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Polsce 
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Opracowanie: Magdalena Tracz, Kamil Pietrzak na podstawie danych własnych 

Zachodniopomorskiego Towarzystwa  Przyrodniczego 

Marzec 2015 

Zgodnie z wieloletnią praktyką ocenę stanu populacji do Księgi Rodowodowej Żubrów 

podaję się na koniec roku kalendarzowego. W związku z powyższym stan zerowy został 

przyjęty  w raporcie na koniec 2013 r. (ostatnie podsumowanie do KRŻ przed 

rozpoczęciem projektu) 

1. Ocena liczebności i wielkości areałów oraz ocena sezonowego 

przyrostu populacji na podstawie danych telemetrycznych i 

obserwacji bezpośrednich. 
Populacja żubrów w Polsce północno-zachodniej składa się z dwóch stad zajmujących areały 

oddalone o około 30 km.  Starsze stado istnieje od  1980 r. na terenie nadleśnictw Wałcz, 

Mirosławiec, Tuczno i Świerczyna.  Założycielami stada było 8 żubrów z Puszczy Białowieskiej 

(4 samice, 4 samce), a obecnie grupa liczy 78 osobników (stan obecny w dalszej części teksu 

rozumiany jest jako  koniec  2013 r.). 

W 2008r. zostało utworzone kolejne stado żubrów. Żubry w 2 grupach po 8 osobników (6 

samic i 2 samce) zostały uwolnione z zagród adaptacyjnych w nadleśnictwach Łobez i 

Dobrzany, jednak już po kilku miesiącach utworzyły jedno stado w sąsiednim nadleśnictwie 

Drawsko w granicach poligonu wojskowego. Do dziś żubry pozostają na tym terenie, a 

liczebność wynosi 54 osobniki. 

Od 2008 r. w obu stadach stosowane są obroże telemetryczne GPS, dzięki  którym 

gromadzone o żubrach informacje są bardzo dokładne. Jednak stan wiedzy o obu stadach 

jest różny. O ile w odniesieniu do młodszego stada (stada drawskiego, stada D) znana jest 

liczebność i struktura ze 100% pewnością, o tyle dla stada starszego(stada 

mirosławieckiego, stada M)dane o strukturze i liczebności są danymi szacunkowymi, 

ponieważ nie dysponujemy żadnymi  szczegółowymi informacjami z okresu 1990-2004. W 

2005 r. została przeprowadzona pierwsza dokładna  inwentaryzacja żubrów i dane z tego 

roku stanowią dane wyjściowe o stadzie. O osobnikach urodzonych w 2005 r. i później  

mamy dane pewne, natomiast nie potrafimy precyzyjnie opisać grupy żubrów starszych, 

obecnie w wieku ponad 9 lat. 
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Tabela nr 1 przedstawia liczebności stad mirosławieckiego (M) i drawskiego (D)  w okresie 

2005-2013 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba osobników 
stado M 22 30 35 43 45 55 56 68 78 

Liczba cieląt 
stado M   3 5 6 7 7 9 17 14 

Współczynnik 

urodzeń M w %   10 14 14 16 13 16 25 18 

Liczba osobników 
stado D       16 22 26 33 42 54 

Liczba cieląt 
stado D       0 6 5 8 9 12 

Współczynnik 
urodzeń D w %         27 19 24 21 22 

Ogółem  22 30 35 59 67 81 89 110 132 

Liczba cieląt   3 5 6 13 12 17 26 26 

Współczynnik 
urodzeń ogółem 
w %   10 14 10 19 15 19 24 20 

 

 

Oba zachodniopomorskie stada charakteryzują się różnymi wskaźnikami urodzeń. Stado M 

ma niski wskaźnik urodzeń, wzrastający w analizowanym okresie, natomiast stado drawskie 

prezentuje sytuację odwrotną. Tu w roku 2009 czyli w pierwszym roku urodzenia cieląt po 

utworzeniu stada wskaźnik jest najwyższy i stopniowo maleje. Wartości  wskaźników w obu 

stadach zbliżają się do siebie z upływem lat, przy czym wskaźnik urodzeń dla całej populacji 

rośnie, co można określić jako umocnienie i stabilizowanie się populacji. Bardzo wysoki 

współczynnik urodzeń charakterystyczny jest dla młodych grup zwierząt wytypowanych do 

reintrodukcji o specjalnie dobranej strukturze wiekowej. Wskaźnik urodzeń maleje, gdy 

kolejne pokolenia cieląt zmieniają strukturę takiego stada, w bardziej naturalną.  

