpływu społecznego projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-

zachodniej Polsce”  jest realizowana poprzez badanie ankietowe, przeprowadzone w dwóch fazach 

trwania projektu – w pierwszych latach realizacji (rok 2015), oraz na zakończenie projektu (rok 2018). 

Niniejszy raport prezentuje wyniki pierwszej edycji badania, którego celem jest przedstawienie 

diagnozy nastawienia społeczności lokalnych do żubrów, postrzeganych problemów wynikających ze 
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zwiększania liczebności populacji tego gatunku oraz opinii i oczekiwań dotyczących realizacji projektu 

i jego wpływu na sytuację społeczności lokalnych.  

Badanie zostało przeprowadzone na terenie sześciu gmin, w których prowadzone są działania 

projektu: Mirosławiec, Wałcz, Tuczno, Kalisz Pomorski, Wierzchowo Pomorskie i Drawsko Pomorskie. 

Objęto nim przedstawicieli głównych grup interesariuszy, do których kierowane są działania projektu, 

oraz które w istotnym stopniu odczuwają pozytywne i negatywne konsekwencje zwiększania 

liczebności żubrów: przedstawicieli samorządów lokalnych, w tym wójtów, członków rad gmin, 

sołtysów, reprezentujących poszczególne społeczności lokalne; pracowników urzędów gmin; 

pracowników Lasów Państwowych; myśliwych; lokalnych organizacji pozarządowych oraz rolników i 

pracowników ośrodków i agencji doradztwa rolniczego. W badaniu nie ujęto mieszkańców oraz osób 

prowadzących działalność związaną z turystyką i produktem lokalnym, z uwagi na trudność dotarcia 

do tej grupy badanych biorąc pod uwagę ograniczony budżet. Sytuację tych grup reprezentują 

odpowiedzi przedstawicieli społeczności lokalnych – rad gmin, wójtów oraz sołtysów. Dodatkowo, 

osoby prowadzące działalność związaną z turystyką lokalną zostaną ujęte w części badania dotyczącej 

ekonomicznego wpływu projektu. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2015 roku, zebrano 

łącznie 133 ankiety (Tabela 1). Szczegółowy opis doboru próby znajduje się w załącznikach Realizacja 

badań _ Instrukcja _ Dzika Zagroda oraz Plan badań _ Dzika Zagroda. 

 

Tabela 1. Struktura badanej próby pod względem miejsca zamieszkania oraz reprezentowanej grupy 

interesariuszy. 

Gmina Liczba 
respondentów 

Udział  
w próbie 

 Grupa 
interesariuszy 

Liczba 
respondentów 

Udział  
w próbie 

Mirosławiec 28 21%  pracownik urzędu 
gminy 

17 13% 

Wałcz 39 29%  pracownik Lasów 
Państwowych 

32 24% 

Tuczno 26 20% 
 przedstawiciel 

sołectwa lub 
samorządu gminy 

29 22% 

Kalisz 
Pomorski 

17 13% 
 przedstawiciel 

organizacji 
pozarządowej 

10 7% 

Wierzchowo 
Pomorskie 

7 5%  ośrodek lub agencja 
doradztwa rolniczego 

10 7% 

Drawsko 
Pomorskie 

8 6%  rolnik 30 23% 

inna gmina* 8 6%  myśliwy 5 4% 

Ogółem 133 100%  Ogółem 133 100% 

 
* Badanie było realizowane w sześciu wybranych gminach, ale pytanie w ankiecie dotyczyło miejsca zamieszkania 
respondenta. Mogło się zdarzyć, że respondenci pracowali na terenie badanych gmin, reprezentując w badaniach instytucje 
publiczne tych gmin, a jednocześnie zamieszkiwali w innej gminie.  
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WYNIKI BADANIA 

Wiedza o żubrach 

 

Respondenci posiadają podstawową wiedzę o żubrach. Praktycznie wszyscy badani (poza 3 osobami) 

wiedzieli, że żubry żywią się roślinami, a 90% z nich poprawnie wskazało, że żubry żywią się zarówno 

na polach uprawnych i łąkach, jak i w lasach. Jedynie 10% badanych wiąże żubry wyłącznie ze 

