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I. Liczebność populacji 
W okresie sprawozdawczym liczebność żubrów przedstawiała się następująco: 

Tabela 1 Liczebność populacji zachodniopomorskiej w 2017 r. 

  Samce Samice Cielęta ♀ Cielęta ♂ 
Śmiertel-

ność ♀ 

Śmiertel-

ność ♂ 
Razem 

stado E  

Mirosławiec 
32 56 7 8 4 12 87 

stado W  
Drawsko 

22 31 7 5 1 2 62 

stado M 

Jałowcówka 
5 18 4 4 - - 31 

stado Dobrzany 2 7 1 1 1 - 10 

stado Trzcianka 3 8 2 - 1 - 12 

grupa Smolarz 

(Mierzęcinka) 
3 8 1 - 4 1 7 

grupa Drawno 2 6 - - 1 - 7 

2017 rok 

razem 
69 134 22 18 12 15 216 

 

W sezonie 2017 urodziło się w sumie 40 cieląt (22 samice i 18 samców). Największy przyrost wystąpił 

w stadzie E (15 cieląt) i jest to wynik wysoki, ponieważ z tego stada grupa ok. 20 żubrów dołączyła do 

stada Jałowcówka. W stadzie W urodziło się 12 cieląt. W powiększonym stadzie M przebywa 8 cieląt. 

Odnotowane straty były wysokie ze względu na znaczne przemieszczenia żubrów i wysoką 

śmiertelność na nowo zajmowanych, mniej poznanych przez zwierzęta terenach i zwiększający się 

stopień wykrywania martwych żubrów. W sezonie 2017 zginęło 27 osobników, temat omówiony 

został szczegółowo w raporcie zdrowotnym 2017. Sumarycznie populacja zwiększyła liczebność o 11 

osobników.  

II. Ocena areałów stad i dywersyfikacja populacji w 2017 rok 
Ocenę areałów stad żubrów przeprowadzono na podstawie danych telemetrycznych zebranych z 46 

obroży pracujących na zwierzętach w 2017 r. Tak jak dotychczas zdecydowana większość obroży w 

populacji zachodniopomorskiej zakładana jest są dorosłym samicom, które mogą nosić działające 

urządzenie nawet powyżej 3 lat.  

Podobne jak w latach 2014 - 2016 na podstawie danych telemetrycznych zostały określone areały 

miesięczne metodą MPC (Minimal Convex Poligon) przy zastosowaniu współczynnika 95% istotności. 
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Areały roczne stad określono jako sumę przestrzenną areałów miesięcznych.  Wielkości areałów w 

odniesieniu do lat ubiegłych zestawiono w tabeli 2 i przedstawiono je na mapie 1. 

Tabela 2 Wielkości areałów   

Stado Areał 2015 w ha Areał 2016 w ha Areał 2017 w ha 

W 12757 12395 10628 

E 14992 29536 15369 

M - 9529 12297 

Trzcianka - - 14389 

Smolarz - - 20659 

Dobrzany - - 19892 

Razem (suma 
przestrzenna) 

27749 51460 91306 

 

Mapa 1 Areały stad i grup żubrów populacji zachodniopomorskiej  w 2017 r. na tle obszaru projektu. 

 

 

W stosunku do areału początkowego obecny zasięg żubrów zwiększył się trzykrotnie, a od 

poprzedniego sezonu areał trwale wykorzystywany przez żubry zwiększył się o prawie 40 000 ha. W 

podsumowaniu areałów uwzględniono obszary użytkowane przez stada i grupy żubrów 

„stacjonarne”, tzn. zajmujące dany rewir dłużej niż rok. Dlatego między innymi grupa Drawno na 

mapie 1 pokazana została poprzez lokalizacje z obroży telemetrycznej. Jest to grupa, która 

wyodrębniła się dopiero w sezonie 2017 i zostanie uznana jako trwały element populacji jeżeli 

pozostanie na nowym obszarze dłużej. 
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III. Omówienie sytuacji poszczególnych stad i grup żubrów 
 