W przypadku stada M w wyjściowym roku 2005 stado znajduje się w wyraźnym regresie. Od 

1980 r. nie były prowadzone dolewy krwi, znaczne spokrewnienie odbiło się na liczbie cieląt i 

stado zaczęło wymierać. Obrazuje to bardzo niski wskaźnik urodzeń (10%).   

Przeprowadzone w 2005 i 2006 r. zasilenie stada 8 osobnikami spowodowało odwrócenie 

niekorzystnej tendencji  i od tego momentu następuje  stopniowy wzrost liczebności  i 

współczynnika urodzeń do poziomu około 20%. 
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Rys. nr 1 Porównanie współczynników  urodzeń stad M i D 

 

Średnia wartość współczynnika urodzeń w stadzie drawskim w okresie istnienia stada 2008-

2013 wynosiła 22,88% i jest to wysokość zbliżona do wartości współczynnika urodzeń w 

początkowym okresie tworzenia wolnej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej w latach 

1960-1964 (23,72%) [wg Krasińska M., Krasiński Z. Żubr. Monografia przyrodnicza. 

Warszawa-Białowieża 2004]. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z dobraną 

grupą nastawioną na wysoki rozród uwolnioną do bogatego i pustego (w stosunku do 

osobników tego samego gatunku) siedliska. Średni współczynnik urodzeń dla stada M w 

analizowanym okresie 2006-2013 wynosi 15,69% i jest to wielkość niższa niż wieloletni 

(1960-2002) średni współczynnik w Puszczy Białowieskiej (17,2%).  Niska wartość 

początkowa  wskaźnika (10%)obrazuje krytyczną sytuację stada w 2006 r. Wzrost wskaźnika 

w kolejnych latach pokazuje natomiast trwałą poprawę następującą bardzo wyraźnie 

zwłaszcza od 2011 r. 
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Za dynamikę rozwoju stad odpowiada głównie struktura wiekowa i płciowa. 

Tabela nr 2. Zestawienie danych o strukturze wiekowej i płciowej stad M i D w 2013 r. Udział 

procentowy samic i samców liczony jest w odniesieniu do ogólnych stanów stad – 54 dla 

stada D i 132 dla stada M 

Rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 >2005 

Samice 
urodzone w 
danym roku 
stado D 6 4 4 3 3   1 3 2 4 

Liczba samic 
>=4  - D 13 10 10 9 6 4         

Liczba cieląt D 12 9 8 5 6           

Współczynnik 
płodności D 92 90 80 56 100           

Samce 
urodzone w 
danym roku 
stado D 6 5 4 2 3   1 1 2   

% samic stado 
D 11,11 7,41 7,41 5,56 5,56 0,00 1,85 5,56 3,70 7,41 

% samców 
stado D 11,11 9,26 7,41 3,70 5,56 0,00 1,85 1,85 3,70 0,00 

Samice 
urodzone w 
danym roku 
stado M 7 7 2 3 3 2 2 2 1 12 

Liczba samic 
>=4  - M 22 19 17 15 13 12         

Cielęta-M 14 17 9 7 7 6         

Płodność -M 64 89 53 47 54 50         

Samce 
urodzone w 
danym roku 
stado M 6 8 2 2 3 2 2 1 1 10 

% samic stado 
M 8,97 8,97 2,56 3,85 3,85 2,56 2,56 2,56 1,28 15,38 

% samców 
stado M 7,69 10,26 2,56 2,56 3,85 2,56 2,56 1,28 1,28 12,82 

Ogółem samice 13 11 6 6 6 2 3 5 3 16 

Ogółem samce 12 13 6 4 6 2 3 2 3 10 

% samic w 
populacji  9,85 8,33 4,55 4,55 4,55 1,52 2,27 3,79 2,27 12,12 

% samców w 
populacji  9,09 9,85 4,55 3,03 4,55 1,52 2,27 1,52 2,27 7,58 
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W zestawieniu danych daje się zauważyć główna prawidłowość – stado D jest stadem 

młodym, gdzie udział osobników w wieku powyżej 9 lat jest mały, natomiast w stadzie M 

takich zwierząt jest więcej i stado można zdefiniować jako „stare”. Wielkość ostatniego 

przedziału analizy (zwierzęta starsze niż 9 lat) nie oddaje niestety w pełni uwarunkowań 

biologicznych, bo w tej grupie znajdują się osobniki 9-letnie, samce i samice w kwiecie 

wieku, które nie powinny być kwalifikowane jako „stare”. Przedział taki został utworzony z 

konieczności, ponieważ nie istnieją szczegółowe informacje ze stada M o zwierzętach 

urodzonych przed 2005 r.  