środowiskiem leśnym, bądź z polami uprawnymi. Nieco ponad połowa respondentów wie, że żubry w 

przeszłości występowały naturalnie na terenie zachodnio-północnej Polski, 28% osób uważa 

natomiast, że nie miało to tam miejsca, a prawie 20% wybrało odpowiedź „nie wiem”. Niespełna 

połowa respondentów (46%) umiała poprawnie określić liczebność żubrów w zachodnio-północnej 

Polsce (odpowiedź: „około 160 osobników”), 44% badanych wskazało na niższą liczebność populacji 

(3 wskazania odpowiedzi „kilka osobników”, 55 wskazań odpowiedzi „około 50 osobników”). 

Nieliczne osoby (3 wskazania) uważają, że liczebność żubrów jest bliska 600 osobników, a 11 osób 

wybrało odpowiedź „nie wiem”. Około połowa respondentów (53%) umie poprawnie wskazać okres, 

w którym rozpoczęto program reintrodukcji (odpowiedź: lata 1980te), podczas gdy 38% osób 

wskazało późniejsze okresy (32% wskazań odpowiedzi „po roku 2000”, 7% wskazań odpowiedzi „po 

roku 2010”). Praktycznie wszyscy respondenci wiedzą, że żubr jest gatunkiem chronionym przez 

prawo w Polsce (wyjątkiem jest 1 odpowiedź). Podzielone są natomiast opinie o tym, że żubr może 

być agresywny w stosunku do ludzi – według 53% respondentów takie zachowanie może 

występować, według  37% nie, a 11% badanych wybrało odpowiedź „nie wiem”. 

 

Nastawienie wobec żubrów i programów ochrony 

 

Zdecydowana większość respondentów (ponad 80%) pozytywnie ocenia swoje nastawienie do 

żubrów (wykres 1). Jednocześnie, jedynie nieznacznie gorzej oceniane jest ogólnie nastawienie 

mieszkańców okolicy zamieszkania respondenta do żubrów – choć nadal ponad 70% osób wskazało 

odpowiedzi pozytywne, to dominują wśród nich wskazania na nastawienie „raczej pozytywne”, przy 

niewielkim udziale wskazań nastawienia „zdecydowanie pozytywnego”. 

Respondenci popierają ochronę żubrów w zachodnio-północnej Polsce – łącznie ponad 90% wskazań 

odpowiedzi, że żubry „raczej warto” i „zdecydowanie warto” chronić (wykres 2). Wspierano również, 

choć w nieco mniejszym stopniu, zwiększanie liczebności populacji żubra (ponad 60% wskazań „raczej 

warto” i „zdecydowanie warto”). 

Wszyscy respondenci zgadzają się, że żubry mają prawo do życia w Polsce (wykres 3). Ponad 2/3 

respondentów uważa również, że żubry są ważnym elementem ekosystemu, a ich wprowadzenie do 

pierwotnego miejsca zamieszkania pozwala zachować naturalny stan środowiska. 
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Wykres 1. Ocena nastawienia respondenta i mieszkańców jego okolicy zamieszkania do żubrów.

 

Wykres 2. Opinie o ochronie i zwiększaniu liczebności żubrów w zachodnio-północnej Polsce. 

 

Wykres 3. Opinie o żubrach. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jak określiłby Pan / określiłaby Pani swoje
nastawienie do żubrów?

Jakie jest, Pana / Pani zdaniem, ogólne
nastawienie mieszkańców Pana / Pani

okolicy do żubrów?

Zdecydowanie negatywne

Raczej negatywne

Obojętne

Raczej pozytywne

Zdecydowanie pozytywne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Na ile, Pana / Pani zdaniem, warto lub nie
warto zwiększać liczebność populacji
żubra w zachodnio-północnej Polsce?

