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Wstêp

¯ubr Bison bonasus, najwiêkszy l¹dowy ssak Europy, jest modelowym

przyk³adem gatunku uratowanego od zag³ady i przywróconego przyrodzie. Po

wyginiêciu ostatniej pierwotnej populacji w Puszczy Bia³owieskiej w 1919

roku, ju¿ 10 lat póŸniej rozpoczêto restytucjê gatunku, która doprowadzi³a do

wypuszczenia pierwszych ¿ubrów na wolnoœæ w 1952 roku. Przez 80 lat od

rozpoczêcia restytucji gatunku, kolejne pokolenia przyrodników, hodowców,

leœników, naukowców oraz instytucje zajmuj¹ce siê ochron¹ przyrody zabie-

ga³y o przetrwanie gatunku i tworzenie nowych dziko ¿yj¹cych stad i hodowli

zamkniêtych. Mimo, ¿e starania o uratowanie ¿ubra zakoñczy³y siê sukcesem 

i liczebnoœæ gatunku stopniowo wzrasta, ¿ubr nadal pozostaje gatunkiem

zagro¿onym – znajduje siê w „Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t” oraz na

liœcie gatunków roœlin i zwierz¹t bêd¹cych przedmiotem zainteresowania

Wspólnoty Europejskiej, których ochrona wymaga wyznaczania Specjalnych

Obszarów Ochrony Natura 2000. Opracowana w 2004 roku pod redakcj¹

prof. Zdzis³awa Pucka strategia ochrony ¿ubra „European bison – Status Survey

and Conservation Action Plan”, okreœli³a obecne i potencjalne zagro¿enia dla

gatunku. Wœród najwa¿niejszych z nich mo¿na wymieniæ: (1) ograniczony

obszar wystêpowania oraz izolacja populacji ¿ubrów; (2) niska zmiennoœæ

genetyczna oraz brak przep³ywu genów miêdzy izolowanymi stadami; (3) nie-

odpowiednie formy zarz¹dzania i niska naturalizacja gatunku; (4) choroby

i paso¿yty. Wœród innych istotnych zagro¿eñ znajduj¹ siê równie¿: niewys-

tarczaj¹ca ochrona ¿ubra wynikaj¹ca z niedoskona³ych uregulowañ prawnych,

zmiany œrodowiskowe i rozwój infrastruktury transportowej oraz niska ak-

ceptacja i poziom wiedzy o tym gatunku. 

Dalsza ochrona i zapewnienie trwa³oœci gatunku w d³u¿szej perspektywie

czasowej wymaga wprowadzenia szerokiego wachlarza dzia³añ, zmierzaj¹cych

do wypracowania nowoczesnego systemu zarz¹dzania i ochrony populacji

¿ubrów opartego na wiedzy naukowej, kontynuacji procesu reintrodukcji oraz

przeciwdzia³ania wy¿ej wymienionym zagro¿eniom. Dzia³ania na rzecz ochrony 

¿ubra powinny byæ prowadzone ci¹gle, gdy¿ we wspó³czesnym œwiecie, ten

zagro¿ony gatunek, najwiêksze l¹dowe zwierzê Europy, nie mo¿e bezpiecznie

¿yæ bez rozwa¿nej pomocy ze strony cz³owieka.



W ostatnich latach, dziêki zainicjowanemu w 2004 roku Programowi ¯ubr

oraz szeregowi projektów, wspieranych finansowo przez Frankfurt Zoological

Society, Fundacjê Ekofundusz, a tak¿e dziêki realizowanemu w latach 2006–2010

projektowi „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”, finanso- 

wanemu przez unijny mechanizm finansowy LIFE, mo¿liwa by³a kontynuacja

podjêtych wczeœniej zabiegów ochronnych oraz rozpoczêcie nowych dzia³añ

maj¹cych na celu przeciwdzia³anie zagro¿eniom gatunku. 

Celem niniejszego opracowania, które powsta³o na zakoñczenie projektu

LIFE, jest podsumowanie wyników dotychczasowych dzia³añ prowadzonych

w ramach Programu ¯ubr, dokonanie przegl¹du najwa¿niejszych zagadnieñ

dotycz¹cych ekologii, genetyki oraz stanu zdrowotnego ¿ubrów w Puszczy

Bia³owieskiej oraz zwrócenie uwagi na naukowe podstawy zarz¹dzania dziko

¿yj¹cymi populacjami du¿ych roœlino¿erców. Ksi¹¿kê tê adresujemy do osób

zwi¹zanych z ochron¹ i zarz¹dzaniem populacjami ¿ubra, przyrodników i ba-

daczy oraz innych osób zainteresowanych tym unikalnym gatunkiem. Mamy

nadziejê, ¿e przedstawione w niniejszej publikacji doœwiadczenia oraz wypra-

cowane rozwi¹zania z zakresu ochrony ¿ubra bêd¹ cenn¹ pomoc¹ w zarz¹-

dzaniu innymi, zarówno istniej¹cymi jak i planowanymi populacjami wolno

¿yj¹cych ¿ubrów w kraju i na œwiecie. 

 

Rafa³ Kowalczyk, Dorota £awreszuk, Jan M. Wójcik

Bia³owie¿a, wrzesieñ 2010
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Introduction

The European bison is the largest terrestrial mammal in Europe and

a flagship species for nature conservation. Only 10 years after the extinction

of the last indigenous population of bison in Bia³owie¿a Forest in 1919, the

restoration of the species began, resulting in the release of the first bison

back into the wild in 1952. During the following subsequent 80 years, gen-

erations of naturalists, managers, foresters, researchers and conservation

institutions struggled to ensure the survival of the species and to create both

wild ranging and captive herds. Despite its successful restoration and the

increase in population numbers, the European bison still remains an endan-

gered species – it is listed in the Red Data Books and is on the list of priority

protected species of the EU, for which the Natura 2000 areas were created. In

2004, “European bison – Status Survey and Conservation Action Plan” edited

by prof. Zdzis³aw Pucek was published. It described the most important

actual and potential threats to the bison, such as: (1) fragmented and limited

distribution range and isolation of herds; (2) low genetic variation and lack of

gene exchange among bison populations; (3) inappropriate forms of manage-

ment and low naturalisation of the species and (4) diseases and parasites.

Other threats recently recognized are as follows: environmental changes and

road infrastructure development, inadequate legal protection and low public

acceptance of the species, and a lack of science-based guidelines for the

management and conservation of bison populations. Further conservation of

the species should ensure the survival of bison and should counteract the

threats listed above. This may be achieved by the continuation of the bison

reintroduction programme and a wide scope of actions supported by modern,

science-based management and conservation strategies. These actions should

lead to more widespread naturalisation of the species and should become an

established, long–term programme of bison conservation. In the modern world,

any rare species, and most certainly the largest terrestrial animal in Europe,

cannot be left to an uncertain fate.

In recent years, several projects were initiated, making it possible to

continue bison conservation and to develop new actions intended to coun-

teract threats the bison face. These projects include work both within the



frame of the the Bison Programme initiated in 2004 and other projects fi-

nanced by the Frankfurt Zoological Society and the Ekofund Foundation, and 

conducted in 2006–2010 „Conservation of European bison in the Bia³owie¿a

Forest – Bison Land” project, which ran from 2006 to 2010 and was  cofi-

nanced by the EU LIFE mechanism.

In this book, published at the end of the LIFE project, we wanted to

summarise the results of activities of the Bison Programme actions, to review

the most important issues regarding the ecology, genetics and health status

of European bison in Bia³owie¿a Forest, and to highlight the necessity of

introducting science-based guidelines for conservation management of the

species. The book is addressed to all people involved in the protection,

research and management of European bison, as well as other readers

interested in this unique species. We hope that the new perspectives on bison

conservation acquired during the LIFE project and the solutions thus recom-

mended in this book will become valuable practices which can be used in the

management of both existing and planned populations of European bison in

Poland and throughout Europe. 

Rafa³ Kowalczyk, Dorota £awreszuk, Jan M. Wójcik

Bia³owie¿a, September 2010

4 R. Kowalczyk i in.
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Projekt LIFE „Ochrona ¿ubra 

w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”

– dzia³ania, wyniki, efekty ekologiczne

Dorota £AWRESZUK, Rafa³ KOWALCZYK, Jan M. WÓJCIK

Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, e-mail: dlawreszuk@zbs.bialowieza.pl

Przetrwanie ¿ubra, gatunku wci¹¿ uznawanego za zagro¿ony wyginiêciem, 
jest celem wspólnych wysi³ków ró¿nych instytucji, które od wielu lat realizuj¹
szereg dzia³añ ochronnych na rzecz tego gatunku w regionie Puszczy Bia³o-
wieskiej. W ostatnim okresie jednym z wa¿niejszych projektów ochronnych sta³ 
siê projekt LIFE „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”.
Projekt jest realizowany w latach 2006–2010 przez Zak³ad Badania Ssaków
PAN we wspó³pracy z Bia³owieskim Parkiem Narodowym, Regionaln¹ Dyrekcj¹ 
Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku wraz z nadleœnictwami Bia³owie¿a, Browsk
i Hajnówka oraz Fundacj¹ Zielone P³uca Polski. Œrodki na jego realizacjê
– 1,2 mln euro – pochodz¹ z programu Unii Europejskiej LIFE oraz fundacji
Frankfurt Zoloogical Society. Projekt LIFE „Kraina ¯ubra” wdra¿a równie¿
za³o¿enia przyrodniczej czêœci Programu ¯ubr – szerszej inicjatywy na rzecz
zrównowa¿onego rozwoju po³udniowo-wschodniej czêœci województwa podlas-
kiego zainicjowanej w 2004 roku. 

Wstêp 

W 2009 roku minê³o 80 lat od rozpoczêcia restytucji ¿ubra w Puszczy

Bia³owieskiej. W ostatnich latach dzia³ania ochronne, dotycz¹ce dziko ¿yj¹cej

populacji, zosta³y zintensyfikowane w ramach Programu ¯ubr – inicjatywy na

rzecz zrównowa¿onego rozwoju Puszczy Bia³owieskiej i okolic. Obejmuje on



pakiet dzia³añ ochronnych, promocyjnych i edukacyjnych dotycz¹cych ¿ubra –

symbolu Podlasia. Wœród instytucji wspieraj¹cych to przedsiêwziêcie znalaz³y

siê: Fundacja EkoFundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-

podarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- 

nej w Bia³ymstoku, Bank PEKAO SA oraz inne fundacje i instytucje. Jednym

z najwiêkszych przedsiêwziêæ realizowanych w ramach czêœci przyrodniczej

Programu ¯ubr sta³ siê projekt LIFE „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej

– Kraina ¯ubra”. Projekt ten jest dofinansowany przez Uniê Europejsk¹

w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz przez Frankfurt Zoological So- 

ciety. Pozyskane œrodki finansowe oraz du¿e zaanga¿owanie partnerów projektu

pozwoli³y na realizacjê kompleksowego wachlarza dzia³añ, pocz¹wszy od pop- 

rawy warunków bytowania ¿ubrów, a skoñczywszy na konsultacjach spo³ecz- 

nych i akcjach promocyjnych na rzecz ochrony tego gatunku. 

Instrument finansowy LIFE i wsparcie

przez Frankfurt Zoological Society

Program LIFE jest g³ównym instrumentem finansowym Unii Europejs-

kiej wspieraj¹cym projekty z zakresu ochrony przyrody i œrodowiska natu-

ralnego. Podstaw¹ dla jego utworzenia by³o przyjêcie w 1986 roku Jednolitego 

Aktu Europejskiego, a rozwój przyœpieszy³o wdro¿enie w 1993 roku V Programu

Dzia³añ na Rzecz Œrodowiska. W latach 1992–2006 zrealizowano trzy edycje

programu LIFE, a ich struktura zmienia³a siê, tak by jak najlepiej realizowaæ

cele stawiane pañstwom Unii Europejskiej w zakresie ochrony œrodowiska

naturalnego. Od 1992 roku program ten dofinansowa³ w krajach Unii Euro-

pejskiej oraz krajach kandyduj¹cych b¹dŸ s¹siaduj¹cych z Uni¹ Europejsk¹

ponad 3 104 projekty na ³¹czn¹ kwotê oko³o 2,2 mld euro. 

Program LIFE dofinansowuje projekty dotycz¹ce zarówno ochrony przy-

rody i bioró¿norodnoœci (ochrona zagro¿onych gatunków i ich siedlisk), jak

i zrównowa¿onego rozwoju œrodowiska (rozwój monitoringu przyrodniczego,

wspieranie czystych technologii, regeneracja zdegradowanych obszarów, gos- 

podarowanie odpadami, ochrona wód, planowanie przestrzenne i rozwój

miast). Wœród zadañ programu LIFE, od samego pocz¹tku jego istnienia

znalaz³y siê równie¿ edukacja spo³eczeñstwa, kampanie informacyjne oraz

dzia³ania na rzecz kszta³towania polityki ochrony przyrody i œrodowiska

naturalnego. Wraz z uruchomieniem w 2007 roku czwartej edycji programu –

LIFE+, zadania te sta³y siê jednym z trzech jego priorytetów. Projekty LIFE

o charakterze demonstracyjnym oraz tzw. dobrych praktyk maj¹ za zadanie

wspieraæ wdra¿anie dyrektywy siedliskowej i ptasiej, a tym samym rozwijaæ

europejsk¹ sieæ chronionych obszarów NATURA 2000 (Ryc. 1). Obecna edycja

LIFE+ dodatkowo wspiera programy unijne, których celem jest zatrzymanie

utraty bioró¿norodnoœci (komunikat Komisji Europejskiej „Zatrzymanie procesu 

6 D. £awreszuk i in.



utraty ró¿norodnoœci biologicznej do roku 2010 i w przysz³oœci”), przezna-

czaj¹c na ten cel 50% ca³ego swojego bud¿etu. 

Towarzystwo Frankfurt Zoological Society (FZS), które jest partnerem

dofinansowuj¹cym projekt, zosta³o za³o¿one w 1858 roku. Jest organizacj¹

pozarz¹dow¹ non-profit dzia³aj¹c¹ na rzecz ochrony przyrody na forum miê-

dzynarodowym. Towarzystwo realizuje 70 projektów w 30 krajach a celem

jego dzia³añ s¹ ochrona zagro¿onych gatunków zwierz¹t, wspieranie w³adz

i ró¿nych organizacji w tworzeniu obszarów chronionych, prowadzenie do-

radztwa w zakresie dzia³añ ochronnych, udzia³ w prowadzeniu inwentaryzacji 

i monitoringów przyrodniczych oraz realizacja projektów dotycz¹cych reintro- 

dukcji gatunków zwierz¹t, zakupu gruntów, edukacji i ochrony krajobrazu.

Od 2004 roku FZS wspiera program ochrony ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej

(Fot. 1).

Cele projektu LIFE „Kraina ¯ubra”

Projekt LIFE „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”

realizowany jest w latach 2006–2010 na obszarze Puszczy Bia³owieskiej i te-

renach przyleg³ych. Koordynatorem projektu jest Zak³ad Badania Ssaków

PAN, a partnerami Bia³owieski Park Narodowy, Fundacja Zielone P³uca Polski 

oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku wraz z trzema

nadleœnictwami Puszczy Bia³owieskiej: Bia³owie¿a, Browsk i Hajnówka. 

Projekt LIFE –  dzia³ania, wyniki, efekty ekologiczne 7

Ryc. 1. Logotypy programu LIFE i sieci NATURA 2000 zosta³y umieszczone na przy-
gotowanych w ramach projektu „Kraina ¿ubra” obiektach i materia³ach promocyjnych
(tablica informacyjna projektu). [Logos of LIFE Program and NATURA 2000 network
were placed on the objects and promotional materials produced within the „Bison
Land” project (project information board)]. 



G³ównym celem projektu jest wdro¿enie okreœlonych dzia³añ ochronnych 

i wypracowanie nowoczesnych narzêdzi do zarz¹dzania wolno ¿yj¹c¹ popu-

lacj¹ ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej. Realizacja tego celu pozwoli na sku-

teczniejsz¹ ochronê, przeciwdzia³anie zagro¿eniom i przetrwanie gatunku

w dalszej przysz³oœci. Dzia³ania projektu zmierzaj¹ do rozproszenia populacji

i zwiêkszenia jej obszaru wystêpowania, poprawy warunków bytowania ¿ubrów

oraz stopniowej modyfikacji sposobu zarz¹dzania bia³owiesk¹ populacj¹.

Rozprzestrzenienie populacji ¿ubrów, wed³ug strategii ochrony ¿ubra opra-

cowanej przez Miêdzynarodow¹ Uniê Ochrony Przyrody (IUCN), ma kluczowe

znaczenie dla dalszej ochrony tego gatunku, gdy¿ jedynie du¿a liczebnie i roz-

przestrzeniona na du¿ym obszarze populacja mo¿e gwarantowaæ przetrwanie

gatunku w przysz³oœci oraz przeciwstawiæ siê zagro¿eniom, którym to zwierzê

podlega.

Partnerzy projektu LIFE realizuj¹ okreœlone, wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê

zadania. Wœród dzia³añ w œrodowisku znalaz³y siê budowa nowych paœników

8 D. £awreszuk i in.

Fot. 1. Wie¿a widokowa do obserwacji ¿ubrów wybudowana dziêki dofinansowaniu
przez Frankfurt Zoological Society. [The view tower for European bison observation
financed by the Frankfurt Zoological Society]. Fot. Krzysztof Niedzia³kowski. 



(tzw. brogów), rekultywacja œródleœnych polan, regularne koszenie ³¹k oraz

tworzenie wodopojów. Wy¿ej wymienione przedsiêwziêcia oraz ich nieprzypad-

kowa lokalizacja maj¹ za zadanie rozproszyæ du¿e zimowe stada na mniejsze

ugrupowania oraz zachêciæ ¿ubry do ukierunkowanego rozprzestrzeniania siê 

na obszarze Krainy ¯ubra, obejmuj¹cej poza Puszcz¹ Bia³owiesk¹ równie¿

Puszczê Knyszyñska i Mielnick¹ oraz tereny je ³¹cz¹ce. Pomocne w tym mog¹

byæ wyznaczone w ramach projektu korytarze ekologiczne, które ³¹cz¹ Puszczê

Bia³owiesk¹ z s¹siaduj¹cymi obszarami leœnymi, stanowi¹c szlaki migracyjne 

nie tylko dla ¿ubrów, ale równie¿ dla innych du¿ych zwierz¹t zamieszkuj¹-

cych ten region (wilków, rysi, ³osi). 

W celu oceny postêpu rozprzestrzeniania siê ¿ubrów, przewidziano w pro-

jekcie efektywny system œledzenia ich wêdrówek w obszarach leœnych, ob-

serwacje w terenach otwartych oraz monitorowanie rozprzestrzeniania siê

populacji. W tym celu wykorzystano metody badañ z u¿yciem obro¿y z nadaj-

nikami satelitarnymi i radiowymi, które zak³ada siê ¿ubrom, ca³oroczne

obserwacje prowadzone przez leœników, pracowników Bia³owieskiego Parku

Narodowego i ZBS PAN oraz zimowe inwentaryzacje stanu liczebnego. Badana 

jest równie¿ zmiennoœæ genetyczna populacji. Wyniki badañ genetycznych

dostarcz¹ niezbêdnych informacji do przygotowania wytycznych do ochrony

zmiennoœci genetycznej wolno ¿yj¹cych populacji ¿ubrów. 

Wœród szczegó³owych celów projektu znalaz³y siê równie¿ zwiêkszenie

spo³ecznej akceptacji gatunku oraz promowanie ¿ubra jako atrakcji turys-

tycznej i bodŸca do rozwoju regionu. Projekt przewidzia³ realizacjê ró¿nych

dzia³añ edukacyjno-informacyjnych. Lepsze informowanie spo³eczeñstwa oraz

dostarczenie wiedzy na temat gatunku maj¹ poprawiæ nastawienie lokalnej

spo³ecznoœci do ¿ubra i jego ekspansji na nowe tereny. Innym dzia³aniem

projektu, które w znacz¹cy sposób mo¿e wp³yn¹æ na pozytywne postrzeganie

gatunku, jest stworzenie systemu kompensacji szkód wyrz¹dzanych przez ¿ub-

ry na obszarach rolnych w formie kontraktacji ³¹k od rolników. Dzier¿awienie

³¹k ma na celu zwiêkszenie powierzchni atrakcyjnych obszarów ¿erowych dla

¿ubrów oraz ograniczenie konfliktów wynikaj¹cych ze szkód, jakie te zwie-

rzêta mog¹ wyrz¹dzaæ na terenach rolniczych. 

Wa¿n¹ czêœci¹ projektu s¹ dzia³ania dotycz¹ce sprawnego zarz¹dzania

jego realizacj¹. Regularne spotkania partnerów oraz Rady Projektu pozwalaj¹

na ocenê postêpu realizacji poszczególnych zadañ projektu oraz na bie¿¹ce

korygowanie planów realizacji dzia³añ w celu zwiêkszenia ich efektywnoœci.