 

Rys. nr 2 Struktura stada drawskiego (D)  w 2013 r., liczba samców i samic urodzonych w 

poszczególnych latach 

 
 

Struktura płciowa i wiekowa stada drawskiego jest znana dokładnie. Przedstawione na 

rysunku osobniki urodzone przed 2008 r. odzwierciedlają skład żubrów sprowadzonych na 

Pomorze Zachodnie z Białowieży (12 samic), Pszczyny (2 samce) i Niepołomic (2 samce).  

Spośród założycieli  10 żubrów żyje do dziś, 2 urodzone w 2005 r. zginęły. Większość stada 

stanowią żubry w wieku 1-5 lat urodzone w Nadleśnictwie Drawsko. 
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Rys. nr 3 Płodność stada drawskiego (D) 

 

W stadzie drawskim współczynnik płodności  (zdefiniowany stosunek liczby cieląt do liczby 

samic w wieku rozrodczym, czyli w wieku 4 i więcej lat) jest bardzo wysoki i wynosi od 100% 

w 2009 r. do około 90% w sezonach 2012-2013. Podobnie jak współczynnik urodzeń 

współczynnik płodności maleje wraz z przekształcaniem się struktury stada ze sztucznej, 

wynikającej z doboru założycieli stada w coraz bardziej naturalną. 

Stado mirosławieckie składa się w ponad 15 % z krów w wieku  ponad 9 lat i w 12% z 

samców w takim wieku.  

Rys. nr 4 Struktura stada mirosławieckiego (M)  w 2013 r., liczba samców i samic urodzonych 

w poszczególnych latach 

 

Grupa starszych samic w stadzie M jak pokazują obserwacje bezpośrednie składa się w 

większości ze zwierząt w wieku 15-20 lat. Ten czynnik może  odpowiadać za niski rozród w 

tym stadzie przed rokiem 2011. Od  2011 r. wchodzą w okres rozrodu coraz liczniejsze 
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samice urodzone w kolejnych sezonach, tworząc dynamiczną grupę młodych matek, co 

powoduje wzrost dynamiki rozrodu. Współczynnik płodności jest w tym stadzie zdecydowanie 

niższy, ale wzrasta od 50% w 2009 r. do 64% w 2013. 

 

Rys. nr 5 Płodność stada mirosławieckiego (M) 

 

Mimo złej sytuacji startowej i regresu w latach 2000-2005 populacja w Polsce północno-

zachodniej  rozwija się dynamicznie. Od podjęcia w 2005 roku aktywnych działań 

ochronnych, polegających na podniesieniu różnorodności genetycznej stada 

mirosławieckiego i utworzeniu nowego stada drawskiego liczebność populacji wzrasta i 

korzystnie zmienia się jej struktura wiekowa.  
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Rys. nr 5 Rozwój populacji zachodniopomorskiej w latach 2005-2013 

 

Taki stan obecny dobrze rokuje na przyszłość i tworzy dobre podstawy dalszego rozwoju 

populacji, przy czym teraz oprócz zwiększania liczebności równie ważne stanie się stałe 

powiększanie areału populacji, tak aby nie dopuścić do wzrostu lokalnych zagęszczeń 

zwierząt. Utrzymanie wzrostu liczebnego z równoczesną dywersyfikacją zagwarantuje 

możliwość dalszego rozwoju populacji w sprzyjającej atmosferze społecznej. 

Wielkości rewirów żubrów były określane na podstawie danych telemetrycznych w latach 

2010 – 2013. Dane te przedstawiają się następująco: 
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Dla stada Mirosławiec wielkość areału letniego wynosiła 15ooo ha, natomiast dla stada 

Drawsko 8000 ha. Za wielkość wyjściową przyjmowane są areały letnie, gdy nie prowadzi się 

dokarmiania i żubry w naturalny sposób zdobywają pokarm. Areały zimowe są ściśle 

związane z dokarmianiem i nie są brane pod uwagę. 