Na ile, Pana / Pani zdaniem, warto lub nie
warto chronić żubry w zachodnio-

północnej Polsce?
Zdecydowanie nie warto

Raczej nie warto

Ani warto, ani nie warto

Raczej warto

Zdecydowanie warto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy, Pana / Pani zdaniem, zwiększanie
liczebności żubrów może być źródłem korzyści

dla lokalnej społeczności?

Czy, Pana / Pani zdaniem, finansowanie
ochrony żubrów ze środków publicznych to

marnowanie pieniędzy?

Czy występowanie żubrów w okolicznych
lasach napawa Pana / Panią obawą w związku z

bezpieczeństwem Pana / Pani rodziny?

Czy chciałby Pan / chciałaby Pani zobaczyć
żubra żyjącego na wolności?

Czy, Pana / Pani zdaniem, żubry mają prawo do
życia w Polsce?

Czy, Pana / Pani zdaniem, żubry są ważnym
elementem ekosystemu?

Czy, Pana / Pani, zdaniem wprowadzenie
żubrów do pierwotnego miejsca występowania
pomaga zachować naturalny stan środowiska?

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak
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Zyski i straty dla lokalnej społeczności 

 

Zdecydowana większość respondentów popiera finansowanie ochrony żubrów z pieniędzy 

publicznych – ponad 70% badanych nie uważa, aby było to marnowanie środków publicznych (wykres 

3). Ponad połowa uważa również, że zwiększanie liczebności żubrów może być źródłem korzyści dla 

lokalnych społeczności, co czwarty respondent jest jednak przeciwnego zdania. Zapytani o rodzaje 

zysków, jakie społeczność lokalna może czerpać z obecności żubrów, respondenci wymienili przede 

wszystkim podnoszenie atrakcyjności turystycznej, ogólnie większą atrakcyjność okolic (zarówno dla 

turystów jak i mieszkańców), możliwe zyski ekonomiczne wynikające m.in. z prowadzenia działalności 

gospodarczej i agroturystycznej korzystającej z wizerunku żubra (wykres 4, pytanie otwarte). Pojawiły 

się również pojedyncze odpowiedzi wskazujące na większą atrakcyjność przyrodniczą miejsc 

przebywania żubrów, potencjał edukacyjny miejsc występowania żubra, możliwość hodowli dla mięsa 

oraz zbliżenie ludzi do natury przez przywrócenie żubrów do środowiska. Natomiast wśród strat 

wynikających z obecności żubra, respondenci wymienili przede wszystkim szkody powodowane w 

uprawach rolnych, niebezpieczeństwo drogowe i szkody leśne (wykres 5). Pojawiły się również 

odpowiedzi wskazujące na problem obecności żubrów przy domach oraz nieokreślone zagrożenie 

wiążące się z ich obecnością. Pojedyncze odpowiedzi wskazywały na możliwe pomyłki myśliwskie, 

zaśmiecanie okolic przez zwiększającą się liczbę turystów, oraz tworzenie w lasach stref 

ograniczonego dostępu dla ludzi. 

 

Wykres 4. Zyski, jakie społeczności lokalne mogą czerpać z obecności żubrów. Wykres przedstawia 

liczbę odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte, według wyróżnionych kategorii. 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

brak zysków/brak odpowiedzi

zbliżenie ludzi do natury

hodowla dla mięsa

edukacja

atrakcja przyrodnicza

zyski ekonomiczne

zwiększanie atrakcyjności okolicy

atrakcja turystyczna



8 
 

 

Wykres 5. Straty, jakie społeczność lokalna może ponosić w związku z obecnością żubrów. Wykres 

przedstawia liczbę odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte, według wyróżnionych kategorii. 

 

 

 

Obawy przed żubrami 

 

Zdecydowana większość respondentów (ponad 80%) chciałaby zobaczyć wolno żyjącego żubra, a ich 

występowania dla większości respondentów (ponad 60%) nie powoduje obawy o bezpieczeństwo 

rodziny (wykres 3). Co czwarty respondent jednak odczuwa taką obawę (wykres 3), a około 40% 

respondentów spacerując po lesie, w którym przebywają żubry, odczuwałaby strach z tego powodu 

(wykres 6). Ponad 70% respondentów zdarzyło się spotkać żubra żyjącego na wolności. Ponad 80% 

respondentów deklaruje, że wie, w których miejscach przebywają żubry, a ponad 70% wie, gdzie 

można uzyskać taką informację. Ponad połowa respondentów spotkała również lub regularnie 

spotyka żubry w okolicy swojego miejsca zamieszkania (wykres 7). Nie ma wyraźnej preferencji 

akceptowalnej minimalnej odległości przebywania żubrów od miejsca zamieszkania (wykres 8). 