W projekcie zastosowano jasne wskaŸniki kontrolne oceny postêpu wdra¿ania

poszczególnych przedsiêwziêæ oraz za³o¿onych celów (m.in. produkty pro-

jektu – ang. deliverables) i osi¹gania tzw. punktów zwrotnych (ang. milestones).

Bardzo istotnym zamierzeniem projektu jest równie¿ stworzenie part-

nerom i ró¿nym grupom spo³ecznym (naukowcy, leœnicy, organizacje poza-

rz¹dowe) mo¿liwoœci wspó³pracy i jednoczenia si³ w realizacji wspólnego celu.
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Wyniki dzia³añ w œrodowisku i monitoringu populacji ¿ubrów

Polepszenie warunków bytowania ¿ubrów

Wiêkszoœæ dzia³añ w œrodowisku – budowa brogów, wodopojów, rekul-

tywacja ³¹k na terenach leœnych oraz ich regularne koszenie – by³o realizo-

wane przez nadleœnictwa Puszczy Bia³owieskiej. Zbudowano 19 nowych

brogów i wykopano 14 wodopojów. Odnowiono i zrekultywowano ponad 45 ha 

puszczañskich ³¹k (z 60 ha zaplanowanych w projekcie). Brak mo¿liwoœci

rekultywacji ca³ej powierzchni ³¹k spowodowany by³ intensywnymi opadami

deszczu w okresach, w których mo¿na by³o prowadziæ prace rekultywacyjne

(Fot. 2). Nieprzewidziane wczeœniej trudne warunki terenowe dodatkowo

wp³ynê³y na efektywnoœæ realizacji zadania, powoduj¹c m.in. istotny wzrost

cen wykonywanych prac. Przed przyst¹pieniem do rekultywacji ³¹k leœnych

10 D. £awreszuk i in.

Fot. 2. Po lewej: Deszczowe lato opóŸni³o prace zwi¹zane z rekultywacj¹. Na zdjêciu
widoczny jest fragment ³¹ki z rzadkim gatunkiem kosaæca syberyjskiego (Iris sibirica).
Po prawej: £¹ka po rekultywacji stanowi doskona³e miejsce ¿erowania dla ¿ubrów. [On
the left: A rainy summer delayed meadow reclamation. A part of meadow which was not 
reclaimed because of the presence of protected plants – Siberian Iris (Iris sibirica). On
the right: Reclaimed meadow with newly-grown grass – a perfect grazing land for
bison]. Fot. Dorota £awreszuk.



wykonano waloryzacjê przyrodnicz¹ tych obszarów, co umo¿liwi³o zachowa-

nie stanowisk cennych i chronionych gatunków roœlin (Fot. 2).

Zrealizowane obiekty w znacznym stopniu poprawi³y bazê pokarmow¹

¿ubrów, zachêcaj¹c je tym samym do ukierunkowanych wêdrówek oraz two-

rzenia mniejszych stad, osiedlania siê na nowych terenach i pozostawania

tam równie¿ poza sezonem wegetacyjnym. Wykonanie niektórych zadañ z wy-

przedzeniem przyœpieszy³o przebieg procesu rozprzestrzenienia populacji

i wzmocni³o efekt ekologiczny prowadzonych dzia³añ (np. dzielenie siê du¿ych 

ugrupowañ zimowych na mniejsze grupy). Zrekultywowane œródleœne ³¹ki

okaza³y siê atrakcyjnym miejscem ¿erowania ¿ubrów, wykorzystywanym

szczególnie w drugiej po³owie lata i jesieni¹, kiedy zmniejsza siê dostêpnoœæ

pokarmu w œrodowiskach leœnych. Potwierdzi³y to bezpoœrednie obserwacje

stad oraz wyniki œledzenia ¿ubrów zaopatrzonych w obro¿e. 

Korytarze ekologiczne

W ramach projektu LIFE „Kraina ¯ubra” Zak³ad Badania Ssaków PAN,

korzystaj¹c z dostêpnych danych (dane radio-telemetryczne, bezpoœrednie

obserwacje ¿ubrów, lokalizacje szkód), wyznaczy³ sieæ korytarzy ekologicz-

nych ³¹cz¹cych Puszczê Bia³owiesk¹ z s¹siaduj¹cymi obszarami leœnymi.

Jest ona istotna nie tylko dla ¿ubrów (Fot. 3), ale równie¿ dla migracji innych

zwierz¹t, a nawet rozprzestrzeniania siê roœlin i grzybów w regionie. Korytarze 

te umo¿liwiaj¹ przep³yw genów oraz ochronê, a tak¿e zwiêkszenie ró¿norod-

noœci biologicznej regionu. Przeprowadzono równie¿ audyt terenowy w celu

weryfikacji proponowanych po³¹czeñ pod k¹tem u¿ytkowania i stanu œro-

dowisk, potencjalnych barier uniemo¿liwiaj¹cych zwierzêtom migracjê oraz

planowanych inwestycji. Opracowany przyrodniczy projekt korytarzy ekolo-

gicznych przekazano do Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Bia- 

³ymstoku do dalszego dostosowania i wdro¿enia do dokumentacji zwi¹zanej

z planowaniem przestrzennym na poziomie regionalnym i lokalnym. W wyniku

wspó³pracy kilku instytucji osi¹gniêto cele dzia³ania: projekt korytarzy ekolo- 

gicznych dla województwa podlaskiego zosta³ przyjêty przez w³adze woje-

wództwa, a pe³na dokumentacja opracowanej sieci korytarzy ekologicznych

na poziomie lokalnym zosta³a przekazana do urzêdów gmin znajduj¹cych siê

na obszarze Krainy ¯ubra. 

Kompleksowy monitoring populacji ¿ubrów

W ramach projektu LIFE prowadzono kompleksowy monitoring wolno

¿yj¹cej populacji ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej. Wszystkie obserwacje

¿ubrów notowane by³y na specjalnie przygotowanych kartach, które oprócz

miejsca na zapisanie lokalizacji i liczby obserwowanych osobników zawiera³y

te¿ informacje i rysunki u³atwiaj¹ce okreœlenie wieku i p³ci obserwowanych

zwierz¹t (Za³¹cznik). Pracownicy BPN prowadzili w zimowych ostojach regularne 
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inwentaryzacje liczebnoœci i sk³adu stad ¿ubrów. W trakcie projektu 20 ¿ubrów

zosta³o wyposa¿onych w obro¿e satelitarne (Fot. 3). Œledzono te¿ kilkanaœcie

¿ubrów oznakowanych przed projektem. Pozwoli³o to na zebranie szczegó³o-

wych informacji o wêdrówkach zwierz¹t oraz ich aktywnoœci dobowej. Dane

pozyskane z telemetrii satelitarnej pozwoli³y obserwowaæ kierunki i tempo

migracji, wykorzystanie œrodowisk, korytarzy ekologicznych, zrekultywowa-

nych ³¹k oraz wodopojów. Dziêki monitoringowi mo¿liwe by³o obserwowanie

wzrostu liczebnoœci populacji oraz jej rozprzestrzenianie siê w regionie. W trak-

cie trwania projektu zaobserwowano wzrost area³u wystêpowania populacji

¿ubrów z 610 km
2 

w latach 2005–2006 do 780 km
2

 w 2009 roku, co jest

w du¿ym stopniu wynikiem prowadzonych dzia³añ. Informacje uzyskiwane

z monitoringu pozwalaj¹ równie¿ podejmowaæ odpowiednie dzia³ania w przy-

padku wychodzenia ¿ubrów na tereny rolnicze i zamieszka³e przez cz³owie-

ka oraz zapobiegaæ szkodom i konfliktom wynikaj¹cym z ich obecnoœci na

tych terenach.

Ca³oœci obrazu stanu populacji ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej dope³-

niaj¹ wyniki badañ genetycznych wolno ¿yj¹cych stad oraz osobników z hodowli

12 D. £awreszuk i in.

Fot. 3. Wykorzystanie korytarzy ekologicznych przez ¿ubry potwierdzono dziêki moni-
toringowi z u¿yciem obro¿y z nadajnikami satelitarnymi. [Use of ecological corridors by 
bison was recorded thanks to the monitoring of individuals fitted with GPS collars].
Fot. Tomasz Kamiñski.



zamkniêtej. W trakcie realizacji projektu LIFE „Kraina ¯ubra” zebrano oko³o

200 prób tkanek ¿ubrów do badañ genetycznych, przeanalizowano z wyko-

rzystaniem markerów mikrosatelitarnych DNA ponad 250 osobników oraz

badano mitochondrialny DNA u 100 zwierz¹t. Dziêki pozyskanemu ma-

teria³owi znacznie zwiêkszono kolekcjê materia³ów naukowych oraz utwo-

rzono bank tkanek i izolatów DNA od ponad 350 osobników. Pozwoli³o to na

przeprowadzenie wszechstronnych badañ genetycznych populacji ¿ubrów,

z uwzglêdnieniem genetycznych aspektów ekologii tego gatunku. Zainicjowano

równie¿ nowoczesne badania SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism),

których celem jest lepsze poznanie poziomu zmiennoœci DNA u ¿ubrów.

Pozyskane w ten sposób dane odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w przygotowaniu wy-

tycznych do ochrony zmiennoœci genetycznej gatunku, a tym samym do

efektywniejszego zarz¹dzania populacjami wolno ¿yj¹cych ¿ubrów, nie tylko

w Puszczy Bia³owieskiej, ale równie¿ na innych obszarach. 

Aspekty spo³eczno-ekonomiczne ochrony ¿ubra

– doœwiadczenia projektu LIFE i rekomendacje przysz³ych

dzia³añ

Przeciwdzia³anie konfliktom wynikaj¹cym z obecnoœci ¿ubra

w s¹siedztwie cz³owieka

Wraz ze wzrostem liczebnoœci oraz rozprzestrzenianiem siê populacji

¿ubrów, obecnoœæ tych zwierz¹t na obszarach s¹siaduj¹cych z Puszcz¹ Bia³o-

wiesk¹ jest coraz wiêksza. Czêsto obserwuje siê zjadanie przez ¿ubry siana ze

stogów i brogów pozostawianych przez rolników na ³¹kach oraz szkody wy-

rz¹dzane w uprawach rolnych, ogrodach i sadach. Projekt przewidzia³ dwa

przedsiêwziêcia, maj¹ce za zadanie przeciwdzia³aæ lub zapobiegaæ konfliktom 

¿ubr–cz³owiek. Pierwsze z nich, kontraktacja ³¹k od rolników, ma na celu nie

tylko rekompensowanie rolnikom szkód wyrz¹dzanych przez ¿ubry, ale równie¿

aktywne w³¹czenie mieszkañców regionu w ochronê gatunku. W rejonach,

gdzie ¿ubry regularnie wychodz¹ poza obszar Puszczy, rolnicy za odpowiedni¹ 

dop³at¹ utrzymuj¹ dobrej jakoœci ³¹ki, regularnie je kosz¹, a zebrane siano

gromadz¹ w stogach lub wybudowanych brogach (Fot. 4). Stanowi ono uzu-

pe³niaj¹ce po¿ywienie dla ¿ubrów w okresie zimowym. Dzia³anie to spotka³o

siê z du¿ym zainteresowaniem. W 2009 roku wydzier¿awiono od 50 rolników

ponad 60 hektarów ³¹k. Coraz wiêcej w³aœcicieli takich ³¹k zaczyna wyra¿aæ

swoj¹ sympatiê dla ¿ubrów, pomimo, ¿e wczeœniej uznawali je za niepro-

szonych goœci i czêsto przepêdzali. Istnieje koniecznoœæ utrzymania systemu

kontraktacji obszarów ³¹kowych, na których regularnie przebywaj¹ ¿ubry,

a szans¹ na jego kontynuacjê w przysz³oœci mog¹ byæ nowe, przeznaczone

wy³¹cznie dla ¿ubra, specjalne pakiety rolno-œrodowiskowe. 
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W drugim dzia³aniu pracownicy Bia³owieskiego Parku Narodowego mieli

za zadanie dostarczyæ rolnikom i w³aœcicielom posesji œrodki zabezpieczaj¹ce

ich w³asnoœæ przed negatywnym oddzia³ywaniem ¿ubrów (ogrodzenia i pas-

tuchy elektryczne) lub odstraszyæ b¹dŸ od³owiæ i przesiedliæ natrêtne zwie-

rzêta w g³¹b Puszczy. Czasami ¿ubry mog¹ stanowiæ bezpoœrednie zagro¿enie

dla ludzi. Szybkie interwencje w takich przypadkach maj¹ du¿e znaczenie

w zwiêkszaniu akceptacji mieszkañców regionu dla rozprzestrzeniaj¹cej siê

populacji. Mieszkañcy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e w sytuacjach konfliktowych uzys-

kaj¹ szybk¹ i skuteczn¹ pomoc. Dzia³anie to wspierane by³o dystrybucj¹

ulotki „Jak sobie radziæ z upartym ¿ubrem?”, w której rolnicy otrzymali

informacje, jak postêpowaæ w przypadku powstania szkody spowodowanej

przez ¿ubry lub zagro¿enia ze strony tych potê¿nych zwierz¹t (Ryc. 2). 

Z programu ochrony upraw i obszarów rolniczych za pomoc¹ pastuchów

elektrycznych i ogrodzeñ skorzysta³o dotychczas ponad 30 rolników i mo¿na

zaobserwowaæ rosn¹ce nim zainteresowanie. Najlepsz¹ form¹ promocji takich

dzia³añ okaza³o siê wzajemne przekazywanie sobie informacji przez rolników,

którzy skorzystali z dostarczonych materia³ów.

14 D. £awreszuk i in.

Fot. 4. Bróg na siano w okolicach Siemianówki przygotowany przez w³aœciciela ³¹ki
w ramach umowy kontraktacyjnej. [The feeding site near Siemianówka village built by
the owner on the contracted meadow]. Fot. Dorota £awreszuk.



Potrzeba prowadzenia dzia³añ spo³ecznych

w ramach projektu LIFE

Ochrona ¿ubra powinna byæ wspierana prowadzeniem dzia³añ podno-

sz¹cych ekologiczn¹ œwiadomoœæ mieszkañców regionu. Przeprowadzone

w 2004 roku badania opinii spo³ecznej pokaza³y, ¿e dalszy wzrost liczebnoœci

¿ubrów w regionie nie jest jednoznacznie akceptowany wœród lokalnej spo-

³ecznoœci. Liczba ¿ubrów ¿yj¹cych na wolnoœci by³a wed³ug ankietowanych

wystarczaj¹ca (87% badanych), a tylko 35% badanych uwa¿a³o, ¿e zwiêksze-

nie zasiêgu wystêpowania ¿ubra jest wa¿ne dla jego ochrony. O tym, ¿e ¿ubr
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Ryc. 2. Ulotka „Jak sobie radziæ z upartym ¿ubrem?” wspiera dzia³ania, które maj¹ na
celu podniesienie akceptacji ¿ubra przez lokalne spo³ecznoœci. [The leaflet „How to deal 
with a stubborn bison?” supports actions aimed at increase of social acceptance for
the species]. 



powoduje nadmierne szkody w rolnictwie by³o przekonanych 60% osób. Ponadto,

wed³ug wielu mieszkañców, potencja³ wynikaj¹cy z obecnoœci ¿ubra w re-

gionie nie jest dostatecznie wykorzystany, pomimo, ¿e ¿ubr stanowi istotn¹

atrakcjê turystyczn¹. 

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze fakty oraz zalecenia prowadzenia akcji spo-

³ecznych, podyktowane zasadami instrumentu finansowego LIFE, projekt

„Kraina ¯ubra” realizowa³ kampaniê informacyjno-edukacyjn¹, której celem

by³o podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców regionu i akcep-

tacji dla ¿ubra. Dzia³ania promocyjne i informacyjno-edukacyjne by³y realizo- 

wane przez wszystkich partnerów projektu, a œrodki finansowe, zaakceptowane

przez Komisjê Europejsk¹ na te pakiety dzia³añ, wynios³y w projekcie a¿ 13%

ca³ego bud¿etu. Dodaj¹c do tej kwoty œrodki przeznaczone na dzia³ania zapo-

biegaj¹ce i ³agodz¹ce potencjalne konflikty, suma bud¿etu, która wspiera³a

zadania na rzecz podnoszenia akceptacji gatunku obejmowa³a 33% kosztów

projektu. Potwierdza to priorytetowe traktowanie przez instrument finansowy 

LIFE dzia³añ na rzecz wzrostu œwiadomoœci ekologicznej oraz upowszechnia-

nia za³o¿eñ i wyników projektu. 

W trakcie realizacji projektu LIFE „Kraina ¯ubra”, w zale¿noœci od rodzaju

odbiorców i celów, jakie chciano osi¹gn¹æ, wykorzystane zosta³y ró¿norodne

narzêdzia komunikacyjne. W celu poinformowania mieszkañców regionu

o realizowanym projekcie i jego za³o¿eniach, w kolejnych latach trwania

projektu wydano foldery, broszury, mapê projektu, torby promocyjne i kalen-

darze (Ryc. 3). Materia³y te zosta³y szeroko rozdystrybuowane w regionie.

W miejscach najbardziej wyeksponowanych i dostêpnych dla mieszkañców

regionu oraz turystów odwiedzaj¹cych Puszczê Bia³owiesk¹ ustawiono tablice 

informacyjne.

W grudniu 2007 roku uruchomiono portal internetowy (www.krainazubra.pl),

którego celem jest dostarczanie informacji o postêpie realizacji projektu oraz

wiedzy o ¿ubrze i jego ochronie. Na atrakcyjnie zaprojektowanej stronie znalaz³

siê równie¿ k¹cik dla dzieci, gdzie oprócz gier i zabaw znaleŸæ one mog¹ seriê

komiksów o wykreowanym na potrzeby projektu bohaterze – ¿ubrze ¯or¿u.

Regularnie aktualizowana zak³adka „Aktualnoœci” dostarcza informacji o cie-

kawych wydarzeniach dotycz¹cych ¿ubrów oraz zawiera bie¿¹ce informacje

o realizowanych dzia³aniach projektu. Przez 4 lata trwania projektu odnotowano

ponad 90 000 wejœæ na stronê internetow¹, co potwierdza du¿¹ skutecznoœæ

tego narzêdzia w komunikacji ze spo³eczeñstwem.

Wyprodukowany w 2008 roku na potrzeby projektu film „Kraina ¯ubra”

spotka³ siê z bardzo dobrym odbiorem widzów lokalnych i regionalnych

telewizji. Film okaza³ siê kolejnym, skutecznym narzêdziem komunikacyjnym 

w promowaniu projektu w regionie. Film ten, w polskiej i angielskiej wersji

jêzykowej, dostêpny jest na stronie internetowej projektu.

Projekt LIFE by³ prezentowany w trakcie wielu regionalnych i ponadre-

gionalnych wydarzeñ, miêdzy innymi podczas Letnich Szkó³ Bioró¿norodnoœci

prowadzonych przez Zak³ad Badania Ssaków PAN, konferencji naukowych,
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na Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Informacje o projekcie ukaza³y siê

w krajowej i zagranicznej prasie (Polityka, Gazeta Wyborcza, The Wall Street

Journal, Polska Wita), na ró¿nych portalach internetowych oraz programach

telewizyjnych (Teleexpress, Wiadomoœci TVP1, seria TVP Polonia „Dzika Polska”,

Obiektyw TVP3). Taka forma upowszechniania informacji o realizowanych

projektach LIFE jest wysoko ceniona i zalecana przez Komisjê Europejsk¹. 

Ponadto wydano szereg publikacji o ¿ubrze skierowanych do ró¿nych

odbiorców. Do m³odszych dzieci trafi³ „¯ubr Pompik”, a do nastolatków

komiksy „Ostatni ¿ubr” oraz „¯ubr ¯or¿” (Za³¹cznik). Powsta³e pod koniec

realizacji projektu dwie publikacje: „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej.

Zagro¿enia i perspektywy rozwoju populacji” oraz „Zmiennoœæ genetyczna

wspó³czesnego ¿ubra nizinnego (Bison bonasus bonasus) w Puszczy Bia³o-

wieskiej. Wskazówki ochrony zmiennoœci genetycznej ¿ubra” powinny spotkaæ

siê z du¿ym zainteresowaniem zarówno badaczy, zarz¹dców populacji ¿ubrów,

hodowców, jak i mi³oœników gatunku. 
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Ryc. 3. Kalendarz – plakat o projekcie LIFE „Kraina ̄ ubra” zosta³ uznany przez Komisjê 
Europejsk¹ za przyk³ad dobrej praktyki w przedstawieniu zarówno chronionego gatunku,
jak i zasad przygotowania materia³ów promocyjnych projektu. [Calendar – poster
prepared in the frame of the project was presented by the European Commission as
good practices for the protected species presentation and also as an example of the
rules for presentation of LIFE project promotional materials]. 



