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STRESZCZENIE 

Poniższy raport przedstawia ocenę wpływu projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w 

północno-zachodniej Polsce” na lokalną gospodarkę. Przeprowadzono analizę wpływu Projektu na 

lokalną gospodarkę na podstawie danych o działalności Projektu gromadzonych w trakcie jego 

działalności, uzupełnioną o analizę danych o ruchu turystycznym pochodzących z Głównego Urzędu 

Statystycznego, oraz wykonano badanie jakościowe dotyczące potrzeb i korzyści postrzeganych przez 

społeczność lokalną, wynikających ze zwiększaniem liczebności populacji żubrów. Raport przedstawia 

diagnozę działań Projektu wpływających na lokalną gospodarkę w 2014 roku, czyli na początku 

realizacji Projektu. Już w pierwszym roku realizacji Projektu można wykazać jego pozytywny wpływ 

na lokalną gospodarkę, poprzez zatrudnienie pracowników oraz realizację zamówień na lokalnym 

rynku towarów i usług. Działania Projektu przyczyniają się również do tworzenia niematerialnych 

korzyści dla lokalnych społeczności, przede wszystkim przez prowadzenie zagrody pokazowo-

hodowlanej, edukowanie o tym gatunku i prace na rzecz bezkonfliktowego współżycia społeczności 

lokalnej i żubrów.  
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WPROWADZENIE 

Współczesna ochrona przyrody w Polsce odzwierciedla światowe tendencje i kierunki działalności, 

realizując swoje zadania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W myśl tych zasad, ochrona 

przyrody powinna odbywać z poszanowaniem kultury i praw społeczności lokalnych, przyczyniając się 

do poprawy dobrobytu i jakości życia społeczeństwa. Coraz częściej wskazuje się na potrzebę 

zachowania przyrody nie tylko dla jej wartości „samej w sobie”, ale również dla utrzymania 

dostarczanych przez nią usług ekosystemów, na których opiera się dobrobyt społeczny. Należy przy 

tym pamiętać, że korzyści, jakie przyroda dostarcza społeczeństwu, nie ograniczają się wyłącznie do 

pozyskiwania i sprzedaży zasobów naturalnych, czy też do rynku usług, np. turystycznych. Szereg 

korzyści, jakie człowiek czerpie z przyrody, ma charakter pozarynkowy. Należą do nich m.in. wartości 

kulturowe, odnoszące się do roli przyrody w tradycjach, zwyczajach i tożsamości lokalnej; wartości 

estetyczne i rekreacyjne, oznaczające rolę świata naturalnego w umożliwianiu ludziom odpoczynku 

od pracy poprzez rekreację i podziwianie dzikiej przyrody; procesy regulacyjne odbywające się w 

ekosystemach, dzięki którym żyjemy w czystym i bezpiecznym środowisku. Korzyści te są jedynie 

pośrednio odzwierciedlane przez procesy gospodarcze, takie jak natężenie ruchu turystycznego i 

sprzedaż usług turystycznych, wydatki publiczne na opiekę zdrowotną, czy aktywność kulturowa i 

konsumpcja wytworów kultury.  

Ochrona dużych ssaków, a w szczególności ta uwzględniająca ich reintrodukcję, stoi przed wyjątkowo 

trudnym wyzwaniem realizacji swoich zadań w przy równoczesnym zapewnianiu korzyści społecznych 

i gospodarczych. Obecność zwierząt, takich jak żubry, zazwyczaj wiąże się występowaniem szkód u 

osób zamieszkujących na terenach ich występowania, czego skutkiem może być brak akceptacji dla 

programu ochrony i pojawienie się konfliktów społecznych. Korzyści, które społeczeństwo może 

czerpać z obecności żubrów w środowisku, są natomiast bardzo nieoczywiste i trudne do 

odzwierciedlenia w kategoriach finansowych. Wypracowanie sposobów na bezkonfliktowe 

współżycie społeczności lokalnej i żubrów, a także zrozumienie korzyści, jakie czerpiemy z 

zachowania tego gatunku, wymaga natężonej pracy liderów programów ochrony i zrozumienia 

lokalnych uwarunkowań zarówno przyrodniczych, jak i społecznych.  