Respondenci wskazywali różne preferowane dystanse, a najmniejszy udział w odpowiedziach na 

pytanie o preferowany dystans ma „niechęć do jakiejkolwiek obecności żubrów w okolicy miejsca 

zamieszkania” (mniej niż 10% wskazań).  
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brak strat / brak odpowiedzi

zaśmiecanie przez turystów

strefy zamknięte w lasach

szkody publiczne

pomyłki myśliwskie

 ogólnie zagrożenie

obecność przy domach

szkody leśne

niebezpieczeństwo drogowe

szkody w uprawach
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Wykres 6. Obawy związane z obecnością żubrów, doświadczenia związane z spotykaniem żubrów i 

wiedza o miejscach ich przebywania. 

 

 

 

 

Wykres 7. Odpowiedzi na pytanie: czy zdarza się, że żubry pojawiają się w pobliży miejsca Pana / Pani 

zamieszkania (do 10 km)?  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy słyszał Pan / Pani wcześniej o projekcie 
„Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-… 

Czy był Pan / była Pani kiedyś w Dzikiej Zagrodzie?

Czy wie Pan/Pani, gdzie można zasięgnąć aktualnych
informacji o miejscach przebywania żubrów?

Czy wie Pan/Pani, w których konkretnie miejscach
przebywają żubry w Pana/Pani okolicy zamieszkania?

Czy kiedykolwiek spotkał Pan/spotkała Pani żubra żyjącego
na wolności?

Czy podczas spacerów po lesie, w którym żubry żyją na
wolności, czułby Pan / czułaby Pani strach?

Tak

Nie

0% 20% 40%

Tak, regularnie je widuję

Tak, widziałem/-am je raz lub kilka razy

Może, ale ich nie widziałem/-am

Nie, nie występują w promieniu 10 km

Nie, nie występują nawet w dalszej odległości niż 10 km

Nie wiem
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Wykres 8. Odpowiedzi na pytanie: jaką odległość przebywania żubrów od miejsca zamieszkania 

zaakceptowałby Pan / zaakceptowałaby Pani? 

 

Opinie o projekcie 

 

Około połowa respondentów była przynajmniej raz w Dzikiej Zagrodzie, a prawie połowa słyszała o 

projekcie „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” (wykres 6). 

Zdecydowana większość respondentów widzi w projekcie możliwość zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej okolic swojego zamieszkania, a także lepszej ochrony żubrów (wykres 9). Ponad połowa 

respondentów ocenia, że projekt może przyczynić się do poprawy stanu przyrody w okolicy i 

zmniejszenia uciążliwości szkód powodowanych przez żubry, a prawie połowa badanych uważa, że 

również może przyczynić się do powstania lub lepszej sprzedaży produktów lokalnych. Około 40% 

respondentów byłoby skłonnych finansowo wesprzeć ochronę żubrów, a ponad 30% osobiście 

zaangażować się w ich ochronę (wykres 10). 

Wykres 9. Opinie o efektach projektu. 

 

0% 20% 40%

Co najmniej 10 km

Co najmniej 5 km

Mniej niż 5 km

W ogóle nie chcę, żeby żubry przebywały w
okolicy mojego miejsca zamieszkania

Jest mi to obojętne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy Pana / Pani zdaniem działania projektu mogą
się przyczynić do powstania lub lepszej sprzedaży

produktów lokalnych

Czy Pana / Pani zdaniem działania projektu mogą
się przyczynić do zmniejszenia uciążliwości szkód

powodowanych przez żubry?

Czy Pana / Pani zdaniem działania projektu mogą
się przyczynić do lepszej ochrony żubra?