Konsultacje spo³eczne oraz seminaria dla nauczycieli

Jedn¹ z wa¿niejszych komunikacyjnych metod przekazywania lokalnym

spo³ecznoœciom informacji o celach projektu s¹ konsultacje spo³eczne. Fun-

dacja Zielone P³uca Polski przeprowadzi³a konsultacje spo³eczne w 11 gminach

objêtych projektem. Ponad 300 przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych

i zawodowych regionu oraz prawie 1700 uczniów ró¿nych szkó³ wziê³o udzia³

w wyk³adach, warsztatach i wyjazdach terenowych prowadzonych podczas

konsultacji. Na spotkania zostali zaproszeni liderzy pe³ni¹cy opiniotwórcz¹

rolê w lokalnych spo³ecznoœciach (so³tysi, wójtowie, rolnicy, przedstawiciele

organizacji, nauczyciele, przedstawiciele duchowieñstwa). Dwudniowe kon-

sultacje sk³ada³y siê z wyk³adów dotycz¹cych ró¿nych aspektów biologii,

ekologii i ochrony ¿ubra oraz ca³odniowego wyjazdu w teren w celu obserwacji 

wolno ¿yj¹cych ¿ubrów. Specjaliœci zajmuj¹cy siê ¿ubrami przekazywali s³u-

chaczom wiedzê, jak siê zachowaæ w przypadku spotkania z ¿ubrem i gdzie

zg³aszaæ szkody przez nie powodowane. Wa¿nym tematem poruszanym podczas

spotkañ by³o kreowanie pozytywnego wizerunku ¿ubra jako istotnego ele-

mentu ekoturystyki i zrównowa¿onego rozwoju regionu.

Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas spotkañ potwierdzi³y doœæ po-

zytywny stosunek uczestników konsultacji do ochrony ¿ubra (88% ankieto-

wanych), co wskazuje na stopniowy wzrost œwiadomoœci spo³ecznej w kwestii

ochrony i rozprzestrzeniania siê tego gatunku w regionie. Respondenci po-
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Ryc. 4. Diagram pokazuj¹cy preferowane formy prezentacji tematyki zwi¹zanej z och-
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of presentation of the knowledge on bison conservation pointed out by participants
during the public consultations]. 



twierdzaj¹cy pozytywny stosunek do ochrony ¿ubra byli sk³onni wykorzystaæ

nabyt¹ wiedzê i przekazaæ j¹ dalej. Spoœród osób o pocz¹tkowo obojêtnym lub

raczej negatywnym nastawieniu do ochrony ¿ubra, po konsultacjach a¿ 70%

zadeklarowa³o chêæ zmiany swojego stosunku do tego gatunku. Najlepsz¹

z zastosowanych podczas konsultacji form¹ prezentacji tematyki okaza³ siê

wyjazd w teren (Ryc. 4). Konsultacje spe³ni³y oczekiwania prawie wszystkich

ankietowanych – œrednia ocena 4,6 w skali od 1 (ocena negatywna) do 5

(ocena bardzo dobra). 

Zak³ad Badania Ssaków PAN zorganizowa³, w ramach projektu, 3 edycje

seminarium dla nauczycieli przyrody i biologii. Wziê³o w nich udzia³ 60

nauczycieli z 11 gmin objêtych projektem LIFE. Celem seminariów by³o

dostarczenie wiedzy na temat ¿ubra oraz narzêdzi do przeprowadzenia lekcji

o tematyce zwi¹zanej z ¿ubrem dla ró¿nych wiekowo grup uczniów. Formu³a

seminarium by³a podobna do tej zastosowanej w konsultacjach spo³ecznych.

Seminaria zosta³y dobrze ocenione przez uczestników w przeprowadzonych

ankietach. Efektem spotkañ z nauczycielami podczas seminariów jest równie¿

zbiór konspektów zajêæ lekcyjnych pod tytu³em „Tropem ¿ubra”, opubliko-

wany w 2009 roku (Za³¹cznik). 

Wa¿nym wydarzeniem dotycz¹cym realizacji projektu oraz wdra¿ania jego

efektów by³a konferencja naukowa prezentuj¹ca wiedzê naukow¹ dotycz¹c¹

ekologii, genetyki, stanu zdrowotnego i ochrony ¿ubra w Puszczy Bia³owies-

kiej (Fot. 5). W konferencji wziê³o udzia³ ponad 80 naukowców, zarz¹dców

Projekt LIFE –  dzia³ania, wyniki, efekty ekologiczne 19

Fot. 5. Miêdzynarodowa konferencja naukowa podsumowuj¹ca wyniki projektu LIFE.
[International scientific conference summarizing the results of the LIFE project]. Fot.
Tomasz Kamiñski.



populacji ¿ubrów, hodowców, leœników oraz przedstawicieli Ministerstwa

Œrodowiska oraz Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Œrodowiska.

Zaproszono równie¿ specjalistów z zagranicy zajmuj¹cych siê ochron¹ i ba-

daniami du¿ych ssaków kopytnych. Pozwoli³o to na wymianê doœwiadczeñ

oraz przedyskutowanie zmiany podejœcia do zarz¹dzania populacj¹ ¿ubrów

w Puszczy Bia³owieskiej i innych obszarach wystêpowania wolno ¿yj¹cych

stad tego gatunku.

Wszystkie dzia³ania informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne projektu

znacznie zwiêkszy³y dostêp do wiedzy o ¿ubrze, dostarczy³y informacji o rea-

lizowanym projekcie oraz przyczyni³y siê do widocznego wzrostu akceptacji

dla tego gatunku wœród lokalnych spo³ecznoœci. 

Podsumowanie

Projekt LIFE „Kraina ¯ubra” dobiega koñca. W ci¹gu 4 lat trwania projektu

zrealizowano wiêkszoœæ zaplanowanych dzia³añ oraz osi¹gniêto ich za³o¿one

cele. Najwa¿niejszymi osi¹gniêciami projektu jest postêpuj¹ce rozproszenie

populacji ¿ubrów, wdro¿enie sieci korytarzy ekologicznych do procesu plano-

wania przestrzennego na poziomie wojewódzkim i gminnym, wzrost wiedzy

o gatunku i jego akceptacji wœród lokalnych spo³ecznoœci oraz stopniowa

zmiana podejœcia do zarz¹dzania i ochrony wolno ¿yj¹cej populacji ¿ubrów

w Puszczy Bia³owieskiej i jej okolicach. Zakoñczony projekt nie wyczerpie

jednak potrzeby kontynuacji dzia³añ ochronnych i obserwacji efektów ekolo-

gicznych w nim osi¹gniêtych, gdy¿ proces renaturalizacji gatunku wymaga

d³ugotrwa³ego programu. Wypracowane rozwi¹zania i praktyki mog¹ byæ,

i zapewne bêd¹, kontynuowane w najbli¿szych latach w ramach dostêpnych

w kraju programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Œro-

dowisko oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ca³y projekt zaœ, który

by³ jednym z pierwszych projektów LIFE realizowanych w Polsce, mo¿e staæ

siê modelowym przyk³adem dzia³añ ochronnych dla innych wolno ¿yj¹cych

populacji ¿ubrów w Europie. 
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Summary

Project LIFE “European bison conservation in the Bia³owie¿a

Forest – Bison Land” – activities, project results and ecological

effects

Dorota £AWRESZUK, Rafa³ KOWALCZYK, Jan M. WÓJCIK

In the Polish part of the Bia³owie¿a Forest a conservation programme for

the European bison has been carried out for many years. In 2004, European

Bison Programme – a broader initiative for the sustainable development of the 
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south-eastern part of the Podlasie region was initiated. One of the most im-

portant elements of this programme is project “European bison conservation

in the Bia³owie¿a Forest – Bison Land”, co-financed by European Union –

LIFE programme and the Frankfurt Zoological Society. The project was

coordinated by the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences in 

2006–2010, and the partners in the project were: Bia³owie¿a National Park,

the Regional Directorate of the State Forests in Bia³ystok together with three

forest districts: Bia³owie¿a, Browsk and Hajnówka, and the Green Lungs of

Poland Foundation. Joint work of researchers, managers, foresters and

conservationists for protection of endangered species is the great value of the

project. The main purpose of the project was to improve the situation of the

European bison in the Bia³owie¿a Forest and its surroundings and to assure

the long-term survival of the species. The purpose is being accomplished

through actions enabling to expand the range of bison, improve their feeding

and habitat conditions and gradually alter the species management. The tasks

of the project already executed are as follows: determination of ecological cor-

ridors joining Bia³owie¿a Forest with adjacent areas and their implementation

into the regional development planning, reclamation of over 46 hectares of

forest meadows, construction of 14 watering places and 19 feeding sites,

counteraction of potential human-bison conflicts, and spatial and genetic

monitoring of the population. Environmental activities were accompanied by

wide programme of social consultations and information-educational actions

aimed at increase of bison acceptance among inhabitants of the region.

Besides the social consultations, thematic meetings at schools and seminars

for teachers were also carried out. The social campaign was supported by

distribution of the promotional and informational materials, publications

and a film produced within the framework of the project, as well as website

(www.krainazubra.pl) dedicated to the European bison conservation and the

project. An additional purpose of the activities mentioned above was to

promote presence of European bison as a tourist attraction and the driving

force for sustainable development of Podlasie region. Several activities of the

project were aimed at introduction of science-based management of European

bison in the Bia³owie¿a Forest. Larger naturalization of the European bison

will be noticeable in the long term. However, first positive effects of such

activities can be observed already today. Large winter herds of bison have

split into smaller ones and the population is gradually expanding its range.

Moreover, acceptance of European bison in the region has increased. The

LIFE project does not exhaust the topic of conservation action concerning the

European bison and should constitute the incentive to take further initiatives 

in this field. 
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Historia ochrony ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej

do koñca XVIII wieku

Tomasz SAMOJLIK, Bogumi³a JÊDRZEJEWSKA

Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, e-mail: samojlik@zbs.bialowieza.pl

Dane z wykopalisk archeologicznych potwierdzaj¹ wystêpowanie ¿ubra w
œredniowieczu na rozleg³ych obszarach Europy Œrodkowej i Wschodniej, od
œrodkowych Niemiec po wschodni¹ Ukrainê i od Estonii po pó³nocny skraj
Bu³garii. Do XVI wieku zasiêg wystêpowania ¿ubrów znacznie siê skurczy³
i zasadniczo obejmowa³ tylko ziemie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i Prus.
Tradycja doœæ powszechnego wystêpowania i u¿ytkowania ¿ubra wros³a g³êbo-
ko w litewsk¹ kulturê. ̄ ubrze skóry wykorzystywano do budowy tarcz i lekkich 
czó³en, zalecano jako œrodek u³atwiaj¹cy ciê¿kie porody, wreszcie skrawki skór 
noszono na szyi jako amulety. Wraz z rozwojem eksploatacji lasów litewskich
zasiêg gatunku stopniowo siê kurczy³. W drugiej po³owie XVIII wieku wolno
¿yj¹ce ¿ubry nizinne znano ju¿ tylko z jednego miejsca w Europie – Puszczy
Bia³owieskiej. Dlaczego w³aœnie to miejsce sta³o siê ich ostoj¹ a¿ do 1919 roku?

Próba odpowiedzi na to pytanie wymaga bli¿szej analizy trzech zagadnieñ:
(1) ochrony prawnej gatunku w ró¿nych formach co najmniej od XV wieku,
(2) ochrony i szczególnego statusu Puszczy Bia³owieskiej jako œrodowiska ¿ycia
¿ubrów, (3) intensywnej i czynnej ochrony gatunku od pocz¹tku XVIII wieku.

Ochrona prawna ¿ubra w XVI–XVIII wieku

¯ubr, obok turów, ³osi, jeleni i niedŸwiedzi, nale¿a³ do grupy animalia

superiora, najcenniejszej zwierzyny zarezerwowanej na monarsze potrzeby



³owieckie. Zw³aszcza w okresie panowania dynastii Jagiellonów polowania

zyska³y szczególne znaczenie – po pierwsze jako forma aprowizacji dworu

i armii (jak w przypadku polowania w Puszczy Bia³owieskiej w 1409 roku

przed wielk¹ wojn¹ z zakonem krzy¿ackim), po drugie jako ulubiona forma

rozrywki wiêkszoœci w³adców z tej dynastii. 

Towarzyszy³o temu stopniowe prawne zastrze¿enie ¿ubra na potrzeby pa- 

nuj¹cego. Obejmowa³o ono nie tylko puszcze wielkoksi¹¿êce, ale te¿ w du¿ym

stopniu dobra prywatne. Wiêkszoœæ akt zgromadzonych w Metryce Litewskiej

dotyczy nadañ ziemskich, czêsto z lasami, dokonywanych „na wiecznoœæ”

przez wielkich ksi¹¿¹t litewskich. Nadania lasów obejmowa³y miêdzy innymi

uprawnienia do ³owów, jednak najczêœciej z wy³¹czeniem ¿ubrów. Dla przyk-

³adu, w tomie ósmym akt Metryki Litewskiej, obejmuj¹cym lata 1499–1514,

wydanym w Wilnie w 1995 roku, na 58 dokumentów z przywilejami ³owiec-

kimi, tylko jeden pozwala³ na polowanie na ¿ubry. W XVI wieku przypadki

przywilejów ³owieckich obejmuj¹cych ¿ubry by³y ju¿ rzadkie i w wiêkszoœci

by³y to potwierdzenia nadañ dokonanych w poprzednim stuleciu, gdy ¿ubr by³ 

pospolitszy. Dodatkowo, wydany za czasów Zygmunta I Starego pierwszy

Statut Litewski (1529) wprowadzi³ wysokie kary za zabicie wszelkiej grubej

zwierzyny w cudzym lesie. Zapisy te chroni³y ¿ubry zasiedlaj¹ce zarówno

puszcze wielkoksi¹¿êce, jak i lasy bêd¹ce dziedziczn¹ w³asnoœci¹ prywatn¹.

W Statucie z 1529 roku i drugiej jego redakcji z 1566 roku strzelec ujêty przy

zwierzynie karany mia³ byæ œmierci¹. W trzecim Statucie z 1588 roku zapisy

te z³agodzono i wprowadzono karê szeœciu tygodni wiêzienia (lub d³u¿szego,

a¿ winowajca zap³aci nawi¹zkê za ustrzelone zwierzê). Ró¿nicê miêdzy ¿ubrem

a pozosta³ymi gatunkami animalia superiora uwidacznia³y ustalone przez

trzeci Statut stawki nawi¹zek: za zabicie ¿ubra trzeba by³o zap³aciæ 12 rubli

groszy (czyli 24 kopy = 1440 groszy), za ³osia i jelenia ju¿ „tylko” 6 rubli

groszy, a za niedŸwiedzia i rysia – 3 ruble groszy. W tym samym Statucie cena

konia wynosi³a 120 groszy, krowy – 100 groszy, a kury – 2 grosze. Ustano-

wienie tak wysokiej kary ukazywa³o szczególny status ¿ubra wynikaj¹cy nie

tylko z faktu, i¿ by³ on cenionym obiektem monarszych ³owów, ale te¿ z obser-

wowanej ju¿ w drugiej po³owie XVI wieku rzadkoœci tego gatunku. 

Trzeci Statut Litewski obowi¹zywa³ na ziemiach Wielkiego Ksiêstwa Li-

tewskiego przez kilka stuleci, równie¿ po rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga

Narodów jako prawo tzw. zachodnich guberni cesarstwa rosyjskiego. Rosyjska

administracja znios³a go dopiero w 1840 roku. Wydaje siê jednak, ¿e ówczesne

formy ochrony prawnej gatunku i obostrzenia dotycz¹ce polowania na ¿ubry

nie by³yby skuteczne, gdyby nie istnia³a równoczeœnie ochrona obszarowa

œrodowisk ¿ycia tych zwierz¹t – wielkoksi¹¿êcych puszcz, g³êboko zakorze-

niona w historii Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
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Ochrona œrodowiska ¿ycia ¿ubrów

W XVI wieku wielkoksi¹¿êce (hospodarskie) puszcze w Wielkim Ksiêstwie 

Litewskim stanowi³y oko³o 30% powierzchni ca³ego kraju. Nawet przy niedos-

kona³oœci i trudnoœci egzekwowania zakazów polowañ by³ to dostatecznie

wielki obszar, aby umo¿liwiæ przetrwanie ¿ubrów przynajmniej na jego czêœci. 

Tak du¿a  powierzchnia i sposób zarz¹dzania dobrami wielkoksi¹¿êcymi

wynika³y z istniej¹cego na Litwie, co najmniej od czasów Giedymina, systemu

sprawowania w³adzy i administrowania krajem. Wielkie Ksiêstwo Litewskie

by³o dziedziczn¹ w³asnoœci¹ aktualnie panuj¹cego wielkiego ksiêcia. W³adca

stosowa³ objazdowy system rz¹dów, wykorzystuj¹c sta³e miejsca postojów:

dwory z towarzysz¹cymi im osadami gospodarczymi i specjalnymi s³u¿bami

rozlokowane w wielkoksi¹¿êcych puszczach. Puszcze mia³y istotn¹ funkcjê

utrzymywania dworu kolejnych wielkich ksi¹¿¹t (póŸniej tak¿e królów polskich),

musia³y byæ zatem zachowane we wzglêdnej ca³oœci. 

Taki „posag” w postaci wielkoksi¹¿êcych puszcz wniós³ do unii polsko-

litewskiej W³adys³aw Jagie³³o i takie jest pochodzenie póŸniejszych królewskich 

puszcz po³o¿onych na wschodnich ziemiach I Rzeczypospolitej. Co wiêcej,

Rzeczpospolita Obojga Narodów utrzyma³a tradycyjny litewski system trakto- 

wania puszcz jako nale¿¹cych do w³adcy. 

Po dokonaniu przegl¹du puszcz i praw do ich u¿ytkowania bêd¹cych

w rêkach szlachty, miast i duchowieñstwa („Rewizja puszcz i przechodów

zwierzynnych” Grzegorza Wo³owicza z 1559 roku), Zygmunt August wyda³

w 1567 roku (podpisan¹ w Knyszynie) „Ustawê leœn¹”, w której nakaza³ leœ-

niczym w puszczach hospodarskich szczególn¹ troskê „aby siê tej puszczy

szkoda ¿adna tak w zwierzu, tak i w drzewie bartnem i inszem drzewie

wszelakiem nie dzia³a”. Jednym z celów tej ustawy by³o ograniczenie dzikiej

kolonizacji puszcz Litwy. Proces ten nastêpowa³ ¿ywio³owo i czêsto obejmowa³ 

ziemie hospodarskie. 

W 1589 roku podczas sejmu walnego w Warszawie wydano ustawê

„Ordinatio o prowentach Królewskich w Wielkim Xiêstwie Litewskim”. Ustawa 

okreœla³a, które z dóbr królewskich maj¹ byæ apana¿ami królewskimi, zwany- 

mi te¿ dobrami sto³owymi, przeznaczonymi na utrzymanie dworu królewskiego,

w odró¿nieniu od reszty królewszczyzn, z których dochód trafia³ do skarbca

pañstwowego. Zawiera³a ona tylko jedno, ale bardzo istotne zdanie: „W Wiel-

kim Xiêstwie Litewskim Grodno ze wszystkim, Szawle ze wszystkim, post

decessum moderni possessoris: Brzeœæ z Kobryniem ze wszystkim, Mohilow

ze wszystkim, Olita ze wszystkim, y myta stare mai¹ bydŸ wolne, aby z nich

prowenty skarbu Wielkiego Xiêstwa Litewskiego dochodzi³y w cale zacho-

wawszy iednak ka¿dego przy prawie iego, które tê konstytucjê uprzedzi³o”.

Puszcza Bia³owieska, która kry³a siê pod okreœleniem „Brzeœæ z Kobryniem ze

wszystkim” (póŸniejsza ekonomia brzeska), znalaz³a siê na mocy tej ustawy

w dobrach sto³owych, co na kolejne dwa stulecia zabezpieczy³o j¹ przed

nadmiernym u¿ytkowaniem i wylesieniem. Zasadnicza bowiem ró¿nica miê-
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dzy dobrami sto³owymi a reszt¹ królewszczyzn polega³a na tym, ¿e dobra

„pañstwowe” królowie i wielcy ksi¹¿êta rozdawali nie tylko do¿ywotnio, ale

czêsto z prawem dziedziczenia, podczas gdy w przypadku dóbr sto³owych, od

których zale¿a³o ich osobiste utrzymanie, skrupulatnie dbali o zachowanie

praw w³asnoœciowych. Dziêki temu Puszcza Bia³owieska, choæ póŸniej by³a

wielokrotnie oddawana w dzier¿awê, zachowa³a status ostoi zwierzyny,

przede wszystkim ¿ubra.