Celem Projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” jest 

ochrona żubra przy zapewnieniu pozytywnego wpływu podejmowanych działań na lokalną 

gospodarkę. Punktem wyjścia do sporządzenia oceny tego wpływu są wskaźniki dotyczące 

wymiernych transakcji rynkowych oraz rozwoju sektora turystyki lokalnej. Uznając znaczenie szerzej 

rozumianego gospodarczego znaczenia dzikich gatunków zwierząt, wpływ Projektu opisano w 

również kontekście potrzeb społeczności lokalnych i możliwości korzystania z pozarynkowych 

wartości przyrody związanych ze zwiększaniem liczebności populacji żubrów, zidentyfikowanych w 

ramach niniejszego badania. 
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OPIS BADANIA 

Wpływ gospodarczy Projektu dotyczy korzyści dla lokalnej gospodarki, które są skutkiem zwiększenia 

populacji żubrów i bezpośrednich działań Projektu. Ocena tego wpływu oparta jest o dwa badania 

wykonane w 2015 oraz 2018 roku. Ocena wykonana w 2015 roku, której wyniki prezentuje niniejszy 

raport, przedstawia stan wyjściowy wpływu gospodarczego rosnącej populacji żubrów na lokalną 

gospodarkę w 2014 roku. Analiza zostanie powtórzona w 2018 roku, a jej wyniki zostaną odniesione 

do stanu diagnozowanego w 2014 roku, w celu porównania wartości wskaźników, określenia 

wielkości i kierunku zmian wartości wskaźników oraz opisanie znaczenia obserwowanych różnic 

pomiędzy stanem w 2014 i 2018 roku. Ocena przedstawiona w niniejszym raporcie składa się z dwóch 

elementów: 1) analizy ilościowych danych zastanych, za pomocą których można określić wartości 

gospodarczego wpływu Projektu; 2) jakościowego badania potrzeb społeczności lokalnych i korzyści, 

jakie mogą one czerpać ze zwiększania liczebności żubrów. Wyniki badania jakościowego pozwalają 

również na lepsze zrozumienie wartości wskaźników ilościowych.  

 

Analiza danych zastanych  opiera się na informacjach zbieranych w ramach Projektu, dotyczących 

zatrudnienia i realizowanych zamówień w Bazie Obsługi Żubrów oraz liczby turystów w Dzikiej 

Zagrodzie. Analiza uwzględnia również wybrane dane publiczne o turystyce, pochodzące z Banku 

Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), podawane na poziomie lokalnym (NTS 5).  

 

Badanie jakościowe wykonane zostało w lipcu 2015 roku metodą indywidualnych wywiadów 

pogłębionych. Przeprowadzono 19 wywiadów pogłębionych w pięciu gminach: Mirosławiec, Wałcz, 

Tuczno, Kalisz Pomorski, Wierzchowo Pomorskie, Drawsko Pomorskie. Wywiady zostały 

przeprowadzone z przedstawicielami samorządów lokalnych (wójtami, burmistrzami, członkami rady 

miasta i rad gmin), pracownikami urzędów lokalnych, rolnikami, pracownikami Lasów Państwowych, 

myśliwymi oraz osobami oferującymi usługi turystyczne. Wywiady trwały od 30 do 90 minut, zostały 

przeprowadzone na podstawie przygotowanych wcześniej przewodników wywiadu, nagrywane na 

dyktafon za zgodą respondenta, a następnie została wykonana ich transkrypcja (zapis nagrania). 

Transkrypcje zostały zakodowane według kategorii tematycznych, w celu porównania wypowiedzi i 

opinii różnych respondentów. Wyłoniono główne, powtarzające się wątki w wypowiedziach 

respondentów, które przedstawiono w niniejszym raporcie. Badania były anonimowe, stąd w 

podsumowaniach wypowiedzi nie przytoczono imion respondentów. 

 

W ramach badania opracowano następujące wskaźniki ilościowe i jakościowe, opisujące: 

 liczbę miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w projekcie oraz liczbę miejsc pracy 

powstałych pośrednio w efekcie realizacji Projektu, 

 zamówienia na lokalnym rynku usług i dostaw, 

 sytuację turystyki lokalnej. 
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W zakresie liczby miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w projekcie, wpływ Projektu jest mierzony 

za pomocą wskaźnika: liczba osób zatrudnionych na podstawie różnych typów umów w projekcie.  

 

W zakresie liczby miejsc pracy powstałych pośrednio jako efekt działania Projektu, wpływ Projektu 

jest mierzony za pomocą wskaźnika: opinie interesariuszy o rynku usług turystycznych i 

rekreacyjnych, wykorzystujących obecność żubrów, w tym o potencjale zatrudnienia członków 

społeczności lokalnej w tym sektorze.  

 

W zakresie lokalnego rynku usług i dostaw, wpływ Projektu jest mierzony za pomocą wskaźników: 

towary i usługi zamawiane w ramach Projektu, oraz opinie interesariuszy o rynku usług 

turystycznych i rekreacyjnych wykorzystujących obecność żubrów, oraz opinie o potencjale 

tworzenia i sprzedaży produktów lokalnych. 