Stado E (Mirosławiec) 
W stosunku do ubiegłego sezonu stado E zmniejszyło areał o 48%. Wyjątkowo duża powierzchnia 

areału w 2016 r. wynikała z wyodrębnienia się w stadzie grup użytkujących różne tereny, co 

świadczyło o tendencjach do podziału licznego stada. Przypieczętowaniem podziału stada E stało się 

oddzielenie grupy 20 żubrów, które dołączyły do stada M (opisane poniżej). Stado E zmniejszyło 

liczebność z 108 zwierząt w 2016 r. do 87 w 2017 r. Oprócz odłączenia się żubrów na spadek 

liczebności miała wpływ wysoka śmiertelność. Odnotowano 16 przypadków śmierci żubrów. 

Śmiertelność była wyższa od przyrostu – urodzenia wyniosły 15 cieląt – co jest wyjątkową sytuacją, 

nienotowaną od 2005 roku. 

W roku 2016 śmiertelność w stadzie E została określona na 4 osobniki. Za czterokrotny wzrost 

śmiertelności w roku 2017 może odpowiadać częściowo lepsze rozeznanie terenowe i skuteczniejszy 

przepływ informacji o znalezieniu martwych żubrów, ale równie ważnym czynnikiem jest 

dywersyfikacja. Żubry oddzielając się od macierzystego stada i penetrując nowe tereny są bardziej 

narażone na kolizje i wypadki, wynikające z gorszej znajomości terenu. Wyższa śmiertelność 

wynikająca z kolonizowania przez populację nowych terenów nie zagraża populacji, ponieważ 

dynamika rozrodu jest wysoka, a w nowo utworzonych stadach, jak pokazują dane z rozwoju stada W 

w pierwszych latach po utworzeniu, będzie zapewne wyższa niż w ustabilizowanej, osiadłej populacji.  

Spadek liczebności stada E przy jednoczesnym utrzymaniu dynamiki wzrostu całej populacji jest 

korzystny. Stado E jest najbardziej „polnym” stadem w populacji zachodniopomorskiej i generuje 

najwięcej szkód gospodarczych (polnych). Rozbicie tego stada i zmniejszenie liczby zwierząt 

przyzwyczajonych do regularnego wychodzenia na pola uprawne będzie miało pozytywny wpływ na 

utrzymanie wysokiej akceptacji społeczności lokalnej dla wolnych żubrów 

 

Stado W (Drawsko) 
Stado W nieznacznie zmniejszyło areał o ok. 2000 ha co wiąże się również ze spadkiem liczebności (75 

osobników w 2016 r., 62 w 2017). To z kolei wiąże się z przepływem osobników do nowych 

ugrupowań (Dobrzany, Drawno). Śmiertelność w stadzie jest niska (3 osobniki) a rozrodczość wysoka 

(12 cieląt). Przy takim przyroście stado wkrótce odbuduje liczebność. Nadleśnictwo Drawsko, teren 

poligonu wojskowego to najlepsze siedliska dla żubrów w regionie. Do rozrodu przystępują tu nawet 

najstarsze samice. Na fotografii 1 przedstawiono 19-letnią żubrzycę Kasatę z urodzoną w 2017 r. 

Kasatką. 

Fot. 1 Kasata z Kasatką 
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Stado M (Jałowcówka) 
Stado żubrów M powstało w wyniku realizacji działania C.3. w 2015 r. W sezon 2017 stado weszło w 

składzie 9 osobników, spędzając zimę i wiosnę na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec. Stado na 

początku 2017 r. przedstawia fotografia 2. 

Stado zaczęło sukcesywnie penetrować tereny Nadleśnictwa Mirosławiec, położone na wschód od 

zajmowanego w 2016 r. rewiru, wkraczając na teren stada E. Na mapie 2 przedstawiono jako zielony 

obszar zasięg stada M w 2016 r. z zawartymi w jego granicach lokalizacjami telemetrycznymi 

(brązowe punkty). Jako obszar zielony przedstawiono areał stada E w 2016 r. Różowe punkty to 

lokalizacje telemetryczne obrazujące przesunięcie zasięgu stada w kierunku wschodnim. 