Jak potwierdza sporz¹dzona w 1641 roku „Ordynacja puszcz królews-

kich” (zawieraj¹ca opis 20 ró¿nych wielkoksi¹¿êcych leœnictw/puszcz – jej

czêœci¹ by³a pochodz¹ca z 1639 roku „Ordinatia pusczy J. K. Msci lesnictwa

Bia³owie¿skiego y Kamienieckiego”), sp³aw dêbów, pota¿u i innych towarów

leœnych do portów morskich nie dotyczy³ Puszczy Bia³owieskiej. Szczêœliwe

by³o zarówno po³o¿enie Puszczy w du¿ej odleg³oœci od obu stolic Rzeczy-

pospolitej Obojga Narodów (saniami z Wilna do Bia³owie¿y dociera³o siê

w ci¹gu 10 dni), jak i jej sieæ wodna, sk³adaj¹ca siê z niewielkich, p³ytkich

i silnie meandruj¹cych, a zatem niezdatnych do sp³awu rzeczek. Puszcza

Bia³owieska pozostawa³a w dobrach sto³owych do trzeciego rozbioru Rzeczy-

pospolitej w 1795 roku.

Zamkniêciem okresu „królewskiego” w dziejach ochrony Puszczy Bia³o-

wieskiej by³ nie wcielony nigdy w ¿ycie „Plan urz¹dzenia puszcz ekonomii

brzeskiej” Jana Szczepanowskiego z 1796 roku. J. Szczepanowski, naczelnik

ekonomii brzeskiej tu¿ po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej, postulowa³:

„Obfitoœæ, jak¹ ma Puszcza Bia³owieska w ró¿nym gatunku zwierza, a miano-

wicie rzadki rodzaj ¿ubrów, potrzebuje koniecznej do trwa³ego jego utrzyma-

nia wewnêtrznej spokojnoœci”, któr¹ zapewniæ mia³ bezwzglêdny zakaz polowañ

w Puszczy (poza por¹ jesienn¹ „w której na wilki polowaæ dozwolono”), zakaz

wypasania byd³a i wprowadzania psów w g³¹b Puszczy oraz zak³adania kolonii i 

czasowych osad w lesie.

W Ÿród³ach pisanych zaobserwowaæ mo¿na rozwój systemu ochrony Pusz-

czy i grubej zwierzyny. Strze¿eniem bia³owieskiego ³owiska królewskiego

zajmowa³y siê s³u¿by ³owieckie. Najstarsz¹ ich grup¹, wzmiankowan¹ w ak-

tach Metryki Litewskiej z pierwszej po³owy XVI wieku oraz w „Rewizji puszcz”

w 1559 roku, byli osocznicy, których podstawowym zadaniem by³o tropienie

i osaczanie zwierzyny podczas wielkoksi¹¿êcych i królewskich ³owów. „Or-

dinatia pusczy” z 1639 roku wœród s³u¿b ochrony Puszczy Bia³owieskiej

wymienia 277 osoczników, 4 starszych osoczników (zwanych te¿ „dziesiêt-

nikami”), 2 myœliwców i leœniczego. Ich zadaniem by³o „pilnowaæ, by siê

w Puszczy ¿adna szkoda, tak w zwierzu jak i drzewie bartnym i inszem

drzewie wszelakim nie dzia³a”. W 1764 roku s³u¿by obejmowa³y 213 osocz-

ników, 16 stra¿ników, 5 strzelców i oberstra¿nika, zaœ w 1795 roku – 102

strzelców, 16 osoczników, 13 stra¿ników, 2 oberstra¿ników i leœniczego.

Rozbudowanie liczebne tych s³u¿b by³o zapewne jednym z czynników, które

pozwoli³y na zachowanie Puszczy Bia³owieskiej w bardzo dobrym stanie a¿ do

upadku I Rzeczypospolitej, a co za tym idzie – na przetrwanie ¿ubrów. 

26 T. Samojlik, B. Jêdrzejewska



Poza samym personelem istotny by³ system królewskiego nadzoru nad

ochron¹ Puszczy. Kolejni w³adcy Rzeczypospolitej wysy³ali do Puszczy Bia³o-

wieskiej komisarzy z zadaniem kontroli s³u¿b królewskich, rewizji granic

Puszczy i sprawdzenia prawomocnoœci przywilejów na jej u¿ytkowanie, niekiedy

zaœ równie¿ do rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów. Dziêki temu adminis-

tracja królewska dysponowa³a w miarê aktualnymi informacjami o stanie

Puszczy i skutecznoœci jej ochrony, zaœ w osobach komisarzy mia³a skuteczne 

narzêdzie do egzekwowania królewskich zarz¹dzeñ.

Do koñca I Rzeczypospolitej podstawowym i g³ównym sposobem u¿ytko-

wania Puszczy Bia³owieskiej by³y ³owy królewskie. Na ich potrzeby wzniesiono

tutaj co najmniej trzy kolejne dwory ³owieckie, pierwszy, pochodz¹cy z XV lub

XVI wieku w uroczysku Stara Bia³owie¿a, drugi, wybudowany w pocz¹tkach

XVII wieku w samej Bia³owie¿y przed przyjazdem dynastii Wazów oraz trzeci,

zlokalizowany w tym samym miejscu i u¿ytkowany przez Augusta III Sasa,

a nastêpnie rozbudowany przed przyjazdem Stanis³awa Augusta Poniatows-

kiego. Utrzymywano tak¿e drogi leœne, oraz stworzono dwa „ogrody do polowañ”

(ogrodzone miejsca w lesie), w których przed monarszymi ³owami gromadzono 

zwierzynê. Nie znaczy to jednak, ¿e Puszcza by³a nadmiernie eksploatowana

³owiecko. Wed³ug rozpoznanych do dziœ danych historycznych królowie odwie-

dzali Puszczê œrednio co 29 lat: W³adys³aw Jagie³³o w 1409 i 1426, Zygmunt

Stary w 1506 i 1507, Zygmunt August w 1546, Stefan Batory w 1581, 1583

i 1584, Zygmunt III w 1597, W³adys³aw IV w 1643, Jan Kazimierz w 1650,

August III Sas w 1752 i Stanis³aw August Poniatowski w 1784 roku, przy

czym nie zawsze pobyt w Puszczy oznacza³ polowanie. Bardziej istotne by³o w

tym kontekœcie utworzenie systemu s³u¿b królewskich „przy Puszczach i ³o-

wach”, których zadania ewoluowa³y od uczestnictwa i pomocy w królewskich

i wielkoksi¹¿êcych polowaniach do pilnego strze¿enia „ostêpów zwierzyn-

nych” i „przechodów zwierzynnych” (zalesionych korytarzy, którymi zwierzyna 

przemieszcza³a siê pomiêdzy puszczami). 

Drugim, po ³owach monarchów, najwa¿niejszym sposobem u¿ytkowania

Puszczy Bia³owieskiej by³o u¿ytkowanie wchodowe. Prawa wchodowe by³y kró-

lewskimi przywilejami nadawanymi szlachcie, duchowieñstwu i mieszczanom

pozwalaj¹cymi na u¿ytkowanie konkretnych fragmentów Puszczy (wchodów)

w œciœle okreœlony sposób. Najbardziej rozpowszechnionym uprawnieniem

by³y siano¿êcia, czyli prawo do koszenia siana na nadrzecznych i œródleœnych

³¹kach. D³ugotrwa³e koszenie (puszczañskie ³¹ki koszono przez kilka stuleci,

z najwiêkszym nasileniem w XIX wieku) prowadzi³o do znacznego zwiêkszenia 

obszaru otwartych ³¹k, co z kolei tworzy³o warunki sprzyjaj¹ce ¿ubrom.

Regularnie koszone ³¹ki oferowa³y im dogodne miejsca ¿erowania z obfitoœci¹

traw i zió³, preferowanego przez nie pokarmu. Co wiêcej, siano, sk³adowane

na ³¹kach w postaci wielkich stogów, by³o czêsto pozostawiane na wchodzie

a¿ do momentu, gdy zmarzniêta ziemia pozwala³a na wjechanie wozem i trans-

port siana do gospodarstw poza Puszcz¹. Czêsto oznacza³o to, ¿e w praktyce

stogi sta³y na ³¹kach przez ca³¹ zimê, oferuj¹c ¿ubrom ³atwo dostêpny pokarm
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(Fot. 1). W ten sposób tradycyjne u¿ytkowanie Puszczy doprowadzi³o do pows- 

tania nieintencjonalnego systemu zimowego dokarmiania ¿ubrów. Byæ mo¿e

to zadecydowa³o, ¿e ¿ubry przetrwa³y okres drastycznego oziêbienia klimatu

w XVII–XVIII wieku, zwany Ma³¹ Epok¹ Lodow¹.

Czynna ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej w XVIII wieku

W XVIII wieku nast¹pi³a znacz¹ca zmiana w podejœciu do ¿ubra w Pusz-

czy Bia³owieskiej. Choæ gatunek ten ju¿ du¿o wczeœniej zyska³ status rzadkoœci,

to wydaje siê, ¿e dopiero po okresie wojen drugiej po³owy XVII wieku dos-

trze¿ono realne ryzyko jego wyginiêcia. Œwiadcz¹ o tym zapisy sporz¹dzone

przez komisarzy królewskich wys³anych w 1700 roku przez króla Augusta II

Sasa do Puszczy Bia³owieskiej z zadaniem „konserwacji Puszcz, Ostêpów

i Zwierza” w królewskich leœnictwach. Komisarze zalecili, by ostêpy, w których

wyznaczone s¹ siano¿êcia „pomierzaæ y czêœæ onych na Zwierzów, a czêœæ na

Prowent Skarbowy obróciæ”. Jest to najstarszy Ÿród³owy œlad regularnego do-

karmiania zwierzyny (de facto ¿ubrów) w Puszczy Bia³owieskiej na podstawie
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Fot. 1. Tak jak przed wiekami, ¿ubry korzystaj¹ z siana pozostawianego na ³¹kach na
obrze¿ach Puszczy. [Similarly as in previous centuries, European bison feed on hay left 
on meadows on the border of Bia³owie¿a Primeval Forest]. Fot. Rafa³ Kowalczyk.
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Ryc. 1. „Raport ¯ubrów w Puszczy Bia³owiezkiey Znaydui¹cych siê Roku 1783go Mca
Januar 15 Dnia wyci¹gniony”, Centralne Pañstwowe Archiwum Historyczne Ukrainy
we Lwowie, f. 181, o. 2, s. 2289. [„Report on European bison in Bia³owie¿a Forest in the
year 1783, on 15th of January created”, Central State Historical Archives of Ukraine in
Lviv, f. 181, o. 2, s. 2289].



odgórnych, administracyjnych zaleceñ. Od tej pory czêœæ siana by³a pozosta-

wiana „na wy¿ywienie ¿ubrów” i wykazywana w specjalnych „Obrachowaniach

siana”, które by³y niekiedy Ÿród³em zabawnych pomy³ek królewskich komi-

sarzy i rewizorów. W dokumencie „Nota do Rachunków £owieckich” z 1780

roku zapisano „¯ubr jeden zjad³ siana fur 69”, z kolei „Nota Omy³ek w Rema-

nentach, z Konfrontacji Rachunku 1780 Roku” przynosi sprostowanie: „Nie

dla jednego napisano ¯ubra, lecz dla ¯ubrów w Puszczy chowaj¹cych siê,

gdy¿ na tych miejscach gdzie maj¹ swoje zimowe stanowiska, zrzucaj¹ dla

nich stoszki siana, które zawsze z rachunków wypuszczane by³o”.

Aktywna ochrona gatunku obejmowa³a te¿ w drugiej po³owie XVIII wieku

doroczne liczenie ¿ubrów. Zachowany „Raport ¿ubrów w Puszczy Bia³o-

wiezkiey Znaydui¹cych siê Roku 1783go Mca Januar 15 Dnia wyci¹gniony”

zawiera spis ¿ubrów zliczonych w poszczególnych stra¿ach w dwóch kwate-

rach – Bia³owieskiej i Jamneñskiej, na jakie podzielona by³a wówczas ca³a

Puszcza. Spoœród 284 ¿ubrów stwierdzonych ogó³em w Puszczy, 230 znajdo-

wa³o siê w Kwaterze Bia³owieskiej, odpowiadaj¹cej w przybli¿eniu dzisiejszej

polskiej czêœci Puszczy. Podpisany pod „Raportem” ³owczy Puszczy Bia³owies- 

kiej Tomasz Klawa wyjaœni³ dodatkowo, i¿ „w tym Raporcie pewnie widziane y

liczone ¿ubry. Lecz w g³embokich ostempach nie zgadn¹æ wiele opuszczonych

byæ mo¿e, gdy œniegiem opadszy nie zaraz rychliwie chodzi” (Ryc. 1).

Do koñca Rzeczypospolitej Obojga Narodów zarówno Puszcza, jak i za-

mieszkuj¹ca j¹ populacja ¿ubrów przetrwa³y w bardzo dobrym stanie. Po

trzecim rozbiorze, kiedy ziemie te znalaz³y siê pod w³adaniem rosyjskich

carów, przez kilka lat panowa³ chaos: wioski osoczników broni¹ce dostêpu do 

Puszczy zosta³y rozdarowane wraz z fragmentami lasu, niekontrolowana

eksploatacja doprowadzi³a do zniszczenia Stra¿y Kraœniczañskiej – jednej

z 13, na jakie podzielone by³y bia³owieskie lasy. Na szczêœcie opamiêtanie

nadesz³o szybko – w 1802 roku car Aleksander I wyda³ dekret o objêciu

¿ubrów ochron¹, przywracaj¹c jednoczeœnie czêœæ s³u¿b ochrony Puszczy. 

Do roku 1888, w którym Puszczê Bia³owiesk¹ w³¹czono do prywatnych

dóbr dworu carskiego, metody ochrony ¿ubrów opiera³y siê na doœwiadcze-

niach wypracowanych w poprzednich stuleciach. Zasady ochrony gatunku

w ca³ym XIX wieku, a¿ do wyginiêcia ¿ubra w roku 1919, wymagaj¹ dalszych

szczegó³owych badañ.
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Summary

The history of the protection of European bison

in Bia³owie¿a Primeval Forest until the end

of the 18th century

Tomasz SAMOJLIK, Bogumi³a JÊDRZEJEWSKA

In the Middle Ages, the European bison was relatively common in the

forests of Central and Eastern Europe, but since the 16th century its range

has significantly decreased and consisted mainly of the area of the Grand

Duchy of Lithuania and Prussia. In the second half of the 18th century, free-

living lowland bison were known only from one forest in Europe – Bia³owie¿a

Primeval Forest (BPF). Why was this particular forest their last refuge until

the species’ extinction there in 1919? It seems that several fortunate circum-

stances overlapped here: (1) legal protection of the species, documented since 

the 15th century, (2) the protection and special status of BPF as bison habitat,

and (3) intensive, active conservation of the species developed there since the

18th century. 

European bison was one of the most valuable game animals reserved for

the purposes of royal hunts (animalia superiora), particularly in royal forests

but also in private woodlands. Protection of the species was strengthened by

the three Statutes of Lithuania, first issued in 1529, in which big-game

poaching was subject to draconian punishment (death, changed to prison in

1588) and high fines. European bison was the highest valued game with fines

around 1440 grosz (at a time when a horse could be purchased for 120 grosz). 

The Third Statute of Lithuania was in effect until 1840, yet it seems that the

care of the species and restrictions concerning hunting alone would be effective

without simultaneous protection of the habitat of those animals: grandducal

forests, covering 30% of the Grand Duchy of Lithuania in 16th century.

Grandducal forests were treated as duke’s private property, the purpose of

which was to support the court. Such tradition was inherited by the Com-

monwealth of Both Nations (Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania): 
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in 1589 a special act was issued allotting BPF, along with several other royal

properties, to serve as kings’ private appanages. This act secured the forest

for the next two centuries, protecting it from deforestation and excessive

utilisation, as in contrast to “national” properties, kings were not eager to

donate their private lands to nobility and magnates. Until 1795, the main

utilisation of BPF was for royal hunts (13 of which are evident in available

sources covering the period 1409–1784). In that time, the forest and bison

were protected by a significant number of royal forest keepers with different

duties (284 men in 1639, 235 in 1764, and 134 in 1795), and the effect-

iveness of the protection was supervised by commissioners sent by kings to

BPF. Commissioners also verified the legal validity of “access rights” – per-

missions to use specified parts of the forest given by the king to nobility,

clergy and towns. The most widespread form of such use was haymaking – the 

right to scythe forest meadows. Long-lasting haymaking (the largest area of

meadows was scythed in the 19th century) created attractive foraging habitats

for bison and offered them winter fodder in the form of haystacks left for

winter on meadows, creating an unintentional system of supplementary winter

feeding of bison.

In the 18th century, the rarity of European bison was observed by au-

thorities. King’s commissioners sent to BPF in 1700 ordered that a part of hay 

produced in the forest should be reserved for the “animals’ benefit”. It is the

oldest evidence of regular supplementary feeding of game (de facto European

bison) on the basis of an administrative order. In the second half of the 18th

century, the active conservation of the species also incorporated annual winter

counting of bison (Fig. 1 shows the oldest known report on an annual count of 

European bison in BPF in 1783, with 284 animals observed).

Until 1795, BPF and its population of bison were preserved in a very good 

state. After the third partition of Poland, this area fell under Russian rule and

for several years plunged into chaos, lack of protection and uncontrolled

exploitation. Fortunately, in 1802 a decree on protection of bison was issued.

The management and protection of the European bison population in BPF

from the beginning of the 19th century until the extinction of the species in

1919 needs further, detailed study.
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Rezultaty restytucji ¿ubra Bison bonasus (L.)
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17-230 Bia³owie¿a, e-mail: mkrasin@zbs.bialowieza.pl

2ul. Browska 1, 17-230 Bia³owie¿a

We wspó³czesnym œwiecie ¿aden chroniony gatunek nie jest w pe³ni bezpieczny.
Losy ¿ubra s¹ przyk³adem tego, jak w krótkim czasie mo¿na doprowadziæ
gatunek do krawêdzi zag³ady i jak wielki trud trzeba w³o¿yæ w jego ratowanie.
W roku 2009 obchodzono w Bia³owie¿y 80 rocznicê rozpoczêcia restytucji tego
gatunku. Jednak ma³e zró¿nicowanie genetyczne, ci¹gle stosunkowo niska
liczebnoœæ populacji œwiatowej i liczne zagro¿enia populacyjne i œrodowiskowe
powoduj¹, ¿e ¿ubr musi pozostaæ gatunkiem „specjalnej troski”.

Proces powolnego, ale systematycznego kurczenia siê area³u bytowania

¿ubrów w Europie trwa³ przez ostatnie 10 wieków. Na pocz¹tku XX stulecia

gatunek Bison bonasus wygin¹³ w stanie wolnym – w 1919 r. – ¿ubr nizinny

w Puszczy Bia³owieskiej i w 1927 r. – ¿ubr kaukaski na Kaukazie. W XIX i na

pocz¹tku XX wieku ¿ubry z Puszczy Bia³owieskiej od³awiano i wysy³ano do

ogrodów zoologicznych i zwierzyñców w Europie. Sprzyja³o temu istnienie

zagród, do których kiedyœ zwabiano ¿ubry przed polowaniami królów polskich 

i carów rosyjskich. Po wytêpieniu ¿ubrów podczas I wojny œwiatowej ¿yj¹ce

w hodowlach osobniki dawa³y nadzieje na uratowanie od ca³kowitej zag³ady

gatunku Bison bonasus. 

Wiele ¿ubrów wys³anych z Bia³owie¿y do zwierzyñców i ogrodów zoolo-

gicznych zginê³o bezpowrotnie. Ocala³y jedynie pojedyncze osobniki lub ich

potomkowie wywiezieni do Pszczyny oraz do ogrodów zoologicznych w Berlinie 
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i  Sztokholmie. ¯ubry te, za³o¿yciele wspó³czesnego stada œwiatowego, których

dane rodowodowe znano i sprawdzono, zosta³y wpisane do Ksiêgi Rodowo-

dowej. Imiona tych zwierz¹t zosta³y wpisane w poczet ¿ubrów zas³u¿onych dla 

odtworzenia gatunku Bison bonasus. Zasadnicze znaczenie dla odtworzenia

gatunku mia³o utworzenie w 1923 r. Miêdzynarodowego Towarzystwa Och-

rony ¯ubra.

