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ŻUBR
na Pomorzu Zachodnim
O projekcie LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja 
i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”
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Większość Europy żubry zasiedlały jeszcze w średniowie-

czu, jednak szybko zostały wytępione na przeważającym ob-

szarze. Na Pomorze Zachodnie powróciły w 1980 r.z Puszczy 

Białowieskiej, swojej wielowiekowej ostoi i miejsca, w którym 

populacja odrodziła się w ostatniej chwili przed całkowitą za-

gładą gatunku. Prof. Ryszard Graczyk z Akademii Rolniczej w 

Poznaniu sprowadził do Nadleśnictwa Wałcz 8 żubrów (4 byki 

i 4 krowy), które stały się zalążkiem pierwszego wolnego za-

chodniopomorskiego stada. Dziś mamy już przeszło 200 dzi-

kich żubrów na Pomorzu Zachodnim żyjących w 3 stadach.

Pierwsze, mirosławieckie stado, przez prawie ćwierć wie-

ku funkcjonowało bez dolewu „świeżej krwi”, co negatywnie 

wpłynęło na  kondycję i rozród zwierząt. Dopiero w 2005 

r. do stada zostały dowiezione obce żubry, które powięk-

szyły pulę genetyczną populacji i pozwoliły na jej dyna-

miczny rozwój. Opracowany w 2005 r. „Program ochrony żu-

brów w województwie zachodniopomorskim” wskazywał na 

konieczność stworzenia w regionie wielu niewielkich ale od-

rębnych ugrupowań żubrów, pozostających w „genetycznym” 

kontakcie. 

ŻUBRY NA POMORZU ZACHODNIM

Docu
Com

 PDF Trial

www.pd
fwiza

rd.c
om



6 7

Zakładano tworzenie nowych, satelitarnych stad w sposób 

sztuczny oraz zainicjowanie naturalnych podziałów w stadzie 

macierzystym poprzez zwiększenie jego liczebności. Przeło-

mowy dla żubrów okazał się rok 2008, w którym dzięki re-

alizacji projektu „Program ochrony żubra w Polsce: rozwój i 
ochrona stada zachodniopomorskiego” Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze utworzyło nowe stado w Nadle-

śnictwo Drawsko. 

Zamierzenie było zgoła odmienne, miały powstać dwa 

niezależne stada w sąsiednich nadleśnictwach Łobez i Do-

brzany, ale żubry postanowiły inaczej. 

Po uwolnieniu z zagród adaptacyjnych obie grupy żubrów 

połączyły się i przeniosły do Nadleśnictwa Drawsko na te-

ren poligonu wojskowego. Okazało się, że poligon to żubrowy 

raj. Nowe stado od chwili powstania rozwija się bardzo dyna-

micznie, liczebnością dorównuje już stadu mirosławieckiemu, 

a zwierzęta na terenach wojskowych nie wyrządzają żadnych 

szkód gospodarczych.

Kolejny ważny etap rozwoju żubrów zachodniopomor-

skich dotyczy już realizacji projektu LIFE „Dywersyfikacja 

i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. 

Trzecie stado żubrów zostało zaplanowane na terenie leśnic-

twa Jałowcówka w Nadleśnictwie Drawsko. Lokalizacja zo-

stała wybrana nieprzypadkowo. Jałowcówka znajduje się 

w połowie drogi pomiędzy rewirem stada mirosławieckiego 

i drawskiego. Spełnia wymagania „korytarza genetycznego” 

pomiędzy obiema grupami

Stado zostało utworzone w 2015 roku, liczy obecnie 

13 zwierząt i już udowodniło działanie „genetycznego kory-

tarza”. Do samic i cieląt sprowadzonych do Jałowcówki dołą-

czyły dzikie samce ze stada drawskiego i mirosławieckiego. 
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O PROJEKCIE
Projekt LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój 

populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce” został opra-

cowany wspólnie przez Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze i nadleśnictwa, na terenie których żyją żubry: 

Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna i Tuczno. Ideą partnerów 

projektu jest wspieranie rozwoju zachodniopomorskiej popu-

lacji żubrów  na obszarach wykorzystywanych gospodarczo. 