2. Zmiany zachowania populacji na skutek przeprowadzania 

działań projektu - prognoza.  
Oczekujemy wzrostu liczebności populacji do liczby co najmniej 190 osobników. 

Różnorodność  genetyczna populacji jest bardzo niska, ze względu na konieczność 

odtwarzania gatunku (w okresie  jego całkowitego zaniku w naturze ) z 6 zaledwie 

osobników linii nizinnej ocalonych w niewoli. Dla małej odizolowanej populacji jest to 

problem szczególnie istotny. Aby przyspieszyć i zainicjować naturalną wymianę osobników, 

chcemy utworzyć nowe ugrupowanie pomiędzy odizolowanymi od siebie stadami. W ten 

sposób zmniejszona zostanie odległość pomiędzy odrębnymi grupami żubrów, co ułatwi 

przemieszczanie się zwierząt pomiędzy stadami. Utworzenie nowego stada żubrów 

doprowadzi do zwiększenia liczebności populacji, podniesie jej różnorodność genetyczną, 

ułatwi wymianę genetyczną pomiędzy stadami a tym samym ograniczy imbred. 

Istniejące stada oddalone są od siebi o około 30 km. Nie jest to odległość duża w 

odniesieniu do skali migracji samców (do kilkuset kilometrów od stada macierzystego. 

Jednak od utworzenia „młodszego” stada  odnotowano tylko jedną skuteczną, zakończoną 

wymianą genów wędrówkę. W 2014 r. byk ze stada Mirosławiec  przewędrował do stada 

Drawsko i został bykiem stadnym w jednym z dwóch ugrupowań samic.  Pomimo, że stada 

istnieją obok siebie od 7 lat, dzieląca je odległość jest zbyt duża do regularnej wymiany 

genów. Stąd utworzenie nowego stada pomiędzy istniejącymi powinno znacznie ułatwić i 

przyspieszyć wymianę genetyczną w populacji i trwałą dywersyfikację. 
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Koncepcja przestrzenna rozwoju populacji żubrów w regionie. 

 

3. Ocena siedlisk, zwłaszcza łąk użytkowanych i potencjalnie 

użytkowanych przez żubry. 
W pierwotnej wersji projektu działania miały obejmować także łąki położone poza obszarami 

Natura 2000 , ale po zmianie zasugerowanej przez Komisję Europejską , działania w ramach 

projektu obejmują tylko łąki położone w obszarach Natura 2000.  

Powierzchnia łąk: 

Nadleśnictwo Drawsko - 95,63 ha 

Nadleśnictwo Mirosławiec – 29,72 ha 

Nadleśnictwo Świerczyna – 19,77 ha 

Razem: 145,12 ha  

Większość łąk które obejmuje projekt to łąki w regionie występowania stada drawskiego. 

Przede wszystkim  są one nadmiernie uwilgotnione, wszystkie tereny wytypowane do 

projektu to łąki meliorowane kilkadziesiąt lub więcej lat temu. Na skutek długoletniego 

zaniechania ich użytkowania oraz braku konserwacji systemów i urządzeń melioracyjnych, 

odpływ wód powierzchniowo-gruntowych jest ograniczony. Powierzchnia łąk jest okresowo 

podtapiana, co generalnie uniemożliwia wykorzystywanie ciągników do ich koszenia, a 

koszenie ręczne nie jest możliwe w skali istotnej dla populacji żubrów. Żubry też nie pasą się 

na takich powierzchniach, bo są dla nich zbyt grząskie. Nadmierne uwilgotnienie powoduje 

też wkraczanie na łąki trzciny pospolitej i turzyc o niewielkiej wartości pokarmowej. Na 
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poligonie wojskowym w wielu miejscach łąki zniszczone są działaniami wojskowymi. 