Kiedy ¿ubry zosta³y wytêpione w stanie wolnym, dla restytucji istotne

by³o dokonanie spisu wszystkich osobników ¿yj¹cych na œwiecie. Ksiêga Ro-

dowodowa ¯ubrów, zwana pocz¹tkowo „Das Zuchtbuch”, zosta³a opubliko-

wana w 1932 r. pod redakcj¹ Gerda von der Groebena w 5 tomie czasopisma

„Berichte der Internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wisent”. Pierwszy

spis ¿ubrów wykaza³ na koniec 1924 r. ³¹cznie 66 ¿ubrów, w tym 33 samce

i 33 samice. Po sprawdzeniu nale¿a³o wykreœliæ kilka sztuk o niepewnym

pochodzeniu, dlatego ostatecznie zosta³y w nim tylko 54 osobniki (29 samców 

i 25 samic). Od 1946 r. redakcja Ksiêgi znajduje siê w Polsce, a pierwszy

powojenny zeszyt ukaza³ siê w 1947 r. Rejestracja w Ksiêdze Rodowodowej

¯ubrów wszystkich osobników tego gatunku ¿yj¹cych w niewoli i znajomoœæ

ich danych rodowodowych umo¿liwia w³aœciwy dobór zwierz¹t do hodowli,

ocenê stopnia chowu wsobnego i opracowywanie programów hodowlanych. 

Jak ju¿ to zosta³o wspomniane, ostatni ¿ubr nizinny zgin¹³ w Puszczy

Bia³owieskiej w 1919 r. Lata 1920–1928 to okres nieobecnoœci tych zwierz¹t

w Puszczy. W dniu 19 wrzeœnia 1929 r. do Bia³owie¿y przywieziono pierwszego

¿ubra – samca M 163 BORUSSE, a nastêpnie 10 paŸdziernika 1929 r. ¿ub-

rzycê F 93 BISERTA. Rok póŸniej, 10 sierpnia 1930 r., do³¹czy³a do nich

samica F 161 BISCAYA. Obie ¿ubrzyce by³y siostrami urodzonymi w ZOO

w Sztokholmie i czystymi ¿ubrami podgatunku nizinnego.

Wa¿nym faktem dla póŸniejszej restytucji ¿ubrów by³o przywiezienie

w 1865 r. pierwszych czterech ¿ubrów do prywatnego zwierzyñca magnackiej

rodziny von Hochberg w Pszczynie. Ksi¹¿ê Pszczyñski Jan Henryk XI Hochberg

otrzyma³ ¿ubry od cara rosyjskiego Aleksandra II w zamian za 20 jeleni wys-

³anych do Bia³owie¿y. To wydarzenie da³o pocz¹tek oœrodkowi hodowli ¿ubrów

w Pszczynie (Pless). Kolejne osobniki sprowadzono tu w roku 1893 – by³o to

5 ¿ubrów p³ci ¿eñskiej. W zwierzyñcu tym wychowa³o siê kilka pokoleñ ¿ubrów.

Po I wojnie œwiatowej ocala³y zaledwie 3 osobniki. Szczególn¹ rolê w odro-

dzeniu gatunku Bison bonasus odegra³a para ¿ubrów pszczyñskich M 45

PLEBEJER i F 42 PLANTA. Geny tej pary dominuj¹ u ¿ubrów nizinnych.

Potomek tej pary – samiec M 229 PLISCH urodzony w 1933 r. w Pszczynie,

17 kwietnia 1936 r. zosta³ przywieziony do Bia³owie¿y. Umo¿liwi³o to odro-

dzenie siê na tym terenie ¿ubrów nizinnych, gdy¿ byk PLISCH mia³ liczne

potomstwo. By³ ojcem 45 ciel¹t, z tego 15 (5, 9) czystej linii bia³owieskiej.

Prowadzenie restytucji ¿ubrów w specjalnych do tego celu utworzonych

oœrodkach hodowli by³o kluczowe dla uratowania gatunku od zag³ady. W od-

rodzeniu populacji ¿ubrów na œwiecie zasadnicz¹ rolê odegra³y rezerwaty

hodowlane w Polsce i Rosji. W Polsce by³y to oœrodki hodowli ¿ubrów –
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Bia³owie¿a, Pszczyna, Niepo³omice i Smardzewice, a w Rosji – rezerwaty

Prioksko–Terrasnyi i Okskii, oba po³o¿one nad rzek¹ Ok¹. Kierownikami tych

oœrodków przez wiele lat byli Mikhail Zablockij i Evgeniya Kiseleva, pasjonaci, 

którzy poœwiêcili ¿ycie ¿ubrom. 

W koñcu 2008 r. najwiêcej, bo a¿ 80, hodowli zamkniêtych (rezerwaty,

zwierzyñce, ogrody zoologiczne itp.) znajdowa³o siê w Niemczech, gdzie ¿y³o

491 ¿ubrów. Niemcy nie maj¹ jednak ¿adnej wolno ¿yj¹cej populacji, chocia¿

od wielu lat istniej¹ plany jej utworzenia. Najwiêksz¹ hodowl¹ jest Damerower

Werder – oœrodek po³o¿ony nad ogromnym jeziorem Müritz w Brandenburgii

(35 ¿ubrów). Najstarsz¹ hodowl¹ jest Springe, niedaleko Hanoweru. Nale¿y

jeszcze wspomnieæ o prê¿nym oœrodku Hardehausen w Nadrenii Pó³nocnej

Westfalii, w którym utrzymywane s¹ ¿ubry dwóch linii: bia³owiesko-kaukaskiej 

i nizinnej, pochodz¹ce z Bia³owie¿y. Niemieckie rezerwaty s¹ licznie odwie-

dzane przez turystów i ³¹cz¹ funkcjê hodowlan¹ i turystyczn¹.

Znacz¹cy wzrost liczby ¿ubrów w hodowli zamkniêtej pozwoli³ na przejœcie

do drugiego etapu restytucji – tworzenia wolno ¿yj¹cych populacji. Pierwsza

powsta³a w 1952 r. w polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej, a nastêpnie

w 1953 r. w czêœci bia³oruskiej. 

Z ¿ubrów bia³owieskich tworzono wolne populacje w Polsce: PUSZCZA

BORECKA, PUSZCZA KNYSZYÑSKA, NADLEŒNICTWO WA£CZ (obecnie STADO

ZACHODNIOPOMORSKIE) oraz oœrodki hodowli zamkniêtej w Polsce i w Eu-

ropie Zachodniej, w tym najwiêksze Margeride we Francji i Lelystad w Holandii.

Oœrodki hodowli ¿ubrów w Rosji sta³y siê matecznikami, z których brano ¿ubry

do nowotworzonych wolnych populacji, takich jak: PANEWÉŽYS (Litwa),

BEREZINA i PRIPYATSKII (Bia³oruœ), BUKOVYNSKA, ULADIVSKA, DANIVSKA

(Ukraina), TSEISKII, ARKHYZSKII, ORLOVSKOE POLESE, CHERGA (Rosja).

W kolejnych latach nowe wolne populacje ¿ubrów tworzono nie tylko z osob-

ników pochodz¹cych z hodowli zamkniêtej, ale równie¿ z istniej¹cych ju¿ stad

wolno ¿yj¹cych. Na przyk³ad z populacji w bia³oruskiej czêœci Puszczy Bia³o-

wieskiej utworzono pozosta³e populacje na terenie tego kraju.

Wed³ug Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów w 2009 r. na œwiecie by³y zarejes-

trowane 4231 ¿ubry, przy czym w hodowli zamkniêtej ¿y³y 1444 osobniki,

a w populacjach wolno ¿yj¹cych i stadach pó³wolnych 2787 (66% stanu œwia- 

towego). Stan œwiatowy ¿ubrów nieznacznie waha³ siê w latach 1992–2003

i dopiero po 2003 r. zacz¹³ systematycznie wzrastaæ. W 2009 r. na œwiecie

istnia³o 30 populacji wolnych i piêæ pó³wolnych (Ryc. 1). Wolno ¿yj¹ce popu-

lacje wystêpuj¹ we wschodniej czêœci pierwotnego area³u ¿ubra nizinnego:

w Polsce, Bia³orusi, Ukrainie, Rosji, Litwie i S³owacji. 

Najwiêcej ¿ubrów ¿yje obecnie w Polsce – 1170 osobników (wg stanu

z 2009 r.), z czego zdecydowana wiêkszoœæ – 991 – na wolnoœci (85%) i 179

w hodowlach zamkniêtych (15%). Obecnie na terenie Polski istnieje 5 wolno

¿yj¹cych populacji. Najwiêksza populacja ¿ubra nizinnego, licz¹ca oko³o 450

¿ubrów, wystêpuje w polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie wolnych populacji i stad pó³wolnych ¿ubrów na œwiecie w 2008 r.
Źród³o: Krasiñska, Krasiñski 2004, zmodyfikowane. [The distribution of the free-
ranging populations and semi-free herds of European bison around the world as of
2008. Source: Krasiñska, Krasiñski 2004, updated].



Na drugim miejscu pod wzglêdem liczebnoœci ¿ubrów na œwiecie plasuje

siê Bia³oruœ, gdzie na wolnoœci ¿yje 937 ¿ubry a w zagrodach 21 osobników.

Wolno ¿yj¹ce populacje s¹ doœæ równomiernie rozmieszczone na terytorium

ca³ej Bia³orusi. Najwiêksza populacja zamieszkuje Puszczê Bia³owiesk¹ – 403 

¿ubry, w trzech innych populacjach – OZERY, OSIPOVICHSKII i PRIPYATSKII

– ¿yje ³¹cznie ponad 350 ¿ubrów.

Stosunkowo niewiele ¿ubrów, jak na jej potencjalne mo¿liwoœci, ma Rosja, 

bo w koñcu 2009 r. ¿y³o tam na wolnoœci zaledwie 414 osobników, oraz 47

w hodowli pó³wolnej i 113 w hodowli zamkniêtej, co daje ³¹cznie 574 osob-

ników. Obecnie istnieje tam tylko jedna du¿a populacja ORLOVSKOE POLESE

w centralnej czêœci Rosji licz¹ca 203 osobniki. Wa¿nym obszarem bytowania

¿ubrów jest masyw górski Kaukazu, gdzie ¿yje kilka wolnych populacji.

Jednak teren centralnego masywu, najbardziej odpowiedni dla ¿ubrów jest

zajêty przez stado mieszañców ¿ubra i bizona. Powoli rozwijaj¹ siê tak¿e

wolne populacje utworzone na pó³nocy Rosji, z którymi wi¹zano wielkie

nadzieje, ¿e wp³yn¹ na wzrost liczebnoœci ¿ubra.

Najwiêkszy upadek hodowli ¿ubrów odnotowano na Ukrainie, która

jeszcze do niedawna posiada³a najwiêcej ¿ubrów. Obecnie w 6 populacjach

przebywa zaledwie 242 osobniki, choæ w latach 1990-tych ¿y³o tam na wol-

noœci ponad 600 ¿ubrów. Przyk³ad ¿ubrów ukraiñskich dowodzi, jak ³atwo

poprzez nieprzemyœlane decyzje mo¿na zniweczyæ du¿y wysi³ek w³o¿ony w res-

tytucjê. S¹dzono, ¿e nie stanie siê nic z³ego, jeœli odstrzeli siê kilka byków

a myœliwi zasil¹ pañstwow¹ kasê. Szybko znaleŸli siê bogaci myœliwi z Rosji

i w efekcie tych polowañ oraz k³usownictwa kilka dziko¿yj¹cych populacji przes-

ta³o istnieæ, a inne walcz¹ o przetrwanie. Ukraiñcy planuj¹ obecnie import

¿ubrów miedzy innymi z Polski. 

Na wolnoœci ¿ubry ¿yj¹ te¿ na Litwie – jedna populacja o liczebnoœci 61

osobników i na S³owacji – 9 osobników. 

W zale¿noœci od liczebnoœci, wolne populacje ¿ubrów mo¿na podzieliæ na

trzy kategorie (Tabela 1). Z punktu widzenia ochrony i restytucji gatunku

najwa¿niejsze s¹ populacje z pierwszej kategorii, o liczebnoœci co najmniej

100 osobników. Takie populacje zaliczono do bezpiecznych demograficznie.

Ich liczba wzros³a w ostatnim roku do 6, z czego dwie ¿yj¹ w jednym kom-

pleksie przyrodniczym – Puszczy Bia³owieskiej, s¹ jednak rozdzielone p³otem

granicznym (Tabela 1). Du¿e znaczenie ma wzrost liczebnoœci we wszystkich

wolnych populacjach na Bia³orusi, który spowodowa³, ¿e w pierwszej kate-

gorii znalaz³y siê 3 populacje z tego kraju. Niestety wypad³y z tej grupy dwie

najwiêksze populacje ukraiñskie. Drug¹ kategoriê stanowi¹ populacje o li-

czebnoœci 50–100 osobników. Mog¹ one funkcjonowaæ w d³u¿szym przedziale 

czasowym, lecz istnieje ryzyko utraty zmiennoœci genetycznej, jeœli nie za-

pewni siê im dalszego rozwoju. W grupie tej liczba populacji  wzros³a do 9 –

trzy pochodz¹ z Polski, trzy z Bia³orusi, po jednej z Ukrainy, Rosji i Litwy. Jest

to korzystna zmiana, gdy¿ do tej kategorii wesz³o kilka ma³ych populacji, któ-

rych liczebnoœæ ostatnio wyraŸnie wzros³a. Najliczniejsz¹ grupê (15) stanowi¹
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Tabela 1. Podzia³ wolnych populacji [na podstawie Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów (2009)]. 
[Division of free-ranging populations of European bison listed in the European Bison
Pedigree Book of 2009].

Nazwa lub liczba populacji Kraj                    
Liczba

zwierz¹t

Populacje demograficznie bezpieczne (liczebnoœæ > 100 zwierz¹t)

PUSZCZA BIA£OWIESKA Polska 451

BELOVEZHSKAYA PUSHCHA Bia³oruœ 403

ca³a Puszcza Bia³owieska 854

BIESZCZADY Polska 303

ORLOVSKOE POLESE NATSIONALNYI PARK Rosja 203

OSIPOVICHSKII LESKHOZ MOGILEVSKOI OBLASTI Bia³oruœ 138

KOLKHOZ „OZERY” GRODNENSKOI OBLASTI Bia³oruœ 119

Populacje funkcjonuj¹ce przy ryzyku utraty zmiennoœci genetycznej
(liczebnoœæ 50–100 zwierz¹t)

PRIPYATSKII NATSIONALNYI PARK Bia³oruœ   94

ULADIVSKA Ukraina   83

PUSZCZA BORECKA Polska   86

POLESKII Bia³oruœ   72

PUSZCZA KNYSZYÑSKA Polska   84

VOLOZHINSKII LESKHOZ Bia³oruœ   76

STADO ZACHODNIOPOMORSKIE Polska   67

TSEISKII ZAKAZNIK (Kaukaz) Rosja   55

PANAVÈŽYS-PAŠILIØ STUMBRYNAS Litwa   61

Populacje o liczebnoœci < 50 zwierz¹t, nie gwarantuj¹cej prawid³owego
funkcjonowania populacji

8 populacji Rosja 156

BEREZINA Bia³oruœ   35

5 populacji Ukraina 139

NARODNY PARK POLONINY S³owacja     9

Razem 2634  



populacje o liczebnoœci nie przekraczaj¹cej 50 osobników (Tabela 1). Przy tak

niskiej liczebnoœci, w izolowanych populacjach nie ma gwarancji prawid³owego

funkcjonowania ¿ubrów w d³u¿szym przedziale czasu. Najwiêcej takich popu- 

lacji ma Rosja. Z tej grupy tylko dwie populacje w centralnej Rosji maj¹ szansê

na znaczny rozwój. Przeszkod¹ w rozwoju trzech innych populacji w pó³nocnej

czêœci tego kraju mo¿e byæ surowy klimat, mróz i du¿a pokrywa œnie¿na. 

Powstanie i rozwój wolnych populacji jest wielkim osi¹gniêciem resty-

tucji ¿ubrów. W pierwszych latach odradzania gatunku nikt nawet nie marzy³

o tym, ¿e ¿ubry powróc¹ na swobodê. Istnienie wolnych populacji pozwoli³o

znacznie zwiêkszyæ œwiatowy stan ¿ubrów. Na wzrost bezpieczeñstwa gatun-

ku wp³ywa te¿ du¿e rozproszenie populacji. 

Poniewa¿ w ostatnich latach roœnie liczba hodowli pó³wolnych, zarejes-

trowanych w Ksiêdze Rodowodowej ¯ubrów, nale¿y wyjaœniæ, co kryje siê pod

tym pojêciem. ¯ubry zaliczone do tej kategorii ¿yj¹ w ogrodzonym terenie,

zwykle wszystkie zwierzêta razem, przez co nie mo¿na ustaliæ ich danych

rodowodowych. W 2009 r. by³o 5 takich hodowli, przebywa³y w nich 153 zwie- 

rzêta i w³aœciwie o tak¹ liczbê nale¿a³oby zmniejszyæ stan ¿ubrów ¿yj¹cych

na wolnoœci.

Niezwykle cenna jest hodowla pó³wolna ¿ubrów nizinnych CHERGA nale- 

¿¹ca do Syberyjskiego Oddzia³u Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest to najdalej na 

wschód po³o¿ona hodowla ¿ubrów w masywie górskim A³taju w pobli¿u gra-

nicy z Mongoli¹, czyli daleko poza granic¹ naturalnego zasiêgu gatunku.

Pierwsze ¿ubry przywieziono tam w 1982 r. z rezerwatu Prioksko-Terrasnyi

i by³y to ¿ubry linii nizinnej wywodz¹ce siê z Bia³owie¿y i Pszczyny. ¯ubry

bardzo dobrze zaaklimatyzowa³y siê do tamtejszych surowych warunków.

Unikalne warunki przyrodnicze i bogate ³¹ki w zupe³noœci wystarczaj¹ ¿ubrom,

które w sezonie wegetacyjnym nie s¹ dokarmiane. 

Uratowanie ¿ubra od zag³ady jest dzie³em europejskich przyrodników

(zoologów, leœników, hodowców). Fakt, ¿e obecnie ¿ubry ¿yj¹ w ponad 200

oœrodkach na ca³ym œwiecie w 34 krajach jest zbiorowym dzie³em, zarówno

tych, którzy rozpoczêli proces restytucji na pocz¹tku XX wieku, jak i tych,
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Tabela 2. Pó³wolne hodowle ¿ubrów (dane z Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów 2009 r.).
[Semi-free populations listed in the European Bison Pedigree Book of 2009].

Hodowla Liczba osobników

CHERGA, Rosja 47

ZALISSKA, Ukraina 20

VANATORI NEAMT, Rumunia 22

NEAGRA BUSCANI, Rumunia 36

RESERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D’AZUR, Francja 28



którzy póŸniej z wielkim oddaniem opiekowali siê ¿ubrami w rezerwatach

i w wolnych populacjach. Ogromny wk³ad w proces ratowania ¿ubra wnieœli

równie¿ naukowcy, których badania przyczyni³y siê do poznania i ochrony

gatunku. Proces restytucji ¿ubra trwa ju¿ ponad 85 lat. Warto przypomnieæ

kilka osób z szerokiego grona zas³u¿onych dla uratowania gatunku Bison

bonasus od zag³ady.

Konrad Wróblewski (urodzony w 1864 r. w Wilnie, zmar³ po 1945 r.) –

doktor weterynarii, który w latach 1906–1909, przez dwa i pó³ roku, pracowa³

w Puszczy Bia³owieskiej, gdzie zebra³, a nastêpnie opublikowa³ unikalne dane 

o liczebnoœci, biologii i chorobach ¿ubrów z ostatniej wolno ¿yj¹cej populacji

w Puszczy Bia³owieskiej. Jest autorem monografii „¯ubr Puszczy Bia³owieskiej”

wydanej w 1927 r. oraz pracy „Czy mo¿liwe jest obecnie i jak¹ drog¹ mo¿na

odrodziæ wymieraj¹cego ¿ubra” opublikowanej w 1932 r. By³ cz³onkiem Miê-

dzynarodowego Towarzystwa Ochrony ¯ubra.

Profesor Jan Sztolcman (1854–1928) – inicjator powo³ania Miêdzyna-

rodowego Towarzystwa Ochrony ¯ubra. Autor ksi¹¿ki „¯ubr, jego historia,

obyczaje i przysz³oœæ” wydanej w 1926 r.

Profesor W³adys³aw Szafer (1886–1970) – inicjator powo³ania Bia³owies-

kiego Parku Narodowego. Wizytowa³ Puszczê Bia³owiesk¹ w 1919 r. i zasta³

"okaleczony, smutny las ogo³ocony ze zwierzyny i jej dumy – ¿ubra". 

Profesor Jan Jerzy Karpiñski (1886–1965) – leœnik, faunista, entomolog,

dyrektor Bia³owieskiego Parku Narodowego w latach 1928–1952, doskona³y

organizator, naukowiec i popularyzator ochrony przyrody. Profesor Karpiñski 

by³ te¿ doskona³ym fotografikiem. To w³aœnie dziêki niemu posiadamy uni-

kaln¹ dokumentacje fotograficzn¹ pierwszego okresu restytucji ¿ubrów w Bia-

³owie¿y. Zdjêcia wyró¿niaj¹ce siê doskona³¹ kompozycj¹ i g³êbi¹ ostroœci

wykonywane by³y na szklanych p³ytach. 

