1.

Historia rozwoju populacji

Populacja żubrów w północno-zachodniej Polsce została utworzona w oparciu o grupę 8 żubrów (4 samice i 4 samce) sprowadzonych do Nadleśnictwa Wałcz w
1980 r.. Po opuszczeniu zagrody aklimatyzacyjnej żubry zaczęły żyć na wolności. Populacja istnieje i rozwija się już pełne cztery dekady, stając się trwałym
elementem bioróżnorodności regionu.
Poniżej przedstawiony został schemat rozwoju populacji
Rok

Opis wydarzeń

1980

Sprowadzenie 8 żubrów do Nadleśnictwa Wałcz do zagrody koło
miejscowości Ostrowiec
Przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji żubrów

2005
2006
2008

2012

2016
2019

2020

Liczba
żubrów
8

Liczba stad

Lokalizacja stad

Zajmowany areał

1

Nadleśnictwo Wałcz

brak danych

22

1

brak danych

Zasilenie puli genetycznej przez sprowadzenie i wypuszczenie na wolność
do istniejącego stada 8 żubrów
Utworzenie nowego stada żubrów

35

1

59

2

Nadleśnictwo
Mirosławiec
Nadleśnictwo
Mirosławiec
Nadleśnictwo Mirosławiec,
Drawsko

Osiągnięcie liczebności żubrów przekraczającej 100 osobników, to jest
najniższej bezpiecznej liczebności pozwalającej na samodzielne
funkcjonowanie populacji. Wdrożenie systemowego nadzoru nad żubrami –
ukierunkowywanie przemieszczania się zwierząt w celu minimalizacji
konfliktów
Zainicjowanie systemowej dywersyfikacji populacji w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000010
Zakończenie projektu LIFE13NAT/PL/000010

110

2

Nadleśnictwo Mirosławiec,
Drawsko

około 20 000 ha

205

3

ponad 50 000 ha

305

8

Rozszerzenie działań ochrony żubrów na 3 województwa:
zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie

337

12

Nadleśnictwo Mirosławiec,
Drawsko, Świerczyna, Tuczno
Nadleśnictwo Mirosławiec,
Drawsko. Trzcianka, Drawno,
Dobrzany, Smolarz,
Świerczyna, Tuczno
Nadleśnictwo Mirosławiec,
Drawsko. Trzcianka, Drawno,
Dobrzany, Smolarz,
Świerczyna, Tuczno, Płytnica,
Jastrowie, Płytnica, Krzyż,
Dębno
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około 15 000 ha
około 20 000 ha

ponad 100 000 ha

ponad 200 000 ha

PRZESTRZENNY OBRAZ ROZWOJU POPULACJI
2014

2016

2018

2020
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W latach 1980 – 2008 istniało w regionie tylko jedno stado żubrów. W kolejnych latach liczba stad i areał zajmowany przez żubry zmieniał się następująco:

Rok

Areał żubrów
Liczba żubrów

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27627
159

36320
184

56711
205

107628
216

112748
265

130300
305

233151
337

2

2

3

6

8

9

12

5,76

5,07

3,61

2,01

2,35

2,34

1,45

Liczba stad
Zagęszczenie
os./1000 ha

W grudniu 2020 roku w północno-zachodniej Polsce w granicach 3 województw żyje 12 autonomicznych ugrupowań żubrów

E
M
W

Liczebność (stan na
31.10.2020)
55
61
88

Dobrzany
Trzcianka
Smolarz (Mierzęcinka)
Drawno
Sypniewo

DB
T
S
DR
SY

Płytnica
Puszcza Notecka
Gorzów
Krzyż

P
NT
G
K

Lp.
1
2
3

Stado
Mirosławiec
Jałowcówka
Drawsko

4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM

Symbol stada

Areał stada w ha

Zagęszczenie os. / 1000 ha

31217
25368
16476

1,76
2,40
5,34

17
46
13
23
12

24683
22917
9169
13491
25550

0,69
2,01
1,42
1,70
0,47

5
8

6222
26342

6
3

25808
9941
233151 (suma

0,80
0,30
0,23
0,30

337
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przestrzenna)

1,45

2.