 

W zakresie turystyki lokalnej, wpływ Projektu jest mierzony za pomocą wskaźnika: liczba turystów 

odwiedzających  Dziką Zagrodę w Jabłonowie. Wskaźnik ten jest mierzony na podstawie informacji 

zbieranych przez pracowników Projektu, uzupełniony danymi GUS o rynku usług turystycznych w 

gminach, na terenie których realizowany jest Projekt.  
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WYNIKI BADAŃ 

Miejsca pracy 

Bezpośredni wpływ Projektu na lokalny rynek pracy odbywa się przede wszystkim przez tworzenie 

miejsc pracy w Projekcie. W 2014 roku Projekt rozpoczął działalność z 7 pracownikami etatowymi i 

jednym pracownikiem zatrudnionym na pół etatu (Tabela 1). Dodatkowo, w Projekcie przewiduje się 

również możliwość tworzenia miejsc pracy dla stażystów, którzy poprzez pracę w Projekcie będą 

zdobywali doświadczenie i kompetencje zawodowe, cenne na lokalnym i ponad lokalnym rynku 

pracy. Miejsca pracy tworzone są zarówno w Zachodniopomorskim Towarzystwie Przyrodniczym, jak 

i w nadleśnictwach będących partnerami Projektu. Wstępne dane z 2015 roku sugerują wzrost liczby 

miejsc pracy tworzonych w Projekcie wraz z postępem realizacji zadań.  

 

Tabela 1. Miejsca pracy utworzone w Projekcie, na podstawie różnego rodzaju umów. Źródło: dane 

wewnętrze Projektu. 

Zatrudnienie  

Rok Pełny etat Pół etatu Stażyści 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 

2014 7 1 0 

2015* 9 3 1 

Nadleśnictwa (partnerzy Projektu) 

2014 0 0 0 

2015* 4 0 0 

*sytuacja zatrudnienia w Projekcie w 2015 roku jest podana wg. stanu we wrześniu i ulega dynamicznej zmianie 
w trakcie roku. Końcowy stan zatrudnienia na 2015 rok zostanie przedstawiony w raporcie podsumowującym 
badanie w 2018 roku. 

 

 

Potencjał tworzenia nowych miejsc pracy poza instytucjami realizującymi Projekt, jako efekt 

zwiększania liczebności populacji żubrów, był dyskutowany z przedstawicielami społeczności 

lokalnych w trakcie wywiadów pogłębionych. Z tej części badań wyłania się kilka głównych wniosków 

pojawiających się w wypowiedziach respondentów. Przede wszystkim, respondenci wskazywali na 

bardzo ograniczony potencjał tworzenia nowych miejsc pracy poza Projektem, jako efekt zwiększania 

liczebności populacji żubrów na terenie ich gmin. Wynika to przede wszystkim z ograniczonego 

znaczenia sektora turystyki na lokalnym rynku pracy – dotyczy to w szczególności gmin Mirosławiec i 

Tuczno, znajdujących się najbliżej miejsca realizacji Projektu. Natomiast w gminach Drawsko 
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Pomorskie oraz Wałcz, w których turystyka jest w rozwinięta w większym stopniu, istniejące 

populacje żubrów, zdaniem respondentów, są jedynie dodatkową atrakcją dla turystów, którzy 

dowiadują się o żubrach zazwyczaj dopiero po przybyciu na miejsce. Atrakcyjność turystyczna tych 

gmin, wykorzystywana przez lokalne przedsiębiorstwa turystyczne, opiera się przede wszystkim na 

walorach krajobrazowych, czystości środowiska, a także możliwości oferowania wypromowanych już 

aktywności turystycznych, takich jak sporty motorowe (karawaning) czy turystyka rowerowa. 

Zdaniem respondentów, nie należy się spodziewać wzrostu liczby miejsc pracy związanych z 

podniesieniem atrakcyjności turystycznej gmin objętych Projektem, ponieważ rynek pracy w 

większości z tych gminach nie opiera się w istotnym stopniu na turystyce.  

 

Respondenci wskazywali natomiast na bardzo duże znaczenie miejsc pracy tworzonych w ramach 

Projektu i zapewnianie dostępności kadry pomagającej społeczności lokalnej w rozwiązywaniu 

bieżących problemów wynikających z obecności żubrów i ich interakcji z mieszkańcami. Przede 

wszystkim, respondenci wskazywali na potrzebę funkcjonowania instytucji zarządzającej w praktyce 

populacją żubrów i rozwiązującej doraźne problemy, reagującej w sytuacjach przebywania żubrów w 

pobliżu domostw i na terenach rolnych oraz pomagającej w uzyskaniu odszkodowań za szkody 

wyrządzone przez te zwierzęta. W opinii respondentów, Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze prowadzące Bazę Obsługi Żubrów spełnia rolę takiej instytucji, nawet jeśli zadania, z 

którymi jest wiązane przez respondentów, w rzeczywistości wykraczają poza faktyczne obowiązki 

Towarzystwa. W badaniach wielokrotnie podkreślana była potrzeba podtrzymania takiej formy 

działalności Towarzystwa, oraz wyrażane były obawy o zapewnienie trwałości realizacji tych zadań po 

zakończeniu Projektu. W opinii respondentów, kadra Towarzystwa pracująca w Bazie Obsługi Żubrów 

stanowi „lokalny punkt kontaktowy” w sprawach i problemach dotyczących żubrów, do którego 

mieszkańcom jest o wiele łatwiej zwrócić się w razie pytań i problemów, niż do państwowych 

instytucji ochrony przyrody (np. odpowiedniej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).  