 

Fot. 1 Stado M (Jałowcówka) na początku 2017 r. 

 

Latem do stada dołączyły miejscowe byki, co pokazuje fotografia 2. 
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Fot. 2 Stado M w lipcu 2017 r.  

 

 

W trakcie pobytu w granicach areału stada E osobniki M wyraźnie omijały zwierzęta E. Dopiero 

jesienią stado M spotkało się z grupą ok. 20 żubrów ze stada E we fragmencie lasu w pobliżu 

Mirosławca. Grupy się połączyły i przeszły na zachód na miejsce dokarmiania zimowego stada M. Na 

fotografii 3 przedstawione jest powiększone stado M na łące śródleśnej koło Orla w Nadleśnictwie 

Mirosławiec.  

 

Fot. 3 Stado M po połączeniu z żubrami ze stada E  
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Mapa 2 Areały stada M (z lokalizacjami telemetrycznymi, brązowe punkty) i stada W w 2016 r. oraz 

wędrówka stada M w kierunku wschodnim (różowe punkty) w 2017 r., a także stada E w kierunku 

zachodnim (granatowe punkty). 

 

 

Mapa 3 Przejście grupy żubrów ze stada E na teren stada M w kierunku zachodnim (granatowe 

punkty). 
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Stado Dobrzany  
Grupa utworzona przez krowę Wariatkę w 2015 r., uciekinierkę z tworzonego stada M, w 2017 r. 

zajęła rewir na pograniczu Nadleśnictwa Dobrzany i Drawno. Grupa na początku 2017 r. liczyła 5 

osobników, a zwiększyła liczebność do 10. W stadzie urodziły się 2 cielęta, 1 młoda samica zginęła w 

wypadku drogowym, kolejna samica (po założeniu obroży telemetrycznej) „wyemigrowała” przez 

Nadleśnictwo Drawsko do Nadleśnictwa Drawno dając początek kolejnemu ugrupowaniu żubrów. 

Stan liczebny uzupełniły żubry ze stada W (5 osobników). 

Stado zajmuje areał około 20000 ha, przebywając głównie w granicach Nadleśnictwa Dobrzany.  

Krowa Wariatka, założycielka stada Dobrzany, urodziła na nowo zajętym terenie drugie cielę. 

Urodzenie nastąpiło na przełomie listopada i grudnia i jest jednym z najpóźniej zaobserwowanych 

porodów. 

Fot. 4 Stado Dobrzany latem 2017 

 

Stado Trzcianka 
Na koniec 2016 r. grupa liczyła 8 osobników. Sezon 2017 spowodował wzrost liczebności stada do 12 

osobników. Na miejscu urodziły się 2 cielęta, 1 krowa padła. Do grupy dołączyły 2 byki i 1 krowa ze 

stada E. Jednemu z byków założono obrożę telemetryczną (jedyną obecnie obrożę na samcu). Żubry 

zajmują rewir ok. 14000 ha głównie w Nadleśnictwie Trzcianka w rozległym kompleksie leśnym. 

Społeczność lokalna przyjęła je bardzo ciepło i dzięki temu stado ma dobre możliwości 

bezkonfliktowego rozwoju. 
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Stado Smolarz (Mierzęcinka) 
Do stada w Nadleśnictwie Smolarz w sezonie 2017 r. dołączyły kolejne żubry najprawdopodobniej ze 

stada E. Grupa liczyła w 2016 r. 6 osobników, a jej obecna liczebność szacowana jest na 7 żubrów, ale 

należy pamiętać, że w Nadleśnictwie Smolarz w 2017 r. zginęło 5 żubrów w bezpośrednio wypadkach 

na torach kolejowych i w wyniku obrażeń po kolizjach z pociągami. Osobniki z grupy Smolarz 

penetrowały kilkukrotnie w sezonie 2017 tereny kompleksu leśnego koło Barlinka przekraczając 

magistralę kolejową Szczecin – Poznań.  Areał zajęty przez grupę wynosi ok. 20000 ha. 