Strategia ochrony i zarządzania populacją w przeszłości

Od czasu utworzenia wolnego stada na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego w 1980 r., do 2004 r. działania ochronne prowadzane były w
bardzo ograniczonym wymiarze. Żubry znalazły się w wyraźnym regresie, a ich liczebność zaczęła maleć na skutek wysokiego inbredu, niskiej rozrodczości i
kłusownictwa.
W 2005 r., w którym odnotowano krytycznie niską liczebność jedynego istniejącego ówcześnie stada w Nadleśnictwie Mirosławiec (stado E), wynoszącą tylko
22 osobniki, został opracowany przez zespół autorów prof. Wandę Olech, dr Macieja Trzeciaka, Magdalenę i Macieja Traczów „Program ochrony żubrów w
województwie zachodniopomorskim”, który określił cele ochrony żubrów w regionie:
− stabilne funkcjonowanie istniejącego wolnego stada zachodniopomorskiego żubrów,
− zwiększenie liczebności i zasięgu terytorialnego populacji przy minimalizacji strat oraz kosztów gospodarczych,
− określenie warunków, jakie muszą być spełnione, aby wzrosła akceptacja społeczna dla wolnościowych stad żubrów,
− umożliwienie powstawania zagród pokazowych i zamkniętych stad prywatnych.
Dokument ten zdefiniował ówczesny stan populacji i działania konieczne do wzrostu liczebności żubrów w regionie do poziomu 100 osobników, co zostało
nazwane pierwszym niezbędnym etapem działań ochronnych, dla którego przewidziano perspektywę czasową 10 lat. Podkreślono konieczność pilnego
zasilenia puli genowej stada zachodniopomorskiego i utworzenia tzw. stad satelitarnych w celu poprawy struktury przestrzennej populacji i zainicjowania
naturalnej wymiany genów pomiędzy stadami.
W latach 2005-2007 w odpowiedzi na zdefiniowaną w „Programie” pilną potrzebę zasilenia puli genetycznej stada zachodniopomorskiego, został przeprowadzony
projekt „Czynna ochrona żubrów w województwie zachodniopomorskim”, dotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
polegał na sprowadzeniu na Pomorze Zachodnie 8 obcych genetycznie żubrów z innych ośrodków w Polsce.
Od 2006 r. na mocy umowy o realizacji zadania publicznego, zawartej z Wojewodą Szczecińskim, opiekę nad żubrami objęło Zachodniopomorskie Towarzystwo
Przyrodnicze. Towarzystwo w ramach realizacji założeń „Programu ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim” przygotowało i zrealizowało projekt
„Program ochrony żubra w Polsce: rozwój i ochrona stada zachodniopomorskiego”. W efekcie projektu powstało nowe wolne stado żubrów na terenie
Nadleśnictwa Drawsko.
W latach 2010-2013 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zrealizowało projekt POIS.05.01.00-00-189/09 „Ochrona żubrów in situ w województwie
zachodniopomorskim”, dotowany przez EFRR w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach prowadzone były działania na rzecz
dwóch niezależnych stad żubrów: podniesienia liczebności populacji - stado Drawsko, podniesienia kondycji i minimalizacji konfliktów - stado Mirosławiec. W
trakcie tego projektu ukształtowała się idea Pogotowia Żubrowego, które pomaga lokalnym społecznościom we wszelkich problematycznych sytuacjach z
udziałem żubrów. Oprócz interwencji i pomocy podczas kolizji drogowych z udziałem żubrów Pogotowie rozpoczęło płoszenie żubrów z cennych upraw rolnych
w celu minimalizowania szkód powodowanych przez zwierzęta.
W trakcie realizacji projektu „Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim” został osiągnięty kolejny cel określony w „Programie ochrony
żubrów w województwie zachodniopomorskim”, to jest osiągnięcie w populacji zachodniopomorskiej liczebności 100 osobników.
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Ze względu na wysoką przychylność dla żubrów w społeczności lokalnej i zainteresowanie gatunkiem jako swoistym „produktem regionalnym”, kolejne działania
Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego prowadzone były w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, szczególnie gminą Mirosławiec, na
terenie której cały czas żyła większość żubrów Pomorza Zachodniego. Zdecydowano się na przygotowanie i wspólne przeprowadzenie projektów, których
głównym celem było budowanie wysokiej akceptacji społecznej dla żubrów, wykorzystanie populacji jako waloru turystycznego i prowadzenie wspólnych działań