  

Reasumując, potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych wobec Projektu w zakresie tworzenia 

miejsc pracy nie odnoszą się do zwiększania liczby ofert pracy na lokalnym rynku pracy, ale dotyczą 

tworzenia i zapełniania miejsc pracy o charakterze wyspecjalizowanym, zapewniania dostępu do 

kadry kompetentnej w zakresie zarządzania rosnącą populacją żubrów i pomagającej społeczności 

lokalnej w adaptacji do tej sytuacji. 

  

 

Lokalny rynek usług i dostaw 

Wpływ Projektu na lokalny rynek usług i dostaw odbywa się przede wszystkim poprzez bezpośrednie 

zamówienia towarów i usług. W 2014 roku, łączna wartość zamówień przekroczyła siedemset tysięcy 

złotych, przy czym wartość dostaw zrealizowanych przez lokalnych dostawców stanowiła aż 21% tej 
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sumy (Tabela 2). Od lokalnych dostawców uzyskano przede wszystkim karmę dla żubrów, angażując 

tym samym jedną z kluczowych grup interesariuszy Projektu – rolników. Prawie połowa wartości 

zamówień (49%) została zrealizowana przez dostawców regionalnych (w obrębie województwa 

zachodniopomorskiego).  

 

Tabela 2. Wartość towarów i usług zamówionych w projekcie w 2014, z podziałem na dostawców 

lokalnych (w powiatach, w których realizowany jest Projekt), regionalnych (w województwie 

zachodniopomorskim), krajowych oraz międzynarodowych. Źródło: dane wewnętrze Projektu.  

Towary i usługi zamawiane przez Projekt w roku 2014 

Ogólnie   718 398,42 

Dostawcy lokalni: 153 905,39 

Karma 124 800,00 

Zakup drewna 13 150,72 

Paliwo 2 654,67 

Strona internetowa 13 300,00 

Dostawcy regionalni: 354 154,03 

Dwa ciągniki rolnicze, dwie przyczepy rolnicze, 
chwytak do kłód drewna 

351 980,00 

Narzędzie 2 174,03 

Dostawcy krajowi: 210 028,42 

Trak taśmowy 102 926,40 

Przyczepa leśna z żurawiem  43 763,40 

Maszyny stolarskie 21 836,20 

Obroże 36 900,00 

Narzędzia 4 602,42 

Dostawcy międzynarodowi: 310,58 

Narzędzia 310,58 

 

W wywiadach pogłębionych pytano natomiast respondentów o potencjał rozwoju usług 

turystycznych i rekreacyjnych wykorzystujących obecność żubrów, a także o potencjał tworzenia i 

sprzedaży produktów lokalnych. Podobnie, jak w przypadku rynku pracy, respondenci wskazywali na 

ograniczoną rolę obecności żubrów w zwiększaniu atrakcyjności turystycznej regionu i rozwoju usług 

turystycznych. Według doświadczeń respondentów, turyści przybywają do ich regionu (gminy, 

powiatu) z innych powodów, niż chęć obserwowania żubrów. Będąc już na miejscu turyści chętnie 
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korzystają z możliwości odwiedzenia Dzikiej Zagrody – zagrody pokazowej żubrów, aczkolwiek 

obecność żubrów w lasach może być czynnikiem budzącym obawę turystów przed swobodnym 

poruszaniem się na tych terenach. Według deklaracji respondentów, nie ma obecnie produktów 

lokalnych, które wykorzystywałyby wizerunek żubra lub odwoływały się do wolno żyjących w tych 

okolicach żubrów. Większość respondentów nie widzi również potencjału tworzenia takich 

produktów dla potrzeb rozwoju turystyki. Wyjątkiem jest odbywający się w Mirosławcu Festiwal 

Żubra, aczkolwiek respondenci wskazują na rolę tego wydarzenia przede wszystkim w życiu 

kulturalnym lokalnych mieszkańców, w drugiej kolejności natomiast jako atrakcję turystyczną.  