Czy Pana / Pani zdaniem działania projektu mogą
się przyczynić do poprawy stanu przyrody w

okolicy?

Czy Pana / Pani zdaniem działania projektu mogą
się przyczynić do zwiększenia atrakcyjność

turystyczne okolic Pana/Pani miejsca zamieszkania?

Tak

Nie

Nie wiem
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Wykres 10. Chęć zaangażowania się w ochronę żubrów. 

 

 

 WNIOSKI 

 

 Generalnie badani wykazują pozytywne nastawienie do żubrów, pomimo iż nie wszyscy z nich 

dostrzegają bezpośrednie korzyści, które płyną z obecności reintrodukowanych zwierząt.  

 Wiedza podstawowa o żubrach jest dość dobra i poprawna. Wielu z badanych posiada 

wiedzę o niniejszym projekcie i odwiedziło Dziką Zagrodę. Generalnie, pytani lepiej oceniają 

własne nastawienie do gatunku, aniżeli nastawienie ogółu mieszkańców. 

 Większość respondentów popiera i daje przyzwolenie na ochronę i zwiększanie liczebności 

reintrodukowanych zwierząt.  

 Projekt ma wpływ na społeczności lokalne w wielu wymiarach. Z korzyści należy tu wymienić 

przede wszystkim turystykę, jak również te związane z wartościami dla mieszkańców – 

atrakcyjność terenów.  

 Istnieją również straty, do których można zaliczyć te związane z rolnictwem oraz 

bezpieczeństwem – wypadki komunikacyjne, ogólne poczucie zagrożenia, podchodzenie 

żubrów do domostw.  

 Generalnie interesariusze czują strach przed żubrami, ale czują się dobrze poinformowani o 

miejscach ich przebywania. 

 Spora część respondentów deklaruje chęć zaangażowania się w ochronę żubrów. 

 Pytania otwarte dotyczące zysków i strat dostarczyły takich odpowiedzi, jak się spodziewano. 

Wyników badań nie należy jednak generalizować, ze względu na rodzaj badanej grupy – 

osoby reprezentujące instytucje oraz prowadzące działalność rolniczą i myśliwską. W próbie 

reprezentatywnej  wyniki mogłyby mieć inny charakter.  

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy chciałby Pan / chciałaby Pani
osobiście zaangażować się w ochronę

żubra?

Czy byłby Pan chętny / byłaby Pani
chętna przekazać pewną sumę pieniędzy

na ochronę żubra?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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WSKAZANIA DO DRUGIEJ CZĘŚCI BADAŃ 

 

 Druga część badań powinna mieć nieco inny charakter. Przede wszystkim w ankiecie powinny 

znaleźć się bardziej szczegółowe pytania o wiedzę, w których będzie się sprawdzało poziom 

wiedzy o treści ujęte w prowadzonych programach edukacyjnych prowadzonych w ramach 

projektu .  

 Podczas prowadzenia projektu powinno się zebrać wiadomości o roli i sposobie 

wprowadzania produktów lokalnych i turystyce realizowanej w oparciu o obecność żubrów w 

okolicy. Wiadomości też warto uzupełnić o bardziej szczegółowe pytania w ankiecie 

dotyczące tego zagadnienia. 

 Do badania powinno się włączyć więcej grup respondentów, w tym większą reprezentację 

użytkowników ziemi i jej zasobów (leśnicy, myśliwi, rolnicy). 

 Oprócz werbalnych deklaracji chęci podjęcia działania dla ochrony żubra należy sprawdzić, 

czy interesariusze faktycznie angażowali się w jego ochronę w okresie realizacji projektu.  

 W oparciu o pytania otwarte, przeanalizowane w niniejszym raporcie, należy utworzyć 

pytania zamknięte dotyczące zysków i strat związanych z obecnością żubra. 

 Potrzeba rozszerzyć część związaną z poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców, w tym 

głównie dotyczącą wypadków komunikacyjnych oraz podchodzenia żubrów do domów i 

przebywania ludzi w lesie. 