Jest to cel bardzo istotny dla przetrwania całej populacji żu-

brów, której rozwoju nie można ograniczać do obszarów chro-

nionych (jest ich zdecydowanie za mało). Jeżeli nauczymy się 

wprowadzać i tolerować żubry w typowym polskim krajobra-

zie lasów gospodarczych i pól, zagwarantujemy gatunkowi 

wzrost liczebności i przetrwanie. Realizacja Projektu pozwo-

li scalić w jeden funkcjonalnie spójny system elementy ochro-

ny żubrów. W rezultacie przyczyni się to do utrwalenia obec-

ności zwierząt na nowych terenach z jednoczesnym rozwojem 

akceptacji lokalnych mieszkańców w stosunku do żubrów. Sze-

roko zakrojone działania Projektu zostały przewidziane do re-

alizacji w okresie 2014 - 2018. Docu
Com
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Cele nadrzędne projektu:
Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie modelu zarządzania populacją zagrożonego gatunku w przestrzeni wykorzystywa-

nej gospodarczo oraz zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno – zachodniej z jednoczesnym zainicjowaniem 

naturalnego zwiększenia areału występowania żubrów.

 Utworzenie nowego stada żubrów na terenie pomiędzy już istniejącymi stadami, a w wyniku tego podniesienie różnorodności 

genetycznej populacji i umożliwienie wymiany genetycznej pomiędzy stadami.

 Poprawa bazy żerowej żubrów na terenach zwiększonego areału – odtworzenie śródleśnych łąk, założenie poletek żerowisko-

wych i sadów.

 Utworzenie Bazy Obsługi Żubrów przy Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, zagrodzie pokazowej żubrów, jako systemowego narzę-

dzia do zarządzania populacją. Uruchomienie całodobowego Pogotowia Żubrowego, pomagającego rozwiązywać problemy z 

żubrami.

 Ograniczenie szkód w lasach i w uprawach rolnych.

 Podniesienie bezpieczeństwa zwierząt poprzez upowszechnienie informacji o aktualnych rejonach przebywania. Uruchomienie 

internetowej aplikacji „Bezpieczna Informacja o Żubrach”.

 Wykorzystanie przyjaznych postaw społeczności lokalnych do rozwoju stada i przeniesienie pozytywnych wzorców zachowań 

na nowe tereny.

W projekcie przewidziane jest:

Docu
Com

 PDF Trial

www.pd
fwiza

rd.c
om



14 15

Docu
Com

 PDF Trial

www.pd
fwiza

rd.c
om



16 17

Oczekiwane rezultaty 
projektu:

 Zwiększenie liczebności populacji o co najmniej 80 osobni-

ków.

 Zwiększenie areału żubrów zachodniopomorskich o co naj-

mniej 30 %.

 Udostepnienie na potrzeby żubrów 145,12 ha łąk, 48,49 ha 

poletek żerowych i 2 ha sadów.

 Budowa 22 nowych paśników dla żubrów i remont 10 ist-

niejących.

 Utworzenie Bazy Obsługi Żubrów – jednostki dysponującej 

pracownikami i sprzętem do obsługi populacji zachodnio-

pomorskiej w trakcie trwania projektu i po jego zakończe-

niu.