edukacyjno-popularyzatorskich w odniesieniu do jak najszerszej grupy odbiorców.
W latach 2012-2014 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze otrzymało dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na projekt UDA-RPZP.04.05.01-32-012/11-00 "Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec". Równorzędnymi celami tego
projektu była ochrona wolnych stad żubrów przed presją turystów i wzbogacenie puli genowej populacji poprzez osobniki uwalniane z zagrody do stada wolnego.
Zagroda pokazowa „Dzika Zagroda” jest istotnym elementem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych.
W 2012 r. została podpisana kolejna umowa dotacji z EFRR Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu POIŚ.05.01.00-00-399/12 „Zabezpieczenie
populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”. Beneficjentem wiodącym był w tym projekcie Ośrodek Kultury w Mirosławcu, a ZTP
było partnerem w projekcie. Przy Ośrodku Kultury na potrzeby projektu zostało powołane uchwałą Rady Gminy Mirosławiec Regionalne Centrum Żubra, z którym
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze prowadzi ścisłą współpracę.
W wyniku tego projektu zwiększony został areał Dzikiej Zagrody w Jabłonowie, powstała sala edukacyjna, wieża widokowa i kładka nadziemna do obserwacji
żubrów. Dzięki temu edukacyjno-popularyzatorskie działania zagrody można było znacznie rozszerzyć, co przełożyło się na wzrost akceptacji społecznej dla
żubrów w regionie.
Dzięki dużemu zainteresowaniu żubrami kolejne działania na rzecz żubrów uzyskały poparcie licznych grup interesariuszy. Projekt LIFE13NAT/PL/000010
„Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” przygotowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze z Nadleśnictwami
Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna i Tuczno uzyskał rekomendacje samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, służb ochrony przyrody,
lasów państwowych i środowiska naukowego. W trakcie realizacji udało się w wyższym niż zakładano stopniu osiągnąć cele: wzrost liczebności populacji z
jednoczesnym wzrostem areału.
Stworzona w projekcie Baza Obsługi Żubrów stała się wysoko wykwalifikowaną i wyposażoną w odpowiedni sprzęt jednostką do prowadzenia działań ochronnych
w całej populacji żubrów północno-zachodniej Polski. W trakcie trwania projektu ranga populacji zachodniopomorskiej zwiększyła się znacznie. Przed
rozpoczęciem działań w 2013 r. populacja zachodniopomorska stanowiła 11 % populacji polskiej, w 2018 udział żubrów zachodniopomorskich wzrósł do 16 %.
Jeżeli będziemy rozpatrywać populację żubrów linii nizinnej znaczenie żubrów zachodniopomorskich jest jeszcze większe, od 15 % w 2013 roku urosło do 25 %
w roku 2018.
W związku ze znaczną przestrzenną ekspansją żubrów kolejnym wyzwaniem ochronnym stało się rozszerzenie zasięgu działań i stałe podążanie z nimi za
rozprzestrzeniającą się populacją. Do 2016 r. działania ograniczały się do województwa zachodniopomorskiego, ale już w trakcie projektu LIFE13NAT/PL/000010
immobilizacja, monitoring i dokarmianie zimowe wkroczyło do województw wielkopolskiego i lubuskiego. ZTP oprócz decyzji RDOŚ Szczecin na odstępstwo od
zakazów w stosunku do gatunku chronionego, pozwalającej na immobilizację, stosowanie obroży telemetrycznych, płoszenie i transport żubrów, uzyskało
analogiczne decyzje RDOŚ Gorzów i RDOŚ Poznań.
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Projekt „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”, który Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zaczęło przygotowywać w 2017 r. jako kontynuację
działań projektu LIFE, jako główne zadanie dalszej ochrony populacji zdefiniował właśnie konieczność utrzymania dywersyfikacji populacji i podążanie ze
wszystkimi koniecznymi działaniami za żubrami. Przygotowana w 2017 r. koncepcja projektu została rozesłana do służb ochrony przyrody województw
zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz uzyskała poparcie GDOŚ. Projekt zdobył także niezbędne opinie wszystkich nadleśnictw, na terenie
których występowały żubry.