Gerd von der Groeben (daty urodzenia i œmierci nie s¹ znane) – pierwszy

redaktor Rejestru ¯ubrów (poprzednika Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów) wyda-

nego w 1932 r. w Niemczech.

Dr Erna Mohr (1894–1968) – zoolog, cz³onek Miêdzynarodowego Towa-

rzystwa Ochrony ¯ubra i Bison Specialist Group Miêdzynarodowej Unii Ochrony

Przyrody, jest równie¿ autork¹ ksi¹¿ki poœwiêconej ¿ubrowi – „Der Wisent”.

Zbiera³a dane rodowodowe ¿ubrów i opracowa³a drugi (wydany w 1933 r.)

i trzeci (1937 r.) zeszyt Ksiêgi Rodowodowej. Po II wojnie œwiatowej, kiedy re-

daktorem Ksiêgi zosta³ dr Jan ¯abiñski, Erna Mohr nie tylko przekaza³a

Polsce materia³y archiwalne dotycz¹ce ¿ubrów, ale zbiera³a i dostarcza³a do

redakcji dane dotycz¹ce ¿ubrów z Niemiec i Europy Zachodniej. W uznaniu

zas³ug jej imiê nadano jednej z ulic w rodzinnym Hamburgu.

Dr Jan ¯abiñski (1897–1974) – zoolog, popularyzator przyrody, ¿o³nierz

Armii Krajowej. W 1929 r. zosta³ powo³any na stanowisko pierwszego dyrek-

tora Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, któr¹ to funkcjê pe³ni³ do marca

1951 r. Redaktor Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów od 1946 r. Pierwszy zeszyt

powojenny ukaza³ siê w 1947 roku i obejmowa³ dane ¿ubrów tak¿e z okresu
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wojennego. Dr ¯abiñski opracowa³ ponownie materia³y rodowodowe ¿ubrów

z pierwszych trzech zeszytów z lat 1932–1937. Dodatkowy zeszyt zawieraj¹cy

te dane zosta³ wydany przez PWN w 1966 r. By³ orêdownikiem idei wypusz-

czenia ¿ubrów na wolnoœæ.

Mikhail Zablotskii (1912–1996) – zoolog, pionier prac nad restytucj¹

¿ubrów w Rosji, na Ukrainie, Bia³orusi i Litwie. D³ugoletni kierownik Central- 

nego Rezerwatu ¯ubrów Prioksko-Terrasnyi pod Moskw¹. Zbiera³ dane rodo-

wodowe ¿ubrów ¿yj¹cych na terenie Zwi¹zku Radzieckiego, przekazuj¹c je do

redakcji Ksiêgi Rodowodowej w Polsce. 

Profesor Zdzis³aw Pucek (1930–2007) – wybitny zoolog, d³ugoletni dy-

rektor Zak³adu Badania Ssaków PAN, redaktor czasopisma „Acta Theriologica”,

w którym w serii Bisoniana ukazywa³y siê prace z zakresu anatomii, fizjologii

i ekologii ¿ubrów. Profesor Pucek by³ inicjatorem prowadzenia badañ ekolo-

gicznych nad wolnymi populacjami ¿ubrów w Polsce. Od 1984 roku, w ramach

Miêdzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, kierowa³ grup¹ specjalistów zaj-

muj¹cych siê zwierzêtami z rodzaju Bison, a wiêc ¿ubrami i bizonami. Mia³

ogromny wk³ad w opracowanie i wydanie œwiatowej strategii ochrony ¿ubra,

opublikowanej w 2004 r.

Nie sposób wymieniæ wszystkich osób, których zas³ugi wiêksze czy mniejsze

przyczyni³y siê do zachowania ¿ubra, najwiêkszego ssaka europejskiego. Praca

wszystkich ludzi, którzy pracowali bezpoœrednio z ¿ubrami, zawsze ³¹czy³a siê 

z pasj¹. Dotyczy to zarówno kierowników Oœrodków Hodowli ¯ubrów, jak

i stra¿ników-hodowców. Dziêki tym ludziom ¿ubry ocala³y i dziœ nie musimy

odtwarzaæ wygl¹du tych wspania³ych zwierz¹t z dawnych rycin i ilustracji.

Wybrane piœmiennictwo
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Summary

Results of European bison Bison bonasus restoration

Ma³gorzata KRASIÑSKA, Zbigniew A. KRASIÑSKI

The history of the European bison restoration was briefly presented, the

beginning of which was possible thanks to the existence of a few individuals or

their descendants which had been brought from the last free-ranging popu-

lations to Pszczyna and zoos in Berlin and Stockholm. Census of all purebred

European bison living in the world in 1924 definitively determined their number

to 54 and together with further registration of animals of known pedigrees in

the European Bison Pedigree Book played a significant role in the species

restoration. Saving the species from extermination was possible thanks to

work on the increase in the number of bison initiated in specifically created

breeding centres in Poland and Russia. Considerable increase in the world

number of European bison in captive breeding centres allowed to start the

second stage of the restoration – the creation of free-ranging populations. The

first free-ranging population was created in the Polish part of the Bia³owie¿a

Forest in 1952 and in the Belarusian part in 1953. In consecutive years next

herds were formed in Poland and Eastern Europe. According to the data from

the European Bison Pedigree Book, at the end of 2009 there were 4231

European bison in the world, among them 1444 individuals in captive breeding 

centres and 2787 (66% of the world population) in free-ranging and semi-free

populations. The greatest number of captive breeding centres (80) is found in

Germany with 503 individuals living there. The oldest German breeding centre

is Springe. Breeding centres in Hardehausen and Damerower Werder play a

significant role in the European bison restoration. Big breeding centres are

also found in France (Margeride) and Netherlands (Lelystad); they were created

by using European bison from Bia³owie¿a. In 2009, 30 free-ranging and five

semi-free populations were registered in the European Bison Pedigree Book.

Free-ranging herds are found in Poland, Belarus, Russia, Ukraine, Lithuania,

and Slovakia. The greatest number of European bison live in Poland – 1170

individuals, among them 991 (85%) in free-ranging populations. Belarus with

937 European bison in the wild and 21 more in enclosures takes the second

place. When compared with Russia’s potential, relatively few European bison

live in the wild there (461 individuals). A considerable decrease in the size of a

European bison population has been registered in Ukraine. Recently the

number of semi-free populations has grown to five with 153 European bison

living in them; the herds are found in Russia (1), Ukraine (1), France (1), and

Romania (2). Despite the significant increase in number, the European bison

still remains an endangered species.
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Czynniki kszta³tuj¹ce dynamikê populacji ¿ubra

w Puszczy Bia³owieskiej w XIX i XX wieku

Bogumi³a JÊDRZEJEWSKA

Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, e-mail: bjedrzej@zbs.bialowieza.pl

Populacja ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej od kilku stuleci wydaje siê ¿yæ pod
przemo¿nym wp³ywem cz³owieka, zarówno pozytywnym (celowa ochrona,
restytucja), jak i negatywnym (k³usownictwo, a¿ do ca³kowitego wytêpienia po
I wojnie œwiatowej). Powstaje zatem pytanie, czy i w jakim stopniu czynniki
naturalne (zasoby pokarmu, klimat, drapie¿niki) wp³ywaj¹ na dynamikê
liczebnoœci, rozrodu i œmiertelnoœci bia³owieskich ¿ubrów. Niniejszy rozdzia³
jest przegl¹dem prac naukowych, w których dokonano analiz zmian populacji
¿ubrów w ostatnich dwu stuleciach. 

Wstêp

Regularne, coroczne liczenie ¿ubrów (w okresie zimowym) s³u¿by ochrony

Puszczy Bia³owieskiej podjê³y w XVIII wieku. Jednak z czasów I Rzeczypospolitej

nie zachowa³y siê (lub dotychczas nie s¹ znane) ¿adne dokumenty na temat

stanu populacji tych zwierz¹t poza jednym archiwalnym raportem z roku

1783. Dostêpne do analiz dane o liczebnoœci ¿ubrów pokrywa³y okres od

prze³omu XVIII i XIX wieku do wspó³czesnoœci. W analizach wykorzystano

równie¿ wieloletnie serie danych klimatycznych, materia³y o liczebnoœci

innych ssaków kopytnych oraz wilków i rysi, a tak¿e latach nasiennych dêbu

w Puszczy Bia³owieskiej. 



Na przestrzeni ostatnich 200 lat liczebnoœæ populacji ¿ubrów w Puszczy

Bia³owieskiej zmienia³a siê bardzo silnie (Ryc. 1). Maksymalnie (w latach

1853–1857) notowano ponad 1800 zwierz¹t – oko³o 1,5 osobnika/km
2

. Przez

wiêkszoœæ lat populacja utrzymywa³a siê na poziomie 400–700 ¿ubrów

(0,3–0,6 osob./km
2

). Po wyginiêciu pod koniec I wojny œwiatowej, wolno

¿yj¹ce ¿ubry by³y nieobecne w Puszczy w latach 1919–1952 (od sk³usowania

ostatniego ¿ubra do wypuszczenia na wolnoœæ pierwszych osobników w pro-

cesie restytucji populacji). Za najbardziej dramatyczne nag³e spadki stanu

populacji odpowiedzialny by³ cz³owiek: szczególnym zagro¿eniem dla ¿ubrów

by³o k³usownictwo w okresach wojen, chaosu politycznego i zwi¹zanego z tym

regresu ekonomicznego, kiedy za³amywa³ siê system ochrony Puszczy Bia-

³owieskiej. By³y to okresy po 1795 roku – trzecim rozbiorze Polski, po 1863 –

powstaniu styczniowym, oraz w latach 1916–1919 – w czasie i po I wojnie

œwiatowej (Ryc. 1). Z wa¿niejszych dramatycznych wydarzeñ politycznych

jedynie powstanie listopadowe (1831) nie zaznaczy³o siê znacz¹c¹ redukcj¹

populacji ¿ubrów. D³ugoletnie okresy pokoju i stabilizacji politycznej oz-

nacza³y mo¿liwoœæ odbudowania siê populacji, zwykle wspomaganej przez

celowe dzia³ania ochronne, a w XX wieku – poprzez wieloletni program

restytucji gatunku. 
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Ryc. 1. Zmiany zagêszczenia populacji ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej od prze³omu
XVIII i XIX wieku do czasów wspó³czesnych. Źród³a: Jêdrzejewska i in. (1997), Ksiêga
Rodowodowa ¯ubrów (1998–2008). [Population dynamics of European bison in Bia³o-
wie¿a Primeval Forest in the late 18th – early 21st centuries. Sources: Jêdrzejewska et
al. (1997), European Bison Pedigree Book (1998–2008)].



Klimat 

Œrednia roczna temperatura w ci¹gu ostatnich 200 lat w Puszczy Bia³o-

wieskiej wynosi³a przeciêtnie 7°C, notowano jednak znacz¹ce jej wahania (od

5,2 do 9,2°C). D³u¿sze okresy zimniejsze od œredniej wieloletniej wyst¹pi³y

w latach 1780–1820, 1920–1975, a okresy cieplejsze od œredniej – w latach

1820–1840 i po roku 1975. Okresy ocieplenia klimatu wyraŸnie sprzyja³y

¿ubrom: wraz ze wzrostem œredniej rocznej temperatury osi¹ga³y on wy¿sze

zagêszczenie populacji (Ryc. 2), choæ nadal przy podobnych warunkach

klimatycznych obserwuje siê du¿¹ zmiennoœæ zagêszczenia. 

Warunki klimatyczne mog³y wp³ywaæ na ¿ubry zarówno bezpoœrednio

(wiêksza œmiertelnoœæ podczas ciê¿kich zim), jak i poœrednio (wiêksze zasoby

pokarmu i lepsza ich dostêpnoœæ podczas okresów ociepleñ klimatu). Seria

szczegó³owych danych o demografii ¿ubrów i warunkach pogodowych z lat

powojennych pokaza³a, i¿ procentowa naturalna œmiertelnoœæ populacji ¿ub-

rów – choæ waha³a siê jedynie w zakresie od 0 do 6% – istotnie zale¿a³a od

ciê¿koœci zimy (Ryc. 3). Wp³yw warunków zimowych na prze¿ywalnoœæ po-

pulacji jest wyraŸny, pomimo sta³ego, obfitego zimowego dokarmiania (Fot. 1). 

Mo¿na zatem wnioskowaæ, i¿ w naturalnych warunkach ¿ycia ¿ubrów (bez

dokarmiania), surowe zimy (o niskiej temperaturze i g³êbokiej pokrywie œniegu)

by³y wa¿nym czynnikiem redukcji ich liczebnoœci.
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Ryc. 2. Zale¿noœæ zagêszczenia ¿ubrów (n = 135 lat) od œredniej rocznej temperatury
(5-letnia œrednia ruchoma) w XIX i XX wieku. Źród³o: Jêdrzejewska i in. (1997).
[Population density of bison (n = 135 years) in relation to mean annual temperature
(5-year moving average). Source: Jêdrzejewska et al. (1997)].
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Ryc. 3. Naturalna œmiertelnoœæ ¿ubrów (procent populacji) w zale¿noœci od wskaŸnika
ciê¿koœci zimy w latach 1960–2002. Niskie (ujemne) wartoœci wskaŸnika oznaczaj¹
mroŸne zimy z g³êbok¹ pokryw¹ œniegu. Źród³o: Mysterud i in. (2007), zmienione.
[Natural mortality of bison (as percentage of population numbers) in relation to winter
severity in 1960–2002. Low (negative) values of the index correspond to cold, snowy
winters. Source: Mysterud et al. (2007), modified]. 

Fot. 1.  Surowe zimy – pomimo obfitego dokarmiania – powoduj¹ zwiêkszon¹ naturaln¹
œmiertelnoœæ populacji bia³owieskich ¿ubrów. [Severe winters cause higher natural
mortality of bison despite abundant supplementary feeding]. Fot. Rafa³ Kowalczyk.



Zasoby pokarmowe

Pokarm ¿ubra obejmuje roœlinnoœæ zieln¹ dna lasu, ³¹k i pól, a tak¿e

pêdy drzew i krzewów liœciastych. Ocenê wp³ywu zasobów pokarmu na dyna-

mikê bia³owieskich ¿ubrów utrudnia brak dostatecznie d³ugich serii danych

o zmiennoœci biomasy roœlinnoœci. Jedyne dostêpne informacje z ostatnich

dziesiêcioleci dotycz¹ urodzaju ¿o³êdzi, które stanowi¹ tylko uzupe³niaj¹cy

pokarm ¿ubrów, g³ównie w latach masowego urodzaju. 

Poœredni¹ wskazówk¹ mówi¹c¹ o tym, czy i przy jakim zagêszczeniu po-

pulacja jest ograniczana przez zasoby pokarmu, jest zale¿noœæ tempa wzrostu

populacji z roku na rok od jej zagêszczenia (Ryc. 4). Dane z XIX i XX wieku

pokazuj¹, ¿e gdy zagêszczenie ¿ubrów przekracza³o 0,5 osobnika/km
2

, pro-

centowy przyrost populacji (który jest wypadkow¹ rozrodu i œmiertelnoœci)

mala³ do zera. Sugeruje to, i¿ w skali ostatnich 200 lat pojemnoœæ ekologiczna

Puszczy Bia³owieskiej dla ¿ubrów by³a wyznaczana przez zasoby pokarmowe,

które – poprzez konkurencjê wewn¹trzgatunkow¹ – limitowa³y dalszy wzrost

populacji. Przy ³¹cznym obszarze Puszczy oko³o 1250 km
2

 stan populacji, przy

którym konkurencja o pokarm hamowa³a przyrost liczebnoœci, wynosi³ zatem

600–700 ¿ubrów. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e jest to tylko przybli¿ona miara

pojemnoœci ekologicznej, wyznaczana nie tylko przez naturalne zasoby pokar-

mu, ale tak¿e obfite zimowe dokarmianie zwierz¹t oraz zagêszczenia innych

zwierz¹t kopytnych, które by³y szczególnie wysokie na prze³omie XIX i XX wieku.

Kolejn¹ wskazówk¹ na temat roli odgrywanej przez zasoby pokarmu jest

konkurencja miêdzygatunkowa. W Puszczy Bia³owieskiej w XIX i XX wieku

oprócz ¿ubrów ¿y³o tak¿e od 3 do 5 innych gatunków dzikich ssaków kopyt-

nych (³oœ, jeleñ, sarna, dzik i okresowo daniel). W ci¹gu 200 lat tempo przy-

rostu populacji ¿ubrów by³o istotnie ujemnie skorelowane z ³¹czn¹ biomas¹

wszystkich pozosta³ych dzikich ssaków kopytnych (Ryc. 4). Wskazuje to na

znacz¹c¹ konkurencjê miêdzygatunkow¹, w której ¿ubr – mimo i¿ najwiêkszy

– jest s³abszy od innych gatunków. Zatem stosunkowo niskie obecnie zagêszcze- 

nia innych ssaków kopytnych stwarzaj¹ mo¿liwoœæ wzrostu populacji ¿ubrów.

Bezpoœrednie dane o dostêpnoœci pokarmu dotycz¹ lat nasiennych dêbu

(Quercus robur). Zdarzaj¹ siê one co 6–9 lat, synchronicznie na du¿ym ob-

szarze nie tylko Puszczy Bia³owieskiej, ale ca³ej strefy umiarkowanej Europy.

W latach urodzaju, ¿o³êdzie stanowi¹ nadzwyczaj obfite dodatkowe Ÿród³o

pokarmu dla wielu ma³ych (gryzonie) i du¿ych (ssaki kopytne) roœlino¿erców

(Fot. 2). W przypadku ¿ubrów, ten dodatkowy pokarm prawdopodobnie wp³y-

wa na kondycjê samic, dlatego w nastêpnym roku obserwuje siê istotnie wiêk- 

sz¹ proporcjê krów prowadz¹cych cielêta (Ryc. 5). 

Komponent pokarmowy zawarty jest tak¿e w omówionej wy¿ej zale¿noœci

liczebnoœci ¿ubrów od klimatu, bowiem okresy ociepleñ sprzyjaj¹ ¿ubrom

poprzez wczeœniejszy wiosenny rozwój roœlinnoœci, lepsze odnowienie liœcias-

tych gatunków drzew i czêstsze lata nasienne dêbów. 
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Ryc. 4. Roczny przyrost populacji ¿ubrów (procent zagêszczenia; 3-letnia œrednia
ruchoma) w zale¿noœci od ich zagêszczenia (z lewej; n = 92 lata) i ³¹cznej biomasy
innych ssaków kopytnych (z prawej; n = 46 lat). Źród³o: Jêdrzejewska i in. (1997) [Rates
of annual population increase of bison (3-year moving average) in relation to their own
density (left panel; n = 92 years) and biomass of all other ungulates (right panel; n = 46
years). Source: Jêdrzejewska et al. (1997)].

Fot. 2. W latach nasiennych dêbu opad³e ¿o³êdzie stanowi¹ istotny pokarm ¿ubrów
jesieni¹ i wczesn¹ zim¹. [In years with heavy crop, acorns are important food resource
for bison in autumn and early winter]. Fot. Karol Zub.



Drapie¿niki

Jako najwiêksze zwierzê Europy, ¿ubr ma niewielu naturalnych wrogów.

W XIX stuleciu w Puszczy Bia³owieskiej zdarza³y siê rzadkie przypadki zabija- 

nia ¿ubrów przez niedŸwiedzie i wilki. Równie¿ w II po³owie XX wieku przypadki

polowañ wilków na ¿ubry by³y sporadyczne. Rysie nie stanowi¹ ¿adnego zag-

ro¿enia nawet dla ciel¹t. Tak niski poziom drapie¿nictwa nie mia³ znacz¹cego

wp³ywu na dynamikê liczebnoœci ¿ubrów, tote¿ nawet okresowe (w latach

1890–1914) wytêpienie du¿ych drapie¿ników nie spowodowa³o wzrostu popu-

lacji ¿ubrów, choæ odbi³o siê niemal natychmiast na dynamice liczebnoœci jele-

ni i saren. Du¿e ssaki drapie¿ne nie s¹ wiêc w stanie limitowaæ populacji ¿ubrów.