 Utworzenie 2 punktów przechowywania karmy dla żu-

brów, gwarantujących przechowywanie dużych ilości kar-

my bez strat oraz jej sprawne ładowanie i rozwożenie.
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PARTNERZY PROJEKTU

Istnieje od 1994 r., a od 2005 r. aktywnie zajmuje się 

ochroną i monitoringiem populacji wolnych żubrów na Pomorzu 

Zachodnim. Projekt LIFE13NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i 

rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” jest 

szóstym projektem ochrony czynnej żubrów przygotowanym 

i realizowanym przez Towarzystwo. Efektem wcześniejszych 

projektów jest między innymi utworzenie stada żubrów 

w Nadleśnictwie Drawsko i doprowadzenie populacji 

żubrów w województwie zachodniopomorski do liczebności 

przewyższającej 100 zwierząt od wyjściowego stanu 22 w 

2005 r. Projekt LIFE jest kolejnym etapem rozwoju populacji, 

a jego realizacja wspólnie z partnerskimi nadleśnictwami 

pozwoli osiągnąć liczebność powyżej 200 osobników.

Zachodniopomorskie
Towarzystwo Przyrodnicze

Docu
Com

 PDF Trial

www.pd
fwiza

rd.c
om



20 21

Nadleśnictwo Drawsko
Drawsko jest dla żubrów terenem wyjątkowym. Same 

zwierzęta wybrały to miejsce jako swoją ostoję, mając za 

nic wytypowane dla nich miejsca w sąsiednich nadleśnic-

twa. Rozległy obszar największego polskiego poligonu woj-

skowego okazał się wyjątkowo sprzyjający żubrom.  Stado 

w ciągu zaledwie 8 lat osiągnęło liczebność porównywalną 

ze stadem mirosławieckim i nadal przyrasta. Żubry bardzo 

lubią otwarte wrzosowiska i śródleśne łąki, które w ramach  

Projektu są dla nich rekultywowane. Stado drawskie użytku-

je kilka tysięcy hektarów w zachodniej części Nadleśnictwa 

Drawsko. Na przeciwległym krańcu Nadleśnictwo przy gra-

nicy z Nadleśnictwami Złocieniec i Mirosławiec wyznaczono 

miejsce utworzenia nowego stada w ramach projektu.
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Nadleśnictwo Mirosławiec
Nadleśnictwo Mirosławiecod wielu lat współpracuje z Za-

chodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym w zakresie 

ochrony żubrów. To właśnie tu w ostoi PLH320045 Mirosła-

wiec sieci Natura 2000 żyje najstarsze stado zachodniopomor-

skie. Przeszło 100 żubrów użytkuje rolniczo – leśny krajobraz, 

w którym lasy zajmują około 40 % powierzchni. Na zachod-

nim brzegu największego jeziora regionu, Jeziora Bytyń stado 

żubrów spędza zimy od kilkudziesięciu lat. Rozbicie tej gru-

py i sprowokowanie zwierząt do przejścia na sąsiednie obsza-

ry stanowi najważniejsze wyzwanie projektu. W północno-za-

chodnim fragmencie Nadleśnictwa żubry z nowo utworzonego 

stada spędzają swoją drugą zimę w nowym rewirze.

Docu
Com

 PDF Trial

www.pd
fwiza

rd.c
om



24 25

Nadleśnictwo Tuczno
Nadleśnictwo Tuczno położone jest na południowym szla-

ku sezonowych wędrówek żubrów.Dane telemetryczne wyraź-

nie wskazują kierunek ekspansji żubrów ze stada mirosławiec-

kiego wzdłuż brzegów jeziora Bytyń do kompleksów Nadle-

śnictwa Tuczno ku ostoi PLH320046 Uroczyska Puszczy Draw-

skiej. Ten żubrowy szlak jest bardzo istotny. Ciągnie się wzdłuż 

ogromnego kompleksu leśnego przez kolejne nadleśnictwa aż 

do doliny Noteci, dając żubrom możliwość kolonizowania no-

wych obszarów. 
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Nadleśnictwo Świerczyna
Nadleśnictwo Świerczynato miejsce odwiedzane przez żu-

bry głównie latem. W cienistych lasach Świerczyny rodzi się 

większość cieląt w stadzie mirosławieckim.Budując kolejne 

paśniki i rekultywując niewielkie łąki w rozległym kompleksie 

leśnym staramy się zachęcić żubry do pozostania w Świerczy-

nie późną jesienią i zimą. 
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Immobilizacja to  zabieg umożliwiający założenie obroży telemetrycznej 