Zestawienie dokumentów strategicznych ukierunkowujących działania ochronne populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce

Rok
2005

Rodzaj dokumentu
„Program ochrony żubrów w województwie
zachodniopomorskim”, zaakceptowany przez WROP

2013

Poparcia dla projektu LIFE13NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i
rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” na
formularzu A8 przez:
- dr Sylwia Jurzyk-Nordlöw - zastępca RDOŚ Szczecin
- Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
-pułkownik Marek Gmurski - komendant Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych Drawsko
- dr hab. Wanda Olech-Piasecka - prof. SGGW
- dr hab. Andrzej Zawal - dziekan Wydziału Biologii Uniwersytet
Szczeciński
- dr hab. Rafał Kowalczyk - dyrektor IBS PAN
- Bogdan Wankiewicz - starosta wałecki
- Zbigniew Ptak - burmistrz Drawska Pomorskiego
- Jan Szewczyk - wójt gminy Wierzchowo
- Piotr Pawlik - burmistrz Mirosławca

2014

Uzyskanie decyzji RDOŚ Szczecin na działania przewidziane w
projekcie (decyzja 21/2014 z 30-01-2014)
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Cel
Identyfikacja najważniejszych problemów i zdefiniowanie działań
na 10 lat – tzw. pierwszy etap ochrony do bezpiecznej minimalnej
osiągnięcia liczebności 100 osobników
Uzgodnienie kolejnego etapu ochrony populacji – wzrost
liczebności powiązany z dywersyfikacją

Uzyskanie niezbędnej decyzji administracyjnej na prowadzone
działania

2017
2018
2018
2018
2018

2019
2019
2020

Rozesłanie koncepcji projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi
Żubrów” (pismo zz-64.2017.R.MgT z 12-05-2017) do GDOŚ oraz
RDOŚ Szczecin, Poznań, Gorzów
Prezentacja założeń ochrony żubrów zachodniopomorskich w
Ministerstwie Środowiska (min. M. Golińska, dyr. A. Dalbiak, Z.
Krzemiński)
Uzyskanie pozytywnej opinii GDOŚ do projektu (pismo
DZP.WG.080.4.2018.bp z dnia 07.06.2018 r.)
Uzyskanie deklaracji współpracy do projektu od RDLP Piła oraz
Nadleśnictw Dobrzany, Smolarz, Drawno, Drawsko, Świerczyna
Rozesłanie informacji mailowej dnia 25-05-2018 o złożeniu
projektu do RDOŚ Szczecin, RDOŚ Poznań, RDOŚ Gorzów
Wielkopolski; Nadleśnictwo Mirosławiec, Nadleśnictwo Wałcz,
Nadleśnictwo Świerczyna, Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie,
Nadleśnictwo Tuczno, Nadleśnictwo Człopa, Nadleśnictwo
Trzcianka, Nadleśnictwo Krzyż, Nadleśnictwo Drawno,
Nadleśnictwo Dobrzany, Nadleśnictwo Smolarz, Nadleśnictwo
Głusko; Nadleśnictwo Łobez, Nadleśnictwo Kalisz Pomorski,
Nadleśnictwo Bierzwnik, Nadleśnictwo Złocieniec, Gmina
Dobrzany, Gmina Suchań, Gmina Recz, Gmina Drawsko
Pomorskie, Gmina Mirosławiec, Gmina Tuczno, Gmina Człopa,
Gmina Trzcianka, Gmina Krzyż, Gmina Drezdenko, Gmina
Dobiegniew, Gmina Bierzwnik, Gmina Kalisz Pomorski; Gmina
Wierzchowo; Gmina Złocieniec; Gmina Drawsko Pomorskie;
Gmina Ińsko, Gmina Węgorzyno, Gmina Wałcz, Gmina Czaplinek
Uzyskanie decyzji GDOŚ DZP-WG.6401.06.27.2018.bp 09-01-2019
r. z na czynności przewidziane w projekcie
Podpisanie umowy dotacji POIS.02.04.00-00-0013/18
Realizacja decyzji GDOŚ DZP-WG.6401.133.2020.MK z dnia
24.07.2020 r. w sprawie 2 żubrów LPKiW Myślęcinek oraz DZPWG.6513.2.2020.MK z dnia 12.08.2020 w sprawie żubra z Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu
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Uzyskanie akceptacji dla planowanych działań
Zapoznanie z sytuacją ochrony żubrów władz ochrony przyrody i
uzyskanie akceptacji planowanych działań
Uzgodnienie realizacji działań z władzami ochrony przyrody
Uzyskanie akceptacji dla projektowanych działań
Poinformowanie zainteresowanych stron o projekcie

Uzyskanie niezbędnej decyzji administracyjnej na prowadzone
działania
Rozpoczęcie realizacji projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi
Żubrów”
Wypuszczanie młodych samców urodzonych w niewoli na
wolność - wypracowanie metody zagospodarowania nadmiaru
samców żubra w ośrodkach hodowli będącej alternatywą dla
uśmiercania.

