Region Puszczy Białowieskiej został na lata 2006 – 2010 objęty projektem Life Przyroda: „Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej”.
Celem projektu jest wypracowanie strategii zrównoważonej ochrony żubra w Polsce północno-wschodniej. Aby to osiągnąć podjęto rozmaite działania nakierowane na poprawę bazy pokarmowej i warunków bytowania żubrów. Należą do nich: rekultywacja
i wykaszanie łąk, budowa paśników i małych zbiorników wodnych oraz
tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy sąsiadującymi puszczami w celu umożliwienia naturalnej migracji zwierząt.
Projekt przewiduje również działania zmierzajace do zapobiegania
szkodom powodowanym przez żubry na terenach rolniczych, a także
dzierżawę łąk położonych przy granicy Puszczy Białowieskiej. Odbywają się również spotkania z mieszkańcami regionu Puszczy poświęcone temu królewskiemu zwierzęciu.
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Praktyczne informacje dla mieszkańców
Puszczy Białowieskiej i okolic
Puszcza Białowieska jest znana na całym świecie dzięki zamieszkującym ją żubrom. To one
jak magnes przyciągają gości nie tylko z Europy, ale i z innych kontynentów. Każdy turysta
tu przyjeżdżający chciałby stanąć oko w oko
z tym prawdziwym królem puszczy. Dla właścicieli pól i łąk graniczących z lasami Puszczy
Białowieskiej żubr jest jednak czasem trudnym
sąsiadem...
Ta broszurka zawiera praktyczne wskazówki:

Jak sobie radziĆ
z upartym

żubrem?

Co zrobić, gdy żubr pojawi się na naszym polu i nie jest tam mile widziany?

1.

Przypadki stwierdzenia obecności
żubrów na obszarach rolniczych
prosimy zgłaszać do Białowieskiego Parku Narodowego, podając
miejsce pojawiania się zwierząt,
ich liczbę i częstotliwość, z jaką
wychodzą na dany teren. Ułatwi to
i przyspieszy odpowiednie działanie Parku przy pomocy środków
zabezpieczonych w projekcie.

2.

Jeżeli żubry spowodowały już szkody w uprawach, należy to zgłosić
do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Jego przedstawiciel
przyjedzie na miejsce i dokona
wyceny szkody, za którą zostanie
wypłacone stosowne odszkodowanie ze Skarbu Państwa.

Jak się zachować podczas spotkania z żubrem?
Dziko żyjące żubry są zazwyczaj płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem. Jak
wszystkie dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, jeżeli poczują się zagrożone.
Aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych
zasad:
- nie zbliżać się do żubra na odległość mniejszą niż 50 metrów,
- nie karmić żubrów,
- nie odstraszać żubrów rzucając kamienie, petardy lub hałasując,
- nie szczuć żubrów psami.

Żubry, które zachowują się agresywnie i nie wykazują bojaźni wobec człowieka, są odławiane i przewożone w głąb Puszczy Białowieskiej. Informacje o obecności takich zwierząt w pobliżu ludzkich osad prosimy przekazywać do Białowieskiego Parku Narodowego, który podejmie stosowne
działania.

3.

Na obszarach, na których żubry
stale powodują szkody, można zastosować zaproponowane w projekcie LIFE rozwiązania, aby uchronić
się przed stratami na przyszłość.
Uprawy regularnie niszczone przez
żubry można zabezpieczyć pastuchami elektrycznymi lub drewnianymi ogrodzeniami finasowanymi
ze środków projektu.

PRZYDATNE TELEFONY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

(085) 681 23 06 (7:30 – 15:30)
(085) 681 23 98 (CAŁA DOBA)
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR PRZYRODY

(085) 743 95 83

Żubry są potężnymi, majestatycznymi zwierzętami, budzącymi zainteresowanie i pełen respektu podziw. Są
one największymi ssakami w Europie żyjącymi na lądzie.
Często kojarzone są z Polską i słusznie, gdyż po pierwsze – tutaj została zapoczątkowana walka o ocalenie tego
gatunku od zagłady, a po drugie – w Polsce żyje obecnie najwięcej, bo ponad 1/4 wszystkich żubrów na całym świecie (968 z 3539). Można więc powiedzieć, że co
czwarty żubr to Polak. Najliczniejsze stado tych wyjątkowych zwierząt (około 750 sztuk), przyciągające turystów z całego świata, zamieszkuje Puszczę Białowieską.

Te majestatyczne zwierzęta sprawiają wrażenie, jakby zostały przeniesione do współczesności z zamierzchłej historii. Mogą stanowić symbol przyrody, która przemija...
ZBIGNIEW KRASIŃSKI, 1999

Żubry są zwierzętami stadnymi. Żubrzyce z cielętami i
2 – 3 letnią młodzieżą tworzą tzw. grupy mieszane, liczące zwykle kilkanaście sztuk. Przewodniczką jest tam starsza doświadczona krowa. Dorosłe byki żyją samotnie lub
w małych grupkach. Byki dołączają do grup mieszanych
w sezonie godowym, trwającym od sierpnia do października. Zimą żubry gromadzą się wokół miejsc dokarmiania w stada liczące kilkadziesiąt i więcej zwierząt. Ich zasadniczym pokarmem są trawy, turzyce i rośliny zielne,
zaś kora i pędy drzew stanowią uzupełnienie diety. Żubry

chętnie więc żerują na śródleśnych łąkach, polanach czy
zrębach. Późną jesienią i zimą niektóre żubry mogą wychodzić poza granice lasu. Las jest dla nich źródłem pokarmu
i schronieniem, i tam kryją się w przypadku zagrożenia. Jest
to gatunek, który rozmnaża się powoli – żubrzyca rodzi tylko jedno cielę, średnio co 2 lata. Mimo swej wielkości są to
szybkie i zwinne zwierzęta. Dziko żyjące żubry są zwykle
płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem. Wyjątkiem są
dorosłe byki, które gdy często spotykają ludzi, zatracają lęk
przed nimi i niekiedy mogą być agresywne.

Losy żubra są przykładem jak
można w bardzo krótkim czasie doprowadzić gatunek do
krawędzi zagłady i jak wiele
trudu trzeba włożyć w jego
ratowanie.

Warto pamiętać, że żubry stanowią ogromną
atrakcję turystyczną. Możliwość obserwacji
tych królewskich zwierząt na wolności znacznie podnosi walory gospodarstw agroturystycznych, których jest coraz więcej w naszym
regionie. Spotkania z żubrami dostarczają niezapomnianych wrażeń.

Uratowanie żubra było niewątpliwym sukcesem, lecz
dalsze działania na rzecz tego
reliktowego gatunku są nadal
ZBIGNIEW KRASIŃSKI, 1999
niezbędne.

unikalne, nieliczne, zagrożone