 

W ramach działań Projektu powstają wydawnictwa i materiały zawierające informacje promocyjne i 

edukacyjne dotyczące żubrów. W 2014 roku powstało i zostało dystrybułowanych łącznie kilka tysięcy 

takich materiałów (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Liczba wydawnictw zamówionych lub dystrybułowanych w 2014 roku przez Projekt. Źródło: 

dane wewnętrze Projektu. 

 Typ wydawnictwa Liczba egzemplarzy 

1. Kalendarze 4 x 300 egz. 

2. Kartki 5 x 900 egz. 

3. Ulotki 200 egz. 

4. Kalendarza sezonowy 200 egz. 

 

Lokalna turystyka 

Wpływ Projektu na lokalną turystykę realizuje się poprzez zachęcanie turystów do podziwiania 

żubrów w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie. Turyści odwiedzający Dziką Zagrodę mają możliwość 

obserwacji żubrów, każdej wizycie towarzyszy informacja na temat gatunku przekazywana przez 

pracowników Bazy Obsługi Żubrów. Poza dostarczaniem atrakcji turystycznej polegającej na 

obserwacji żubrów, Dzika Zagroda pełni rolę ośrodka edukacji o żubrach. W 2014 roku obiekt 

odwiedziło ponad cztery i pół tysiąca osób indywidualnych, oraz około 700 osób w ramach grup 

zorganizowanych, głównie dzieci w trakcie wycieczek szkolnych (tabela 4).  
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Tabela 4. Liczba turystów, którzy odwiedzili Dziką Zagrodę  w 2014 roku, w podziale na turystów 

indywidualnych oraz grupy zorganizowane. Źródło: dane wewnętrze Projektu. 

Liczba odwiedzających Dziką Zagrodę 
według typów 

Rok Osoby 
indywidualne 

Grupy 
zorganizowane 

2014 4 650 osób 20 autokarów 
(około 700 osób) 

 

Ponownie, o rolę Dzikiej Zagrody w aktywizacji lokalnej turystyki zapytano respondentów badań 

jakościowych. Opinie respondentów były podzielone – podczas gdy część z nich widziała w Dzikiej 

Zagrodzie istotną lokalną atrakcję turystyczną, dla innych obiekt ten odgrywa rolę miejsca obserwacji 

żubrów dla lokalnych mieszkańców. Zdecydowana większość respondentów wskazywała, że 

odwiedziła Dziką Zagrodę przynajmniej raz, chętnie zabierając ze sobą dzieci lub rodzinę mieszkającą 

w innych częściach Polski. Respondenci wskazywali dwa główne powody, dla których Dzika Zagroda 

jest ważnym miejscem dla gmin, na terenie których występują żubry. Po pierwsze, Zagroda jest 

miejscem edukacji o tym gatunku, jego behawiorze oraz zasadach zachowania w przypadku spotkania 

z wolnożyjącymi żubrami poza terenem Zagrody. Dla wielu mieszkańców obecność żubrów w okolicy 

ich miejsca zamieszkania nadal stanowi atrakcję – bezpośrednie spotkania wywołują dużo emocji i 

sprawiają, że ludzie stają się ciekawi tych zwierząt. Zdaniem respondentów, możliwość obserwacji i 

zdobycia informacji o żubrach w Zagrodzie zmniejsza ryzyko nieodpowiedzialnego zachowania ludzi w 

sytuacji spotkania wolno żyjących osobników. Po drugie, Zagroda jest miejscem, w którym można 

podziwiać żubry, co dla respondentów jest ważnym i intensywnie przeżywanym doświadczeniem 

emocjonalnym. Wizyty w Dzikiej Zagrodzie z dziećmi oraz krewnymi lub znajomymi z innych 

miejscowości są okazją do pochwalenia się unikatowym charakterem okolicznej przyrody – powodem 

do dumy z miejsca zamieszkania. 

 

Lokalny rynek turystyczny, wykraczający poza działalność Dzikiej Zagrody, można opisać również za 

pomocą wskaźników GUS dotyczących miejsc noclegowych i noclegów udzielanych turystom w 

obiektach zarejestrowanych w gminach, na terenie których działa Projekt. W tabelach 5-7 

przedstawiono wartości kluczowych wskaźników GUS dotyczących turystyki dla lat 2012-2014. Przede 

wszystkim, widać że rynek usług turystycznych jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych gminach 

objętych Projektem. Najwięcej miejsc noclegowych udzielanych jest turystom w gminie Wałcz, 

następnie w Drawsku Pomorskim, Mirosławcu i Tucznie, przy czym różnice pomiędzy gminą Wałcz a 

Tucznem w zakresie liczby turystów korzystających z noclegów i liczby udzielonych noclegów są 

przeszło dziesięciokrotne. Kalisz Pomorski i Wierzchowo są natomiast gminami o najmniejszej liczbie 

obiektów turystycznych i noclegów udzielanych turystom. Z danych GUS wynika, iż turyści zagraniczni 

odwiedzający obszar działań Projektu zatrzymują się na nocleg głównie w Wałczu, Drawsku 

Pomorskim i Mirosławcu. W Drawsku Pomorskim, pomimo spadku liczby turystów krajowych 

pomiędzy rokiem 2012 a 2014, zwiększyła się liczba turystów zagranicznych, a liczba noclegów 
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udzielonych turystom zagranicznym podwoiła się. W Wałczu natomiast spadła zarówno liczba 

turystów zagranicznych, jak i noclegów, z których skorzystali.  