3.

Nowe problemy i strategia na przyszłość

Do 2023 r. realizowany będzie projekt POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów” i prowadzone będą w odniesieniu do całej
populacji, zgodnie z zasadą podążania z ochroną za żubrami, wszystkie dotychczasowe działania:
⎯ monitoring telemetryczny,
⎯ ukierunkowywanie ruchu żubrów poprzez dokarmianie zimowe i płoszenie z cennych upraw rolnych,
⎯ działania Pogotowia Żubrowego, w tym translokacja żubrów w celu minimalizacji konfliktów.
System wypracowany od 2008 r. opiera się przede wszystkim na dokładnym śledzeniu aktywności populacji poprzez stosowanie obroży telemetrycznych na 1520 % osobników, bieżącym analizowaniu danych i szybkim reagowaniu.
Dzięki dokładnej znajomości liczebności i struktury przestrzennej populacji można planować kolejne działania mające na celu stałą dywersyfikację populacji.
Szczególnie istotne jest zmniejszanie liczebności najbardziej licznych ugrupowań, które mogą powodować szkody w uprawach rolnych.
Najliczniejszym stadem żubrów w północno-zachodniej Polsce było do 2018 stado mirosławieckie (E). Dywersyfikacja zapoczątkowana w projekcie
LIFE13NAT/PL/000010 oraz od 2019 aktywna translokacja osobników z tego stada do ugrupowań mniej licznych skutkuje spadkiem liczebności tego stada. W
latach 2014-2019 udało się zatrzymać wzrost liczebności tego ugrupowania poprzez jego podział i prowadzone są dalsze działania w celu dywersyfikacji żubrów.
Bez działań na rzecz dywersyfikacji żubrów stado mirosławieckie mogłoby liczyć obecnie więcej niż 200 osobników, a liczy 55.

Rok
Liczba osobników stado mirosławieckie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

92

100

104

87

90

68

55

Podstawowym celem zmniejszenia liczebności poszczególnych ugrupowań jest minimalizowanie szkód na polach. Celem działań, co trzeba wyraźnie podkreślić,
nie jest eliminacja żubrów z danego terenu, a utrzymywanie zdrowej równowagi na zasadzie konsensusu społecznego.
Dokarmianie żubrów ma podobny cel. Nie jest podyktowane potrzebą biologiczną, żubry doskonale poradziłyby sobie bez dokarmiania, ale jest narzędziem
sterowania ruchem populacji. Pomaga utrzymywać stada w lesie w miejscach wykładania karmy i ogranicza obecność żubrów na polach, gdzie mogą czynić
szkody.
Dokarmianie prowadzone jest corocznie od 2008 r. w sieci specjalnych paśników żubrowych oraz w nowych miejscach przebywania zwierząt. Nigdy w danym
sezonie nie są używane wszystkie paśniki. Karma rozwożona jest zawsze do wytypowanych obiektów. Dokarmianie podąża za żubrami i nie jest prowadzone w
rejonach, gdzie obecność stada jest niepożądana.
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Żubry dokarmiane są wyłącznie na terenie leśnym, głównie w sieci obecnie istniejących 32 paśników, aby odciągnąć zwierzęta z terenów polnych i jak najdłużej
zatrzymać w lesie.
Równocześnie z dokarmianiem prowadzone są płoszenia z terenów polnych (rzepaki, oziminy) na podstawie danych telemetrycznych, aby „nauczyć” zwierzęta
przebywania na bezpiecznym i niekonfliktowym obszarze.
Podsumowanie dokarmiania populacji
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogólna liczba żubrów

59

67

81

89

110

132

159

184

205

216

265

305

337

Liczba miejsc dokarmiania dla żubrów

6

7

7

7

7

10

10

17

22

29

32

32

32

Owies w t

56

50

52

50

50

125

106

106

117

130

130

160

170

Buraki w t

63

60

50

48

45

75

260

260

260

270

270

290

300

Siano w t

16

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wyzwania i nowe problemy, które będą kształtowały kompleksowe podejście do zarzadzania populacją w najbliższych latach
Zagadnienie
TEMATY OGÓLNE
Rezygnacja z dotychczasowych metod ochrony

Zbyt mały zespół Bazy Obsługi Żubrów, zbyt duże obciążenie
pracą administracyjną w projektach