Podsumowanie

Puszcza Bia³owieska jest unikalnym miejscem, gdzie – mimo silnego

wp³ywu cz³owieka – nadal mo¿na badaæ wp³yw naturalnych czynników na

wolno ¿yj¹c¹ populacjê najwiêkszych europejskich roœlino¿erców. Wzrost

liczby takich populacji w ostatnich dziesiêcioleciach oraz ich szerokie roz-

przestrzenienie w Europie Œrodkowej i Wschodniej stwarzaj¹ po raz pierwszy

mo¿liwoœci podjêcia badañ porównawczych nad rol¹ cz³owieka, klimatu i za-
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Ryc. 5. Procent samic prowadz¹cych cielêta w zale¿noœci od zagêszczenia populacji
¿ubrów oraz urodzaju ¿o³êdzi w roku poprzednim; dane z lat 1955–2000. Lata nasienne 
dêbu podnosi³y wskaŸniki rozrodu ¿ubrów. [Percentage of females with calves in
relation to population density of bison and seed crop of oaks; data for 1955–2000.
Heavy crops of acorn increased breeding rates of bison].
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sobów pokarmu w kszta³towaniu dynamiki populacji ¿ubrów w skali bio-

geograficznej. Podjêcie badañ makroekologicznych nad ¿ubrami wydaje siê

tym bardziej potrzebne, ¿e coraz czêœciej stawiane jest pytanie, czy wolne

populacje tych zwierz¹t mog¹ w d³ugiej skali czasu przetrwaæ bez ingerencji

i pomocy cz³owieka.
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Summary

Factors affecting population dynamics of European bison in

Bia³owie¿a Primeval Forest in the 19th and 20th centuries

Bogumi³a JÊDRZEJEWSKA

Analyses of long-term data series on population numbers of European

bison and other ungulates, climate, numbers of large carnivores, and seed

crops of oak showed that – despite strong influence by humans on bison popu-

lation – natural factors significantly affected its density through changing

mortality and breeding rates. Population density of bison positively responded

to climate warming. Mortality rates, though generally very low, increased in

severe winters. The limiting role of food resources on bison was suggested by

density dependence of population increase rates and interspecific competition

with other ungulates. Large carnivores (wolf, lynx) did not pose any serious

threat to bison. 

While the bison population in Bia³owie¿a Primeval Forest remains a model

for ecological studies on the species, the observed increase in number and geo-

graphic spread of introduced populations of bison creates an excellent opportun-

ity for comparative macroecological studies on this largest European herbivore.
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Zagro¿enia zdrowia ¿ubrów

Krzysztof ANUSZ, Jerzy KITA, Magdalena ZALESKA

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego, 
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: krzysztof_anusz@sggw.pl

Po prawie 90 latach restytucji ¿ubr nadal pozostaje gatunkiem zagro¿onym.
Szczególnie choroby zakaŸne, takie jak pryszczyca, gruŸlica bydlêca, czy
notowana ostatnio na zachodzie Europy choroba niebieskiego jêzyka, stanowi¹ 
istotne zagro¿enie dla trwa³oœci tego gatunku. Konieczny jest zatem sta³y
monitoring stanu zdrowia ¿ubrów i przeciwdzia³anie pojawiaj¹cym siê
zagro¿eniom. Zarz¹dzanie populacjami gatunku musi obejmowaæ dzia³ania
zmierzaj¹ce do minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania siê groŸnych
chorób w wolno ¿yj¹cych populacjach i stadach hodowlanych ¿ubrów.

Wstêp

Nie potwierdzono dotychczas hipotezy o pod³o¿u genetycznym choroby

narz¹du p³ciowego u samców ¿ubra. Uwa¿a siê, ¿e oportunistyczne patogeny,

takie jak Corynebacterium spp., Arcanobacterium spp., Fusobacterium spp.,

Bacillus spp., Bacteroides spp., Staphylococcus spp. (koagulazoujemne),

Staphylococcus hyicus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli i nicienie

tkankowe z rodziny Onchocercinae (Onchocerca sp.) uczestnicz¹ w patogenezie.

Obecnoœæ przeciwcia³ przeciwko Chlamydophila spp., Coxiella burnetii,

Leptospira interrogans, BLV, BVD, PI-3, Neospora caninum u ¿ubrów wolno

¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej nasuwa podejrzenie, ¿e niektóre z nich by³y

eksponowane na powy¿sze czynniki zakaŸne, które mog³y pochodziæ od byd³a

domowego. Korzystanie ze wspólnych z byd³em domowym pastwisk by³o



prawdopodobnie g³ówn¹ przyczyn¹ wyst¹pienia gruŸlicy bydlêcej (Myco-

bacterium bovis) u ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Bieszczadach. Nale¿y podkreœliæ, 

¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla ¿ubra jako gatunku by³a i jest pryszczyca,

podobnie jak choroby nowo pojawiaj¹ce siê np. choroba niebieskiego jêzyka. 

Ocena parametrów morfologicznych i biochemicznych krwi ¿ubrów wol-

no ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej, skonfrontowana z analiz¹ warunków

klimatycznych, wskazuje na d³ugotrwa³e ograniczenie dostêpu do wody pitnej.

Indeksy stymulacji limfocytów krwi malej¹ (os³abienie odpornoœci) wraz

ze wzrostem stê¿enia w surowicach ¿ubrów kreatyniny – parametru oceny

wydolnoœci nerek. Obserwacja ta wzmacnia hipotezê, ¿e wystêpowanie chorób 

uk³adu moczowego u ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej, zarów-

no wœród samców, jak i samic, zwiêksza ich podatnoœæ nie tylko na chorobê

narz¹du p³ciowego (samce), ale równie¿ na inne choroby. 

Rozpatruj¹c zagro¿enia zdrowia ¿ubrów, nale¿y pamiêtaæ, ¿e gatunek ten 

odtworzono z potomków jedynie 12 osobników (5 samców i 7 samic) ocala³ych 

w rezerwatach i zwierzyñcach. Przypuszcza siê, ¿e szereg chorób, czy te¿

zaburzeñ rozwojowych u ¿ubrów, mo¿e mieæ pod³o¿e genetyczne. 

Nekrotyczne zapalenie napletka

Choroba narz¹du p³ciowego ¿ubrów okreœlana jako nekrotyczne zapa-

lenie napletka (NZN) b¹dŸ zapalenie martwicowe napletka i pr¹cia (posthitis/

balanoposthitis), stwierdzona po raz pierwszy w polskiej (zachodniej) czêœci

Puszczy Bia³owieskiej u 2 samców w wieku 2 i 5 lat (10 stycznia 1980 r.),

mo¿e wynikaæ z chowu wsobnego. Wskazuje siê na mo¿liwe genetyczne pod-

³o¿e procesu prowadz¹cego do zmian patomorfologicznych o ró¿nym stopniu

nasilenia. Najs³abiej wyra¿one zmiany, o powierzchni oko³o 2–3 mm, stwierdza

siê w postaci powierzchownych wykwitów (krosty, strupy, nad¿erki, owrzodze-

nia) w przedniej (dog³owowej) czêœci krawêdzi ujœcia napletka. Wiêksze zmiany

charakteryzuj¹ siê wyraŸnym zapaleniem martwicowym lub martwicowo-

ropnym, obejmuj¹cym du¿¹ czêœæ ujœcia napletka, siêgaj¹cym w g³¹b tkanek.

Powstaj¹ przy tym widoczne g³êbokie uszkodzenia skóry napletka. Bardziej

rozleg³e zmiany obejmuj¹ ca³y napletek (jego ujœcie i jamê) oraz pr¹cie, niejed- 

nokrotnie manifestuj¹c siê autoamputacj¹ tego narz¹du. 

Na genetyczne pod³o¿e choroby mo¿e wskazywaæ jej równoczesne wys-

t¹pienie w Puszczy Bia³owieskiej (nastêpne przypadki: w 1981 r. u 5-cio

miesiêcznego samca, w 1982 r. u 6 samców, w 1983 r. u 1 samca, w 1984 r.

u 2 samców) i w znacznie oddalonych, ale œciœle spokrewnionych populacjach 

w Bieszczadach (8 letni samiec, 1980 r.), Puszczy Boreckiej (2 samce w wieku

2,5 i 11 lat, 1982 r.), i rezerwacie hodowlanym w Go³uchowie (4-letni samiec,

1984 r.); wystêpowanie zmian zarówno u samców w wieku kilku miesiêcy, jak
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i u starych samców. W latach 1980–2009 w polskiej czêœci Puszczy Bia³o-

wieskiej posthitis/balanoposthitis stwierdzono u 246 samców, w tym u 216

odstrzelonych i u 30 pad³ych (od 2 do 16 rocznie). Odsetek samców z obja-

wami choroby narz¹du p³ciowego w odniesieniu do ogó³u samców w populacji 

wynosi³ od 1,5 do 15,2% (w latach 1980–2009 œredni odsetek wynosi³ 6,4%).

Jeœli w danym roku stwierdzano chorobê u wiêkszej liczby samców ni¿ 10%,

uznawano to za wysoki wskaŸnik (najwy¿szy odsetek odnotowano w 1993 r.

-15,2%), 37% przypadków dotyczy³o osobników w wieku 2–3 lat, a 15% ciel¹t

do roku ¿ycia. Z ca³¹ pewnoœci¹ choroba nie szerzy siê drog¹ p³ciow¹, o czym

œwiadczy wystêpowanie jej objawów tak¿e u ciel¹t i m³odzie¿y 2–3-letniej, nie

uczestnicz¹cych jeszcze w rozrodzie. 

W kontekœcie podejrzenia genetycznego pod³o¿a choroby narz¹du p³cio-

wego samców ¿ubrów, nale¿y wspomnieæ o wystêpowaniu u buhajów pewnych

ras byd³a (hereford, aberdeen, zebu) predyspozycji do wypadania b³ony œluzo- 

wej napletka. U tych zwierz¹t obserwowano ju¿ w m³odym wieku czasowe

wypadniêcia b³ony œluzowej napletka, które nasilaj¹ siê z wiekiem i stanowi¹

wa¿n¹ zmianê sprzyjaj¹c¹ wtórnym zaka¿eniom.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ¿ubry przebywaj¹ce na wolnoœci, w odró¿nieniu od

utrzymywanych w hodowli zamkniêtej, nie posiadaj¹ ¿adnych danych rodo-

wodowych, a ocena zmiennoœci tych zwierz¹t mo¿e byæ prowadzona poprzez

ocenê wskaŸników genetycznych, biochemicznych lub molekularnych. Niezwyk-

le istotny jest rozwój badañ genetycznych, gdy¿ ich wyniki znajd¹ zastoso-

wanie w programach hodowli ¿ubrów. Prawdopodobnie obni¿enie ¿ywotnoœci

ciel¹t i m³odych ¿ubrów, jak równie¿ obni¿enie p³odnoœci samic w hodowli

zamkniêtej, mo¿e byæ nastêpstwem inbredu, choæ nie wyklucza siê równie¿

wp³ywu niekorzystnych warunków pokarmowych, czy te¿ b³êdów hodowla-

nych. Wykazano, ¿e u ¿ubrów linii nizinno(bia³owiesko)-kaukaskiej wraz ze

wzrostem inbredu nastêpuje wyd³u¿enie i zwê¿enie trzewioczaszki oraz skra-

canie koœci ³opatki, natomiast u ¿ubrów linii nizinnej (bia³owieskiej) zacieranie

ró¿nic dymorfizmu p³ciowego czaszki. Wykazano równie¿, ¿e u ¿ubrów o wy-

sokiej œredniej wartoœci wspó³czynnika inbredu koœci s¹ mniejsze w porówna-

niu do ich rówieœników o ni¿szej œredniej wartoœci tego wspó³czynnika. 

Przypuszcza siê, ¿e wystêpowanie u ¿ubrów torbieli naj¹drzy tak¿e ma

pod³o¿e genetyczne. Do tej pory nie w pe³ni wyjaœniono przyczynê wystêpowa-

nia torbieli naj¹drzy. Oprócz nabytych, pojawiaj¹cych siê zwykle po ró¿nego

rodzaju stanach zapalnych, wystêpuj¹ tak¿e torbiele wrodzone.

Badania kilku zespo³ów badawczych nie potwierdzi³y natomiast hipotezy 

o istnieniu depresji inbredowej objawiaj¹cej siê zmianami patologicznymi

w mêskim uk³adzie rozrodczym. Najprawdopodobniej choroba wynika raczej

z przyczyn zewnêtrznych, a istotnym czynnikiem mo¿e byæ zbyt du¿e zagêsz-

czenie zwierz¹t w miejscach zimowego dokarmiania, wp³ywaj¹ce na wiêksze

zanieczyszczenie terenu. Zgromadzenie ¿ubrów na ma³ym terenie przez okres

4–5 miesiêcy zimowych powoduje silne zanieczyszczenie œrodowiska ró¿nego
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rodzaju zarazkami, u³atwia przenoszenie czynników chorobotwórczych miêdzy

osobnikami, a tak¿e utrudnia dostêp do siana sztuk s³abszych. Wydaje siê

jednak, ¿e dokarmianie zimowe mog³oby byæ znacz¹co ograniczane jedynie

podczas ³agodnej zimy. Wynika to z bardzo du¿ego zapotrzebowania pokar-

mowego ¿ubra, którego organizm nie jest przystosowany do d³ugich g³odówek

i czerpania energii ze Ÿróde³ endogennych. Rozwa¿aj¹c podjêcie postêpowania 

ograniczaj¹cego zimowe dokarmianie, nale¿y równie¿ uwzglêdniæ to, ¿e w Pusz-

czy Bia³owieskiej brak jest dostatecznej iloœci naturalnego pokarmu np.

pochodz¹cego z ³¹k mineralnych, na których zwierzêta mog³yby znajdowaæ

pokarm pod œniegiem. Brak pokarmu nasili³by wychodzenie ¿ubrów na tereny 

rolne, co niew¹tpliwie zwiêkszy³oby mo¿liwoœæ przenoszenia siê patogenów

charakterystycznych dla zwierz¹t gospodarskich, np. dla byd³a, na ¿ubry.

Wydaje siê, ¿e w tej sytuacji mo¿na jedynie rozwa¿aæ podjêcie dzia³añ maj¹-

cych na celu zmniejszenie koncentracji zwierz¹t w miejscach dokarmiania

poprzez zwiêkszenie ich liczby, bez zwiêkszania objêtoœci podawanego siana

i buraków. 

Wysuniêto hipotezê, ¿e chorobê narz¹du p³ciowego ¿ubrów samców wy-

wo³uj¹ drobnoustroje wzglêdnie chorobotwórcze. Zarazki te ujawniaj¹ swoje

patogenne w³aœciwoœci najczêœciej u zwierz¹t z obni¿on¹ odpornoœci¹ lub

przebywaj¹cych w niekorzystnych warunkach. Mog¹ œwiadczyæ o tym miêdzy

innymi wyniki próby biologicznej na pó³rocznych samcach byd³a domowego

rasy ncb, u których podjêto próbê doœwiadczalnego zaka¿enia poprzez wcie-

ranie w skaryfikowane napletki wyp³uczyny z napletka ¿ubra ze zmianami

martwicowo-ropnymi. U osobników poddanych próbie biologicznej nie stwier- 

dzono zmian chorobowych na napletku i pr¹ciu. Z miejsc tych badaniem

bakteriologicznym izolowano Corynebacterium sp. Nie izolowano natomiast

od nich herpeswirusa bydlêcego typu 1 (BHV-1), który u samców byd³a domo- 

wego mo¿e miêdzy innymi wywo³ywaæ objawy zbli¿one do obserwowanych

w przebiegu choroby narz¹du p³ciowego samców ¿ubrów. Wirus ten charak-

teryzuje siê zmiennoœci¹ genotypu oraz tropizmu do komórek ró¿nych narz¹-

dów zwierzêcia. Obecnie rozró¿niamy 3 podtypy BHV-1, w obrêbie których

istniej¹ warianty genotypowe: BHV-1.1 – podtyp okreœlany jako „IBR podobny”, 

odpowiedzialny za wywo³ywanie postaci oddechowej (zakaŸne zapalenie nosa

i tchawicy), BHV-1.2 – „IPV podobny” wywo³uj¹cy postaæ p³ciow¹ (otrêt) oraz

BHV-1.3 wyosobniony od ciel¹t z objawami zapalenia mózgu i rdzenia krê-

gowego (encephalomyelitis). Podtyp BHV-1.3 jest wyodrêbniany jako nowy

gatunek herpeswirusa bydlêcego typu 5 (BHV-5). O udzia³ w etiologii choroby

narz¹du p³ciowego samców ¿ubrów mo¿na wiêc by³o podejrzewaæ podtyp

BHV-1.2 – „IPV podobny”. 

Badania bakteriologiczne wymazów z jam napletków i pr¹ci ze zmianami

charakterystycznymi dla choroby narz¹du p³ciowego wykaza³y obecnoœæ

bakterii z rodzajów Corynebacterium sp., Bacillus sp., Staphylococcus koagu-

lazoujemny, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Fusobacterium necro- 
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phorum, Bacteroides sp. W wymazach pobranych od osobników zdrowych

wykazano obecnoœæ Corynebacterium sp.

Podkreœla siê rolê Fusobacterium sp. w etiologii choroby narz¹du p³cio-

wego samców ¿ubrów. Badaniami histopatologicznymi z wykorzystaniem

mikroskopu elektronowego i znakowania immunologicznego potwierdzono

obecnoœæ drobnoustrojów z tego rodzaju w materiale ze zmian na napletkach

i pr¹ciach chorych zwierz¹t. 

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e z tkanek kilku ¿ubrów z zaawansowanym

posthitis/balanoposthitis wyizolowano jako jedyny patogen pa³eczki Arcano-

bacterium pyogenes. W materiale pobranym od samców bez zmian patolo-

gicznych na napletku i pr¹ciu g³ównie izolowano koagulazo-ujemne gronkowce 

i alfa-hemolityczne paciorkowce. Uwa¿a siê, ¿e wyniki tych badañ wskazuj¹ na

wa¿na rolê Corynebacterium sp. i Arcanobacterium sp. w etiologii choroby

narz¹du p³ciowego samców ¿ubrów. Podkreœla siê rolê Arcanobacterium sp.

w etiologii tej choroby. Badania molekularne wykaza³y, ¿e szczepy te s¹

odmienne od nale¿¹cych do znanych gatunków Arcanobacterium pyogenes

i Arcanobacterium bernardiae. Opisano dwa nowe gatunki – Arcanobacterium

bialowiezense sp. nov. i Arcanobacterium bonasi sp. nov.

Wobec braku izolacji podtypu 2 herpeswirusa bydlêcego typu 1 (BHV-1.2)

od samców ¿ubrów z posthitis/balanoposthitis, a tak¿e nie stwierdzenia odpo- 

wiednimi metodami (MSN, SN) w ich surowicach przeciwcia³ przeciwko BHV-1,

odgrywanie przez ten wirus jakiejkolwiek roli etiologicznej w patogenezie tej

choroby jest ma³o prawdopodobne.

Z punktu widzenia etiopatogenezy chorób napletka i pr¹cia interesuj¹ce

s¹ obserwacje dotycz¹ce wrzodziej¹cego zapalenia pr¹cia i napletka (ang. pizzle 

rot) wystêpuj¹cego u owiec w Australii. Chorobê obserwowano u owiec przeby-

waj¹cych na pastwiskach, gdzie wystêpowa³y pastewne trawy, jak rajgras,

¿ycica lub roœliny z rodziny motylkowatych, jak koniczyny, lucerna, saradela

i inne. Choroba ustêpowa³a po zmianie pastwiska i paszy. Prezentowany jest

pogl¹d, ¿e dieta zawieraj¹ca du¿o bia³ka predysponuje do tej choroby. Du¿a

zawartoœæ mocznika w moczu przy obecnoœci drobnoustrojów rozk³adaj¹cych

mocznik np. Corynebacterium renale mo¿e byæ przyczyn¹ choroby. W wymie-

nionych trawach pastewnych i koniczynach wystêpuj¹ fitoestrogeny, które

mog¹ byæ przyczyn¹ obrzêków i rozluŸnienia tkanki, co sprzyja zaka¿eniom

i mo¿e inicjowaæ chorobê. Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ udzia³u fitoestrogenów

w etiopatogenezie choroby narz¹du p³ciowego, nale¿y wspomnieæ o ksenoes-

trogenach syntetycznych zawartych w pewnych pestycydach, np. insektycy-

dach u¿ywanych do opylania upraw i drzew. Ksenoestrogeny syntetyczne

potêguj¹ dzia³anie estrogenów w organizmie, a w przeciwieñstwie do szybko

rozk³adaj¹cych siê fitoestrogenów – s¹ trwa³e.

W ujœciach napletków samców wyeliminowanych z powodu posthitis/

balanoposthitis, stwierdzano ¿eruj¹ce kleszcze. Badania mikroskopowe wy-

cinków tkanek pobranych z tych miejsc wykaza³y drobne ogniska martwicy
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naskórka, ogniskow¹ wakuolizacjê komórek naskórka, nacieki komórkowe

z obecnoœci¹ granulocytów kwasoch³onnych oraz pojedyncze mikrofilarie

nicienia Onchocerca lienalis w skórze i tkance podskórnej. Uwa¿a siê, ¿e

kleszcze i inne stawonogi krwiopijne toruj¹ drogê dla bakterii, a uszkodzenia

skóry i tkanki podskórnej zwi¹zane z obecnoœci¹ mikrofilarii Onchocerca

lienalis oraz dzia³anie granulocytów kwasoch³onnych sprzyjaj¹ wtórnym

zaka¿eniom. W nastêpstwie takiego procesu dochodzi do rozwoju zmian

martwicowo-ropnych doprowadzaj¹cych do autoamputacji napletka, a niekie-

dy tak¿e czêœciowo pr¹cia. 