 

 

Tabela 5. Turystyczne obiekty noclegowe. Tabela prezentuje zarejestrowaną liczbę turystycznych 

obiektów noclegowych w danych gminach, według kategorii obiektu. Źródło danych: Bank Danych 

Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny. 

Kod Jednostka terytorialna Obiekty noclegowe ogółem 

obiekty hotelowe inne obiekty noclegowe  

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

4326303023 Drawsko Pomorskie 1 1 1 2 3 3 

4326303033 Kalisz Pomorski 1 1 0 0 0 0 

4326317011 Wałcz (miasto) 3 3 3 4 2 3 

4326317052 Wałcz (gmina wiejska) 0 0 0 2 2 4 

4326317033 Mirosławiec 2 2 2 3 2 2 

4326317043 Tuczno 0 0 0 3 2 3 

4326303052 Wierzchowo 0 0 0 2 2 4 

*Do obiektów noclegowych zaliczono hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy wycieczkowe, 

schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, 

ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, 

pola biwakowe, kempingi, obiekty do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, zakłady uzdrowiskowe, 

(kwatery prywatne do 1999 r.) i inne. Począwszy od danych za rok 2012 badanie KT-1 dotyczy wszystkich 

turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. Również od danych za 2012 

r. do turystycznych obiektów noclegowych ogółem doliczono kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne 

(kwatery prywatne) natomiast dane szczegółowe dla tych obiektów dostępne są od poziomu województwa 

(NTS-2). Dane o wynajętych pokojach dotyczą tylko hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych. 

Źródło: GUS. 
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Tabela 6. Noclegi udzielone turystom polskim (rezydentom) w turystycznych obiektach noclegowych 

(obiektach hotelowych oraz innych obiektach noclegowych łącznie). Tabela przedstawia liczbę 

turystów oraz liczbę noclegów udzielonych turystom w obiektach w danej gminie. Źródło danych: 

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny. 

 

Kod Jednostka terytorialna Turyści korzystający z noclegów 

Ogółem 

Udzielone noclegi turystom  

ogółem 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

4326303023 Drawsko Pomorskie 2126 2975 1934 9000 9559 7966 

4326303033 Kalisz Pomorski 809 126 0 4738 227 0 

4326317011 Wałcz (miasto) 15907 15596 16707 67355 65503 68163 

4326317052 Wałcz (gmina wiejska) 568 714 800 1157 1341 2062 

4326317033 Mirosławiec 3160 2844 3155 8797 7660 7224 

4326317043 Tuczno 1472 1383 947 9438 6648 6317 

4326303052 Wierzchowo 121 134 103 537 403 271 

 

 

Tabela 7. Noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych. Tabela 

przedstawia liczbę turystów zagranicznych oraz liczbę noclegów udzielonych turystom zagranicznym 

w obiektach turystycznych w danej gminie. Źródło danych: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd 

Statystyczny. 

Kod Jednostka terytorialna Turyści zagraniczni korzystający z 

noclegów 

Ogółem 

Udzielone noclegi turystom 

zagranicznym 

ogółem 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

4326303023 Drawsko Pomorskie 218 335 399 513 910 1198 

4326303033 Kalisz Pomorski 0 0 0 0 0 0 

4326317011 Wałcz (miasto) 1785 1524 1452 3298 4865 2850 

4326317052 Wałcz (gmina wiejska) 21 12 9 31 14 13 

4326317033 Mirosławiec 332 299 388 834 704 783 

4326317043 Tuczno 17 4 12 35 16 32 

4326303052 Wierzchowo 0 0 0 0 0 0 
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Potrzeby społeczności lokalnych i potencjalne korzyści związane ze zwiększaniem 

liczebności żubrów – wyniki badań jakościowych 

Badania jakościowe zrealizowane metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych pokazały odbiór 

żubrów w społecznościach lokalnych, bardzo podobny do wyników uzyskanych w badaniach 

ankietowych, opisanych w raporcie dotyczącym społecznego wpływu Projektu. Wszyscy respondenci  

w badaniach jakościowych bardzo wysoko cenili obecność żubrów w ich regionie, popierając ochronę 

tego gatunku. Wyrażali jednak obawy związane ze zwiększaniem liczebności populacji żubrów, 

dotyczące przede wszystkim (1) kwestii bezpieczeństwa w sytuacji napotkania wolno żyjących 