Wymagane jest usunięcie lejów po pociskach, starych okopów i kolein czołgowych (są to 

pozostałości działań prowadzonych w latach 1950-70, których obecnie już nie prowadzi się 

na terenach wytypowanych do projektu - zostały one wycofane z zarządu wojska). Na 

poligonie wojskowym i na terenach poza nim koszenie uniemożliwiają również powierzchnie 

porośnięte wysokimi kępami śmiałka darniowego oraz turzyc, po których nie jest w stanie 

przejechać ciągnik rolniczy. Takie fragmenty muszą zostać zmulczowane frezami leśnymi. 

Ponadto Wywroty i  pozostałości  po ścinanych drzewach, znajdujące się na obrzeżach łąk, 

samosiewy drzew i krzewów ograniczają powierzchnię łąk śródleśnych i uniemożliwiają 

przejazdy ciągnikiem. 

 

  

Podtopiona łąka w Nadleśnictwie Drawsko Trzcina porastająca łąkę w Nadleśnictwie 

Drawsko 

 
 

 

  

Roślinność o niewielkiej wartości pokarmowej Zarośnięty, nieczyszczony rów melioracyjny 
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Pozostała część łąk w rejonie występowania stada mirosławieckiego to łąki utrzymane w 

lepszej kulturze aczkolwiek wymagają prac umożliwiających korzystanie z nich żubrom (łąki 

nie zaspokajają potrzeb żubrów głównie w wyniku działalności bobrów). 

Szczegółowa ocena będzie możliwa po wykonaniu waloryzacji przyrodniczej na potrzeby 

zadania A1,  która jest w stanie realizacji. 

5.  Wpływ działań projektu na inne gatunki chronione - 

prognoza 
Działania projektu mogą przynieść wymierne efekty także dla innych chronionych gatunków. 

Obszary ochrony ptaków zostały włączone do opisu projektu ze względu na dużą zbieżność 

celów ochrony tych obszarów z potrzebami ochrony żubrów  Najistotniejszym zadaniem, 

które wpływa na ochronę ptaków jest przywrócenie dużych obszarów łąk śródleśnych do 

ekstensywnego użytkowania. Jest to działanie na rzecz rzadkich gatunków ptaków: derkacza 

( Crex crex), krzyka (Gallinago gallinago), czajki ( Vanellu vanellus), orlika krzykliwego 

(Aquila  pomarina), bociana czarnego (Ciconia nigra)    

6. Wpływ zmian zachowania populacji na szkody gospodarcze - 

prognoza 
Działania projektu  takie jak budowa paśników i prowadzenie dokarmiania w punktach 

maksymalnie od siebie oddalonych w celu rozbicia stad na mniejsze grupy  spowoduje 

zmniejszenie szkód gospodarczych ponieważ są one związane wprost proporcjonalnie do 

koncentracji żubrów. Dodatkowo projekt przewiduje zabezpieczenie upraw leśnych w pobliżu 

paśników  w celu wyeliminowania istotnych szkód w gospodarce leśnej.  Trzeba również 

pamiętać, że grodzenia ze względu na jeleniowate są utrzymywane na najmłodszych 

uprawach w wieku 0-5 lat. W przypadku grodzenia ze względu na żubry uprawy muszą być 

zabezpieczane także w fazie kilkunastoletnich młodników. Dotyczy to zwłaszcza upraw 

liściastych, które narażone są na zniszczenie przez stada żubrów.  Dlatego ogrodzenia wokół 

upraw w bezpośredniej bliskości paśników muszą być dłużej utrzymywane, zwłaszcza wokół 

upraw liściastych do wieku 20 lat. Efekt kilkunastoletniej hodowli takich upraw generuje 

bardzo dotkliwe kosztowo szkody, którym grodzenie „żubrowe” ma zapobiegać. Dlatego z 

pełną odpowiedzialnością możemy zagwarantować, że uprawy w okolicach paśników dla 

żubrów nie zostałyby ogrodzone w ramach normalnych działań gospodarczych nadleśnictw.  

Ponadto do zmniejszenia szkód przyczyni się   udostępnienie na potrzeby żubrów 145,12 ha 

łąk, 48,49 ha poletek żerowych i 2 ha sadów.  Dokarmianie żubrów powinno skutkować 

ograniczaniem szkód gospodarczych w rolnictwie dzięki lokalizacji paśników w lasach. W 

przypadku  bytowania żubrów na polach  jednym z zadań ”pogotowia żubrowego” jest – 

przepłaszanie żubrów z cennych upraw rolnych. 

 