w celu monitoringu stada. Obecnie obroże nosi ok. 20% z całej populacji stada 

zachodniopomorskiego. Dzięki telemetrii GPS o wiele dokładniej można okre-

ślić areały bytowania żubrów ze stad mieszanych i rewiry byków, zarówno 

w okresie wegetacyjnym jak i zimą. Dane, zbierane w ten sposób, mają duże 

znaczenie przy określaniu lokalizacji obszarów, na które mogą być wsiedlane 

żubry, w celu tworzenia nowo projektowanych stad.

DZIAŁANIA PROJEKTU

Immobilizacja
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Dokarmianie zimowe prowadzone w ramach Projektu ma na celu zaini-

cjowanie i utrwalenie ekspansji żubrów na nowe tereny.Organizując miejsca 

dokarmiania na obrzeżach dotychczasowych areałów, staramy się rozbić sta-

da na mniejsze grupy i sprowokować je do trwałych podziałów. W ramach 

Projektu budujemy specjalne „żubrowe” paśniki, dostosowane wielkością i so-

lidnością do specyficznych zachowań żubrów. 

Dokarmianie zimowe
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Budowa paśników to ważny element Projektu. Specjalne „żubrowe” paśniki, dostosowane wielkością i solidnością do specyficz-

nych zachowań żubrów,powstają na terenach, do których chcemy przyciągnąć żubry. Budujemy w ramach Projektu 22 nowe pa-

śniki i remontujemy 10 istniejących. To dużo miejsc i obiektów, ale trzeba pamiętać, że każdy paśnik użytkowany jest nie częściej 

niż raz na dwa lata. Wprowadzenie zasady takiego naprzemiennego dokarmiania ma ochronić populację przed rozprzestrzenianiem 

chorób i pasożytów.  

Utworzenie nowego stada ma ułatwić wymianę genów w ca-

łej populacji zachodniopomorskiej. Od momentu powstania „młod-

szego” stada w Nadleśnictwie Drawsko nie było dowodów na 

wymianę genów pomiędzy stadem mirosławieckim a drawskim. 

Wprowadzenie nowejgrupy żubrów od razu sprowokowało wę-

drówki byków pomiędzy stadami. W stadzie Jałowcówka ojcami 

nowego pokolenia cieląt mają szansę zostać zarówno tatusiowie 

drawscy jak i mirosławieccy, były bowiem obserwowane ze sta-

dem Jałowcówka charakterystyczne samce żubrów z obu stad.

Budowa paśników

Utworzenie nowego stada
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W ŚWIECIE ŻUBRA…

Żubr zgodnie dzieli swoją ostoję z innymi zwierzętami. 

Duże drapieżniki nie są w stanie zagrozić stadu żubrów. Ryś 

(Lynx lynx, str. 44) może w przyszłości będzie dzielić z żubra-

mi zachodniopomorskie lasy, na razie oba gatunki nie mają 

szans trafić na siebie w naszym regionie. Wilki (Canis lupus, 

str. 49) spotykają się z żubrami zarówno w drawskich jak i mi-

rosławieckich rewirach, jednak przeważnie unikają się z re-

spektem. Wszędzie w zachodniopomorskich lasach krzyżują 

się ścieżki żubrów i pospolitych gatunków, lisów (Vulpes vul-
pes, str. 42) i jeleni (Cervus elaphus, str. 47). Rzadkie gatun-

ki, bielik (Haliaeetus albicilla, str. 43), puchacz (Bubo bubo, 

str. 48), sóweczka (Glaucidium passerinum, str. 45), włochat-

ka (Aegolius funereus, str. 46) chętnie wybierają dzikie, nie-

skażone siedliska, które odpowiadają również żubrom. Docu
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