żubrów, (2) intensyfikacji szkód wyrządzanych w uprawach rolnych, oraz (3) braku nadzoru nad 

rosnącą populacją w przyszłości. Kwestie te jedynie w pośredni sposób są związane z 

funkcjonowaniem lokalnej gospodarki i dotyczą głównie sektora rolnictwa. Podczas prowadzenia 

działalności rolnej następuje wiele bezpośrednich kontaktów mieszkańców z żubrami, a także w 

rolnictwie notowane są straty wynikające ze szkód wyrządzanych przez żubry. Bardzo istotne są więc 

wszystkie działania Projektu kierowane do lokalnych rolników, zarówno w zakresie edukacji o 

gatunku, jak i pomocy w sytuacji pojawienia się szkód. Już teraz Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze i pracownicy Bazy Obsługi Żubrów są wskazywani przez respondentów jako główna 

instytucja zajmująca się żubrami w województwie zachodniopomorskich i rozwiązująca problemy 

wynikające z pojawiania się żubrów na terenach gospodarowania człowieka. Pomimo wskazywanych 

przez respondentów trudności w uzyskiwaniu odszkodowań za straty powodowane przez żubry, 

praca Towarzystwa związana z zarządzaniem populacją żubrów i rozwiązywaniem problemów jest 

doceniana przez społeczność lokalną. Główne oczekiwania i potrzeby społeczności, które Projekt 

może pomóc zaspokoić, dotyczą działalności edukacyjnej prowadzonej poza Dziką Zagrodą. Pomimo 

iż, według respondentów, mieszkańcy licznie odwiedzają Dziką Zagrodę, istnieje potrzeba edukacji o 

poprawnych (zwiększających bezpieczeństwo) sposobach zachowania się w przypadku 

bezpośredniego kontaktu z żubrami. Wśród respondentów pojawiły się również opinie, że Dziką 

Zagrodę odwiedzają przede wszystkim mieszkańcy, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z wolno 

żyjącymi żubrami, bądź taki kontakt był sporadyczny. Natomiast osoby, które zamieszkują lub 

prowadzą działalność na terenach bytowania żubrów, rzadziej udają się do Dzikiej Zagrody, a w 

związku z tym mają mniejszą możliwość zdobycia lub zweryfikowania posiadanej wiedzy o żubrach. 

Respondenci sugerowali prowadzenie działań edukacyjnych w gminach i szkołach.  

Wyrażane przez respondentów obawy związane ze zwiększaniem liczebności populacji żubrów i 

zajmowaniem przez nie nowych terenów wiązały się przede wszystkim z kwestią zarządzania 

populacją w przyszłości. Dla respondentów kluczowa jest kwestia kontroli liczebności populacji oraz 

funkcjonowania instytucji, która w razie problemów (np. pojawiania się żubrów na polach uprawnych 

lub w okolicach domostw) będzie w stanie szybko reagować w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańców. Respondenci zdecydowanie postrzegają Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze jako instytucję, która dobrze pełniłaby taką rolę, obawiają się jednak o trwałość działań 

Towarzystwa związanych z żubrami po zakończeniu realizacji Projektu. Wypracowanie rozwiązań 
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zapewniających trwałość działań Projektu, a także przekazanie społeczności lokalnej informacji o tych 

rozwiązaniach, może bardzo pozytywnie wpłynąć na poziom akceptacji dla zwiększania liczebności 

populacji żubrów. We wszystkich przeprowadzonych wywiadach ten aspekt działalności Projektu i 

Towarzystwa był dla respondentów ważniejszy, niż bezpośredni wpływ działań Projektu na lokalny 

rynek pracy, towarów i usług. 

W wywiadach poruszany był też temat korzyści, jakie społeczność lokalna czerpie z obecności żubrów 

i zwiększania się ich liczebności oraz obszarów występowania. Przede wszystkim, respondenci 

wymieniali korzyści o charakterze niematerialnym, związane z doświadczaniem piękna przyrody oraz 

przywracaniem dzikiego charakteru przyrodzie, którą dzięki temu można podziwiać. Pytani o powody, 

dla których warto chronić żubry, respondenci wskazywali na wartość przyrody samą w sobie, oraz 

podawali argumenty etyczne, odnoszące się do obowiązków człowieka wobec przyrody. Dla 

społeczności lokalnej obecność żubrów jest powodem do dumy z wysokiej jakości okolicznej 

przyrody, co pozwala w pozytywny sposób wyróżnić ich miejsce zamieszkania wśród innych miejsc w 