Wpływ na populację i działania ochronne
Żubry, bez względu na sposób zarządzania populacją, będą się dalej
rozmnażać. Pozostawienie zwierząt samym sobie bez prowadzenia
dotychczasowych działań spowoduje punktowe wzrosty liczebności, brak
bieżących informacji o aktywności stad i nasilenie problemów. Redukcja
liczebności za pomocą odstrzałów jest mało realna i nie ma na nią akceptacji
społecznej.
Dynamika rozwoju populacji jest duża, a przewidziana w projektach obsada osobowa i
wyposażenie nie wystarczają do skutecznej obsługi całej populacji zwłaszcza w sytuacji
stałego wzrostu nakładu pracy na obsługę administracyjną realizowanych projektów.
Uproszczenia w rozliczeniach a zwłaszcza wprowadzenie systemu rozliczeń ryczałtowych
znacznie usprawniłoby działania terenowe.
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GOSPODARKA ŁOWIECKA
Nasilenie odstrzałów w ciągu całego roku z powodu ASF
Znaczące ograniczenie dokarmiania zwierzyny łownej z powodu
ASF

Utrata dochodów z powodu zaprzestania polowań zbiorowych i
dewizowych (COVID-19)
Żądania rekompensaty karmy wykładanej dla gatunków łownych
zjadanej przez żubry

GOSPODARKA LEŚNA
Nasilenie prac leśnych w ciągu całego roku, znaczący wzrost
powierzchni objętych pracami
Wzrost dostępności lasów na skutek budowy systemu
utwardzonych dróg leśnych
GOSPODARKA ROLNA
Wielkopowierzchniowe grodzenia upraw rolnych na terenach
areałów żubrów.
Grodzenia złej jakości i grodzenia pól tylko od strony lasów

Inna dynamika ruchu żubrów. Ze względu na nasilenie działań w lesie trudniej utrzymać
tam stada. Prowadzenie odstrzałów w miejscach dokarmiania żubrów.
Karma wykładana dla żubrów jest w dużo wyższym procencie zjadana przez inne gatunki
zwierząt, co obniża efektywność dokarmiania jako narzędzia utrzymania żubrów poza
terenami rolnymi. Maksymalizacja szkód w uprawach rolnych, gdzie zwierzyna łowna
szuka pokarmu, częste próby obarczenia szkodami żubrów, za które odszkodowania
wypłaca Skarb Państwa
Obarczanie żubrów szkodami, których nie spowodowały, tak by za powstałe szkody
zapłacił Skarb Państwa, a nie koło łowieckie. Coraz częściej zdarza się, że koła łowieckie
próbują zrzucić szkodę na żubry w miejscach gdzie nigdy żubrów nie było, a szkoda
powstała w wyniku żerowania zwierząt łownych.
Karma wykładana dla żubrów zjadana jest przez żubry i zwierzęta łowne. Zdarza się że
żubry znajdują i zjadają karmę wykładaną przez koła łowieckie, głównie w okresie
realizacji polowań zbiorowych w celu ściągnięcia zwierzyny łownej na teren obwodu. Po
15 stycznia dokarmianie łowieckie praktycznie ustaje, a dokarmianie żubrów jest
kontynuowane co najmniej do końca marca. Realnie znacznie większa część karmy
żubrowej jest zjadana przez zwierzęta łowne niż karma łowiecka jest zjadana przez żubry.
Dlatego nie może być mowy o „rekompensatach” dla kół łowieckich za zjadanie przez
żubry karmy łowieckiej, dokarmianie żubrowe trwa dłużej, jest regularne i obfitsze od
łowieckiego.
Trudność w zatrzymaniu żubrów na terenach leśnych.
Znaczny wzrost penetracji lasów w okresie zbierania zrzutów, jagód i grzybów. Brak
spokojnych ostoi. Trudność w zatrzymaniu żubrów na terenach leśnych.
Zmiana zachowania stad w obrębie dotychczasowego areału, koncentracja obecności na
nowych nieogrodzonych terenach, nasilenie szkód na terenach nieogrodzonych
Stawianie ogrodzeń z nietrwałej siatki i słabych słupków powoduje ich szybkie niszczenie
przez czynniki atmosferyczne i wszystkie gatunki zwierząt. Raz postawione ogrodzenie nie
jest wieczne i trzeba o nie dbać. Dziurawe płoty oraz płoty jednostronne od strony lasów
powodują powstawanie pułapek dla zwierząt i nasilenie szkód. Ogrodzenia nieszczelne, do
których zwierzęta mogą wejść, stanowią pułapkę i zatrzymują zwierzęta wewnątrz
ogrodzenia co powoduje zwiększenie szkód.
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Pozostawianie otwartych bram na ogrodzonych powierzchniach
i celowe otwieranie bram w celu „zaproszenia zwierząt”.
Brak kontaktu z Pogotowiem Żubrowym w celu przepłaszania
żubrów i „implikowanie” szkód, zgłaszanie do szacowania szkód
od żubrów na powierzchniach, gdzie nigdy nie były.
Prośby o przepłaszanie na nie swoim gruncie