Fot. 5 Stado Smolarz (Mierzęcinka) na początku roku 2017 

 

 

Nowa grupa w Nadleśnictwie Drawno  
W marcu 2017 r. jednej z samic w stadzie Dobrzany założono obrożę telemetryczną. Krowa ta, o 

imieniu Rzepa, po immobilizacji wykonała „ucieczkę” na teren stada W w Nadleśnictwie Drawsko, a 

potem przeszła na południe w granicę Nadleśnictwa Drawno z grupą kilku żubrów ze stada W. Ta 

eskapada żubrzycy Rzepy przedstawiona została na mapie 4. 

Mapa 4 Wędrówka Rzepy ze stada Dobrzany (niebieskie punkty) przez areał stada W (niebieskie pole) 
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Na mapie 5 pokazano wędrówkę Rzepy wraz z lokalizacjami telemetrycznymi kolejnej samicy, której 

założona obrożę telemetryczną już na terenie Nadleśnictwa Drawno. Grupa Drawno w nowym 

rewirze utrzymuje się od kilku miesięcy i liczy obecnie 7 osobników. Fotografia 6 przedstawia grupę 

wczesną jesienią. 

Mapa 5 Trasa Rzepy na tle areału stada W i lokalizacje telemetryczne grupy Drawno. 

 

Fot 6 Grupa Drawno 

 

. 
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IV. Wędrówki żubrów 
 

Utworzenie nowych stad i grup położonych na północny zachód od obszaru projektu wzmogło 

wędrówki samców również w kierunku południowo- zachodnim w stronę granicy z Niemcami. Co 

najmniej kilkumiesięczna obecność 2 samców w okolicach Gorzowa, w tym na terenie samego miasta 

i przyległych wsi, została odnotowana przez społeczność lokalną. Żubry spotkały się z ogromną 

przychylnością i zainteresowaniem. Wielu mieszkańców śledziło na bieżąco aktywność „gorzowskich” 

żubrów i dokumentowało ich poczynania. Na rycinie 1 pokazana jest mapa sporządzona przez 

autorów portalu Gorzów Wczoraj, dokumentująca występowanie żubrów w regionie. 

Ryc. 1 Obserwacje żubrów w okolicach Gorzowa 

 

 

Jeden z gorzowskich byków 13-09-2017 r. przekroczył koło Kostrzyna niemiecką granicę i został 

zastrzelony koło Lebus. Sprawa stała się głośna, zbulwersowała opinię publiczną, zabicie żubra 

spotkało się z powszechnym potępieniem. Sytuacja wywołała jednak polsko-niemiecką dyskusję na 

temat migracji zwierząt przez granicę na Odrze i może stać się początkiem „zalegalizowania” wolnych 

żubrów po stronie niemieckiej. W efekcie odbyło się spotkanie 01.12.2017 r. w Gorzowie 

Wielkopolskim strony polskiej i niemieckiej, aby zapobiegać w przyszłości podobnym zdarzeniom. 
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V. Podsumowanie 
 

Rok 2017 przyniósł kolejne zmiany w populacji żubrów w wyniku przeprowadzenia zaplanowanych 

działań projektu, to jest dalszą wyraźną dywersyfikację populacji.  Grupy powstałe w 2016 r. utrwaliły 

areały i zwiększyły liczebność. Pojawiła się nowa grupa w Nadleśnictwie Drawno. Bardzo korzystnym 

z punktu widzenia przestrzennej struktury populacji i różnorodności genetycznej populacji było 

zasilenie stada Jałowcówka grupą ok. 20 żubrów ze stada E. Liczebności żubrów w trzech 

najliczniejszych stadach zostały bardziej wyrównane, zmniejszyła się także liczebność stada E, co ma 

wpływ na ograniczenie szkód gospodarczych (stado E ma największy udział pól uprawnych w areale). 

 