Polsce. Żubr postrzegany jest jako gatunek ważny i ceniony w całym kraju, związany z tradycjami i 

historią Polski, stąd też jego ochrona znajduje akceptację wśród respondentów, nawet jeśli nie 

dostrzegają oni historycznego związku żubrów z terenami, na których gatunek ten został 

reintrodukowany. W tym kontekście doceniane jest również utworzenie Festiwalu Żubra, w którego 

organizacji bierze udział Towarzystwo. Popularność festiwalu oraz jego unikatowy „patron” są bardzo 

pozytywnie oceniane przez respondentów z Mirosławca, a także okolicznych gmin. Zdecydowanie 

rzadziej natomiast respondenci wskazywali na wymierne korzyści, o efektach finansowych, jakie 

może przynieść obecność żubrów. Wśród wypowiedzi o tym charakterze najczęściej pojawiało się 

zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu, były to jednak w większości stwierdzenia bardzo 

ogólne. Niektórzy respondenci podnosili również kwestię możliwości polowania na żubry w 

przyszłości, kiedy zostanie osiągnięta odpowiednia liczebność gatunku. 

 

WNIOSKI 

 

 Wpływ Projektu na lokalny rynek pracy jest pozytywny i wyraża się bezpośrednim 

tworzeniem miejsc pracy, a także dostępnością w terenie pracowników posiadających wiedzę 

o żubrach i kompetencje w zakresie reagowania na konflikty pomiędzy działalnością 

człowieka a występowaniem tego gatunku. 

 Wpływ Projektu na lokalny rynek towarów i usług jest pozytywny i wyraża się przede 

wszystkim w bezpośrednich zamówieniach dokonywanych na potrzeby Projektu. W 

pierwszym roku działalności Projektu aż 21% wartości zamówień zostało dokonanych u 

dostawców lokalnych, a 49% u dostawców w regionie.   
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 Potencjał rozwoju nowych, lokalnych produktów i usług nawiązujących do gatunku żubra nie 

jest duży. Działalność turystyczna w regionie opiera się na innych walorach przyrody i 

krajobrazu, niż obserwacje żubrów; nie ma również lokalnych tradycji ani przekazów 

związanych z żubrami, do których taka działalność mogłaby nawiązywać. Projekt wspiera 

natomiast organizowany w Mirosławcu Festiwal Żubra, który jest popularnym wydarzeniem 

kulturalnym, kierowanym przede wszystkim do mieszkańców gminy Mirosławiec.  

 Wpływ Projektu na lokalną turystykę jest pozytywny i polega przede wszystkim zachęcaniu 

do odwiedzania Dzikiej Zagrody, która jest lokalną atrakcją turystyczną, odwiedzaną chętnie 

zarówno przez turystów, jak i mieszkańców. Zagroda pełni bardzo ważną rolę edukacyjną, 

odpowiadając na potrzebę zwiększania wiedzy o żubrach wśród społeczności lokalnych.  

 W oczach przedstawicieli społeczności lokalnych, korzyści wynikające z występowania 

żubrów i zwiększania liczebności ich populacji mają charakter przede wszystkim 

niematerialny. Społeczność lokalna docenia wysoką jakość środowiska, możliwość 

podziwiania dzikiej przyrody i odczuwa dumę z udziału w ochronie gatunku o znaczeniu 

ogólnopolskim.  

WSKAZANIA DO DRUGIEJ CZĘŚCI BADAŃ  

 

 W badaniach realizowanych w 2018 roku należy kontynuować ocenę wpływu Projektu na 

lokalną gospodarkę na podstawie przyjętych wskaźników ilościowych. Należy jednak 

zachować ostrożność w interpretacji wartości tych wskaźników, uwzględniając realną 

możliwość wpływu Projektu na lokalną gospodarkę, rynek pracy, towarów i usług. 

 W ocenie wpływu Projektu na lokalny rynek usług turystycznych należy wziąć pod uwagę 

dynamikę tego rynku, opisywaną w oparciu o wskaźniki GUS. 

 Warto uwzględnić w analizie wpływ Projektu na działalność rolną, przede wszystkim w 

zakresie takich działań Projektu, dzięki którym minimalizowane są straty w produkcji rolnej, 

lub usprawniony jest proces otrzymywania rekompensat za te straty. 

 Dodatkowo, warto śledzić rynek produktów i wydarzeń kulturalnych wykorzystujących 

symbolikę żubra. Nie należy spodziewać się w tym zakresie istotnych zmian w stosunku do 

stanu opisanego w niniejszym raporcie, aczkolwiek pojawienie się takich produktów 

lokalnych lub nowej działalności kulturowej może świadczyć o istotnej zmianie w 

postrzeganiu i wykorzystywaniu wartości żubrów przez społeczność lokalną. 