Niewłaściwa agrotechnika

Postawa „żubrów ma tu nie być”

4.

Każde grodzenie ma bramy wjazdowe, a pozostawienie otwartych wjazdów przeczy celowi
grodzenia. Znamy wiele przypadków celowego i notorycznego otwierania bram, tak aby
żubry z okolicy weszły do grodzenia i aby była podstawa do roszczeń odszkodowawczych.
Coraz mniejsza opłacalność w rolnictwie, pogłębiona wieloletnimi suszami skłania
producentów rolnych do działań, które mogą zrekompensować utratę dochodów.
Sytuacje zgłaszania obecności żubrów na terenach rolnych, wymagających przepłoszenia
z uprawy rolnej na cudzym polu prowadzi do nieporozumień i konfliktów. Wielu rolników
ma tolerancyjne podejście do zwierząt dzikich, nie tylko żubrów przebywających na ich
polach i nie życzą sobie ich przepłaszania, nie występują o odszkodowania. Zgłaszanie
obecności żubrów na polach sąsiadów nie jest honorowane także z powodu RODO.
Częste przypadki dokonywania zbioru niesprawnymi maszynami, które pozostawiają na
polu znaczną część plonu, powoduje zapraszanie zwierząt do żerowania w takim miejscu,
a za chwilę mamy roszczenia o odszkodowanie. Nie może być sytuacji, w której rolnik
nie zabezpiecza swoich upraw czy plonów, nie dba o istniejące zabezpieczenia czy celowo
otwiera bramy i mimo tego wypłacane jest mu odszkodowanie.
Przepłaszanie jest metodą minimalizacji ewentualnych szkód a nie eliminacji żubrów. W
założeniu dotyczy najcenniejszych upraw, gdzie szkoda powoduje wypłatę wysokich
odszkodowań, nie powinno być prowadzone na użytkach zielonych, poplonach,
ścierniskach i orkach. Jednak niektórzy rolnicy oczekują od Pogotowia Żubrowego
„całkowitego” usunięcia żubrów, co nie jest realne i pożądane z punktu ochrony przyrody.

Konkluzje

Sytuacja kryzysowa ze względu na epidemię COVID-19, stały wzrost liczby żubrów w połączeniu z innymi czynnikami, które zostały omówione wyżej, może
wywoływać wrażenie, że żubrom już nic nie zagraża i można przestać się nimi zajmować. Nic bardziej błędnego. Tak duży gatunek zawsze będzie budził emocje
i zawsze w naszych europejskich realiach będzie wymagał opieki. Przy obecnym podejściu społeczeństwa do zwierząt, będą tendencje do coraz wnikliwszego
analizowania eliminacji gatunków chronionych, w tym żubrów. Aby stały rozwój liczebny populacji nie powodował uzasadnionych protestów należy naszym
zdaniem utrzymać zasadę minimalizowania liczebności i przemieszczania zwierząt z miejsc konfliktowych tam gdzie poziom akceptacji jest na wyższym poziomie.
W tym celu niezbędne są działania mające na celu utrzymanie nadzoru telemetrycznego oraz kontynuowanie prowadzonych obecnie działań na rzecz sterowania
ruchem żubrów. Cały czas niezmiernie istotne jest podnoszenie poziomu akceptacji dla wolnych żubrów poprzez edukację, a szczególnie rolników i myśliwych.
Szybkie zmiany, jakie następują w środowisku zajmowanym przez żubry, będą wymagały ściślejszej konstruktywnej współpracy pomiędzy zainteresowanymi i
szybszego niż dotychczas podejmowania decyzji. Ogromne znaczenie ma sposób finansowania działań, dotychczas stosowane formy w dłuższej perspektywie
są nie do zaakceptowania.
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