Choroby zakaŸne

Dane o chorobach zakaŸnych ¿ubra s¹ bardzo fragmentaryczne. Prawie

100 lat temu (1910–1911) opisywano wybuch choroby zakaŸnej wœród ¿ubrów,

która jednak wygas³a sama, powoduj¹c œmieræ kilkudziesiêciu zwierz¹t.

Prawdopodobnie by³a to pastereloza (brak dok³adnego opisu), choroba dobrze 

znana u zwierz¹t domowych pod urzêdow¹ nazw¹ „zaraza byd³a i dziczyzny”.

Najwiêkszym jednak zagro¿eniem dla ¿ubra jako gatunku by³a i jest prysz-

czyca. Opisano przebieg pryszczycy u bizonów i ¿ubrobizonów w rezerwacie

w Smardzewicach (16 sierpnia – 22 wrzeœnia 1938 r.). W maju i czerwcu 1951 r.

enzootia pryszczycy mia³a miejsce wœród ¿ubrów i bizonów w Warszawskim

Ogrodzie Zoologicznym. W styczniu i lutym 1952 r. pryszczycê stwierdzono

u 10 ¿ubrów z jednej kwatery w rezerwacie w Niepo³omicach. W 1953 r., na

skutek niekorzystnej sytuacji epizootycznej kraju, pryszczyca wdar³a siê

do ogrodów zoologicznych oraz 3 rezerwatów (£opuszna w Gorcach, Nie-

po³omice, Pszczyna), w których spowodowa³a powa¿ne straty. W kwietniu

1954 r. po raz drugi wybucha pryszczyca w utworzonym w 1936 r. rezerwacie

w Niepo³omicach. 

Perspektywy ochrony zdrowia ¿ubra zale¿¹ równie¿ od ogólnej sytuacji

epizootycznej, a tak¿e od szybkoœci i stopnia degradacji œrodowiska, w szcze-

gólnoœci siedliska naturalnego tego gatunku. Rozwój i bytowanie l¹dowych

zwierz¹t wolno ¿yj¹cych s¹ zwi¹zane z obszarami leœnymi i rolniczymi. Od

wszelkich zmian w tych œrodowiskach uzale¿nione jest ich zdrowie i ¿ycie.

Zwierzêta wolno ¿yj¹ce s¹ nara¿one na zaka¿enia zarazkami wystêpuj¹cymi

w populacji zwierz¹t domowych oraz u innych gatunków zwierz¹t wolno ¿yj¹-

cych, a dodatkowe zagro¿enie stwarzaj¹ wektory i rezerwuary ¿ywe zarazków,

wystêpuj¹ce zwykle w siedlisku zwierz¹t. Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarun-

kowania, dokonano oceny zagro¿enia obustronnym przenoszeniem czynników

zakaŸnych miêdzy byd³em domowym a ¿ubrami. Dwukrotnie, w odstêpie

9 lat, przeprowadzono wielokierunkowe przegl¹dy serologiczne obejmuj¹ce

przede wszystkim ¿ubry wolno ¿yj¹ce w Puszczy Bia³owieskiej. Przegl¹dy
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objê³y próbki surowic od ¿ubrów wyeliminowanych w latach 1980–1983

i 1992–2002. Obecnoœæ przeciwcia³ przeciwko Chlamydophila spp., Coxiella

burnetii, Leptospira interrogans, BLV, BVD i PI-3 u ¿ubrów wolno ¿yj¹cych

w Puszczy Bia³owieskiej nasuwa podejrzenie, ¿e niektóre z nich by³y ekspono- 

wane na powy¿sze czynniki zakaŸne, które mog³y pochodziæ od byd³a domo-

wego. U ¿ubrów nie obserwowano objawów klinicznych chorób wywo³ywanych

przez te zarazki. Wysokoœæ mian przeciwcia³ mo¿e jednak œwiadczyæ o wys-

têpowaniu zaka¿eñ podklinicznych. 

Wskazuje siê na szerokie rozpowszechnienie zaka¿eñ Chlamydophila

abortus, co mo¿e niepokoiæ, bior¹c pod uwagê, ¿e gatunek ten jest jedn¹

z przyczyn zaburzeñ rozrodczych u prze¿uwaczy. W tym groŸnym kontekœcie

nale¿a³oby równie¿ oceniaæ wyniki analizy zaka¿eñ w odniesieniu do p³ci.

Wykazano, ¿e samice by³y czêœciej zaka¿one ni¿ samce. W Polsce nie prowa-

dzono programów zwalczania chlamydiofilozy u byd³a. Status epizootiolo-

giczny choroby pozostaje nadal nie rozpoznany. Nie mo¿na jednak wykluczyæ

mo¿liwoœci obustronnego przenoszenia siê zaka¿eñ chlamydiofilami miêdzy

byd³em domowym a ¿ubrami.

Zaka¿enia wirusem parainfluenzy typu 3 (PI-3) (szczep SF-4) stwierdzono 

na podstawie wyników testu zahamowania hemaglutynacji, uznaj¹c za do-

datnie miana przeciwcia³ 1:4 oraz wy¿sze. Nie stwierdzono istotnej ró¿nicy

pomiêdzy wystêpowaniem zaka¿eñ u samców i samic. Nale¿y podkreœliæ, ¿e

zaka¿enie wirusem PI-3 szeroko rozpowszechni³o siê wœród domowych prze-

¿uwaczy i jest zwi¹zane z chorobami uk³adu oddechowego byd³a i owiec.

Rozprzestrzenienie zaka¿eñ wirusem PI-3 wœród ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Pusz-

czy Bia³owieskiej ma znacznie mniejszy zasiêg ni¿ wœród wolno ¿yj¹cych

bizonów amerykañskich. 

W szeregu prac badawczych wskazuje siê na istnienie zwi¹zku przy-

czynowego pomiêdzy intensywnym siewstwem wirusa BVD przez byd³o na

okreœlonym terenie, a wystêpowaniem zaka¿eñ u zwierz¹t wolno ¿yj¹cych.

U ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej w latach 1992–2002, a wiêc

w okresie pobierania próbek surowic od eliminowanych zwierz¹t, nie obser-

wowano objawów klinicznych, które mo¿na by wi¹zaæ z zaka¿eniem BVDV.

Wiêkszoœæ zaka¿onych zwierz¹t by³a w wieku 6–7 lat, co odnosz¹c do wyni-

ków wielu badañ przeprowadzonych na bydle domowym, prawdopodobnie

wskazuje na brak w stadzie przypadków klinicznych zaka¿enia. Niepokoi

zmniejszenie siê odsetka samic, które co roku rodz¹ cielêta – z 50 do 34 %.

Mo¿e to byæ jednak zwi¹zane z oddzia³ywaniem tak¿e innych czynników, np.

z zara¿eniami pierwotniakiem Neospora caninum. Rozpoznanie tego proble-

mu wymaga dalszych badañ, szczególnie wirusologicznych i molekularnych.

Stwierdzone na podstawie badañ serologicznych trwaj¹ce zaka¿enie ¿ubra 

(2-letnia ja³ówka) Coxiella burnetii by³o prawdopodobnie zwi¹zane z istnie-

niem na terenie Puszczy Bia³owieskiej ogniska przyrodniczego gor¹czki Q.

Przypuszcza siê, ¿e z ogniskiem tym zwi¹zane by³o wystêpowanie ognisk
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epizootycznych gor¹czki Q u byd³a i owiec we wsiach na terenie Puszczy

i wokó³ niej. 

Ogniska przyrodnicze odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w szerzeniu siê wielu chorób 

zakaŸnych przenoszonych przez stawonogi. Mo¿na wyró¿niæ dwa ich typy:

ognisko pierwotne – puszczañskie, nie objête planow¹ gospodark¹ leœn¹ i ³o-

wieck¹ oraz ognisko wtórne – obszar objêty planow¹ gospodark¹, w którym

¿ywicielem kleszczy s¹ wolno ¿yj¹ce ssaki i/lub zwierzêta domowe (owce,

byd³o). W cyklu kr¹¿enia Coxiella burnetii w biocenozie centralne ogniwo

rezerwuaru i Ÿród³a zaka¿enia oraz przenosiciela zarazka od dawcy (zwierzê)

do biorcy (zwierzê, cz³owiek) stanowi¹ kleszcze. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e

choroba mo¿e siê szerzyæ drog¹ oddechow¹ i pokarmow¹, zw³aszcza wœród

byd³a, równie¿ niezale¿nie od obecnoœci w œrodowisku kleszczy (zarazki s¹

obecne w siarze, mleku, kale, moczu oraz w ³o¿ysku i wodach p³odowych za-

ka¿onych zwierz¹t). Zarazki mog¹ byæ roznoszone przez gryzonie oraz zwierzêta

miêso¿erne (psy, koty, dzikie ssaki drapie¿ne) zaka¿one przez kleszcze lub po

zjedzeniu zaka¿onych b³on ³o¿ysk. Role wektorów biernych mog¹ pe³niæ

owady – mucha domowa, pch³a, pluskwa i wesz, natomiast komar mo¿e byæ

wektorem biologicznym (w jego organizmie dochodzi do namna¿ania zarazka).

Do obustronnego przenoszenia czynników zakaŸnych miêdzy byd³em

domowym i ¿ubrami mo¿e dochodziæ w okresie letnim i zimowym. W okresie

letnim pojedyncze ¿ubry, najczêœciej samce, wêdruj¹ po pastwiskach i upra-

wach przylegaj¹cych do Puszczy Bia³owieskiej. Przebywanie na naturalnie

nawo¿onym obszarze stwarza mo¿liwoœæ kontaktu z zarazkami pochodz¹cymi 

od byd³a domowego. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ obecnoœci zarazków

groŸnych dla byd³a domowego w wydalinach i wydzielinach ¿ubrów. W okresie 

zimowym mo¿liwoœæ ekspozycji ¿ubrów na zarazki pochodz¹ce od byd³a do-

mowego stwarza dokarmianie sianem, burakami i marchwi¹, pochodz¹cymi

z przylegaj¹cych do Puszczy gospodarstw.

Korzystanie ze wspólnych z byd³em domowym pastwisk by³o prawdopo-

dobnie g³ówn¹ przyczyn¹ wyst¹pienia gruŸlicy bydlêcej u ¿ubrów wolno ¿yj¹-

cych w Bieszczadach. Pod uwagê nale¿y równie¿ wzi¹æ potencjaln¹ obecnoœæ

Mycobacterium bovis w pozostawianych na tych pastwiskach przez ¿ubry wy-

dalinach i wydzielinach, co stwarza zagro¿enie dla byd³a domowego. W marcu 

1996 r. u 3-letniej samicy ze stada wolno ¿yj¹cego w Bieszczadach na terenie

Nadleœnictwa Brzegi Dolne stwierdzono gruŸlicê bydlêc¹. Podejrzenie gruŸlicy

na podstawie wyników badañ anatomopatologicznych (perlica b³on surowi-

czych oraz uogólnione zmiany ogniskowe w w¹trobie, p³ucach i wêz³ach ch³on-

nych) zosta³o potwierdzone wynikiem badania bakteriologicznego. Wyizolowano

szczep pr¹tków kwasoopornych – Mycobacterium bovis. Zaka¿enia Myco-

bacterium bovis prawdopodobnie kr¹¿¹ pomiêdzy byd³em a zwierzêtami wolno 

¿yj¹cymi. W 1996 r. wysuniêto hipotezê, ¿e nie mo¿na wykluczyæ endemicz-

nego wystêpowania Mycobacterium bovis w ca³ej populacji ¿ubrów w Biesz-

czadach, a nie jedynie w stadzie z terenu Nadleœnictwa Brzegi Dolne. Uznano
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za konieczne podjêcie prac badawczych, których celem bêdzie ocena sytuacji

epizootiologicznej dotycz¹cej gruŸlicy bydlêcej w Bieszczadach. Eliminacja

diagnostyczna 5 ¿ubrów z czterech bieszczadzkich nadleœnictw prze-

prowadzona w roku 1997 doprowadzi³a do stwierdzenia gruŸlicy u 3 z nich. 

Analiza orientacyjnej lokalizacji bytowania stad ¿ubrów bieszczadzkich

wed³ug stanu na 1996 r. oraz granic ich przemieszczania, g³ównie w okresach 

zimowych, kiedy dochodzi³o do koncentracji stad na terenach s¹siaduj¹cych

z miejscami dokarmiania, wskazuje na to, ¿e ¿ubry bytuj¹ce na terenie

Nadleœnictwa Brzegi Dolne stanowi³y powa¿ne zagro¿enie epizootyczne dla

¿ubrów pozosta³ych stad oraz byd³a wypasanego na tych terenach. Na 18 oso- 

bników z tego stada, wyeliminowanych w latach 1997–2001, w 13 przypad-

kach potwierdzono bakteriologicznie gruŸlicê bydlêc¹. 

Na prze³omie 2000 i 2001 r. podjêto decyzjê o ca³kowitej eliminacji za-

ka¿onego stada licz¹cego kilkanaœcie osobników. Uda³o siê wyeliminowaæ

6 ¿ubrów, u których stwierdzono charakterystyczne dla gruŸlicy zmiany ana-

tomopatologiczne, a rozpoznanie potwierdzono badaniem bakteriologicznym.

Przypuszcza siê, ¿e 5–6 pozosta³ych ¿ubrów mog³o do³¹czyæ do innych stad.

Istnieje zatem realne niebezpieczeñstwo dalszego rozprzestrzeniania gruŸlicy

wœród bieszczadzkich ¿ubrów. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e lokalizacja ognisk

gruŸlicy byd³a stwierdzonych na terenie Bieszczad w latach 1995–1999 (4 og-

niska) pokrywa³a siê z obszarem bytowania bieszczadzkich ¿ubrów. Wyniki

badañ bakteriologicznych i molekularnych mog¹ nasuwaæ podejrzenie ende-

micznego wystêpowania Mycobacterium bovis w ca³ej populacji ¿ubrów w Biesz-

czadach, a nie jedynie, jak pocz¹tkowo przypuszczano, w nieistniej¹cym ju¿

stadzie z terenu Nadleœnictwa Brzegi Dolne.

Czynniki œrodowiskowe a zdrowie ¿ubrów

Dokonano równie¿ oceny stanu zdrowia ¿ubrów na podstawie wybranych 

parametrów morfologicznych, biochemicznych i immunologicznych krwi.

Prace badawcze obejmowa³y eliminowane ¿ubry w ró¿nym wieku, obydwu p³ci.

Stan ich zdrowia odzwierciedla³y przede wszystkim wyniki badañ anatomo-

patologicznych i histopatologicznych, które konfrontowano z wynikami badañ

morfologicznych, biochemicznych i immunologicznych krwi. Celem badañ

by³o okreœlenie zale¿noœci miêdzy poziomem wybranych parametrów zdrowia

a zmianami anatomopatologicznymi i wiekiem ¿ubrów. Dodatkowo prze-

prowadzono badania maj¹ce na celu ustalenie wartoœci referencyjnych tych

parametrów. 

Wartoœci referencyjne parametrów morfologicznych i biochemicznych krwi

okreœlone dla byd³a mog¹ byæ, z uwzglêdnieniem preferencji dla okresu zimo-

wego (próbki do badañ pobierano w okresie zimowym), bezpoœrednio u¿yte do

oceny stanu zdrowia ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej. Wy¿sza
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ni¿ u byd³a wartoœæ referencyjna liczby krwinek czerwonych, a tak¿e wysokie

wartoœci referencyjne stê¿eñ hemoglobiny oraz bia³ka ca³kowitego w surowicy 

(nie przekraczaj¹ce górnej granicy wartoœci referencyjnych dla byd³a), skon-

frontowane z analiz¹ warunków klimatycznych w latach 1950–2003, mog¹

wskazywaæ na d³ugotrwa³e oddzia³ywanie na ¿ubry wolno ¿yj¹ce w Puszczy

Bia³owieskiej niekorzystnego czynnika œrodowiskowego – ograniczenia dostêpu

do wody pitnej. 

Jednym z dwóch najbardziej zmiennych parametrów w przypadku za-

burzeñ w uk³adzie pokarmowym, oprócz liczby granulocytów obojêtnoch³on-

nych krwi, jest stê¿enie azotu mocznika (BUN) w surowicy (mg/%). Wynika

to ze specyfiki utrzymywania równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-

zasadowej u prze¿uwaczy, u których w procesie tym oprócz nerek w sposób

zintegrowany bior¹ udzia³ przewód pokarmowy oraz zwi¹zane z nim narz¹dy

(œlinianki, w¹troba). Ma to szczególne znaczenie dla mechanizmów buforo-

wania szybkoœci wch³aniania wody, które powinny zapewniaæ nietoksyczne

przejœcie od stanu ostrego odwodnienia do gwa³townego, ponownego nawod-

nienia, do czego prawdopodobnie dochodzi u ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Pusz-

czy Bia³owieskiej.

Bior¹c pod uwagê pozytywn¹ korelacjê stê¿enia bia³ka ca³kowitego w su-

rowicy z wiekiem ¿ubrów, zmiany anatomopatologiczne, a tak¿e przypuszczenie,

¿e u ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej mog¹ wystêpowaæ stany

okresowego odwodnienia, a nastêpnie zagro¿enie przewodnieniem, mo¿na

rozszerzyæ interpretacjê obni¿enia poziomu tego parametru u niektórych

starszych ¿ubrów poni¿ej wartoœci referencyjnej, o zaburzenia mechanizmów

buforowania szybkoœci wch³aniania wody po jej gwa³townym pobraniu (np.

upoœledzenie wch³aniania w jelitach). Obni¿enie stê¿enia bia³ka ca³kowitego

w surowicy mo¿e byæ równie¿ nastêpstwem uszkodzenia w¹troby, a tak¿e

chorób nerek przebiegaj¹cych z bia³komoczem.

Podwy¿szone stê¿enia kreatyniny, azotu mocznika i kwasu moczowego

w surowicach krwi znacznej liczby zarówno samców, jak i samic oraz wyniki

badañ anatomopatologicznych œwiadcz¹ o wystêpowaniu chorób uk³adu mo-

czowego w populacji ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej. Mo¿na

przypuszczaæ, ¿e na kszta³towanie siê tych parametrów wp³ywa równie¿ od-

wodnienie. Zaburzenia w uk³adzie moczowym i pokarmowym wystêpuj¹ czêœciej

u starszych osobników.

Stan zdrowia ¿ubrów zale¿y miêdzy innymi od wa¿nego sk³adnika od-

pornoœci komórkowej, jakim jest poziom reakcji limfocytów krwi na dzia³anie

mitogenu – fitohemaglutyniny. Im wiêksza zdolnoœæ mobilizacji limfocytów

(indeks stymulacji), tym lepszy stan zdrowia ¿ubrów (ni¿sza punktacja zmian

anatomopatologicznych). Indeksy stymulacji limfocytów malej¹ wraz ze wzros-

tem stê¿enia w surowicach ¿ubrów kreatyniny – parametru oceny wydolnoœci

nerek. Obserwacja ta wzmacnia hipotezê, ¿e wystêpowanie chorób uk³adu

moczowego u ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej, zarówno wœród 
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samców, jak i samic, zwiêksza ich podatnoœæ nie tylko na chorobê narz¹du

p³ciowego (samce), ale równie¿ na inne choroby (samce, samice). Dodatkowo

odpornoœæ ¿ubrów jest os³abiana przez wiele inwazji paso¿ytniczych.

Wyniki analizy zale¿noœci wybranych parametrów morfologicznych, bio-

chemicznych, immunologicznych krwi od zmian anatomopatologicznych u eli-

minowanych ¿ubrów maj¹ zasadnicze znaczenie dla wprowadzania w szerszym

zakresie przy¿yciowej oceny stanu zdrowia tych zwierz¹t. Mo¿liwe staje siê

stawianie stosunkowo szczegó³owych rozpoznañ przyczyn zaburzeñ zdrowot-

nych u ¿ubrów. Sprzyja temu równie¿ okreœlenie zale¿noœci tych parametrów

od wieku ¿ubrów.
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Summary

Threats to the health of the European bison

Krzysztof ANUSZ, Jerzy KITA, Magdalena ZALESKA

The hypothesis of a genetic background of the male genital organs disease

was not confirmed. It is assumed that opportunistic pathogens such as Cory-

nebacterium spp., Arcanobacterium spp., Fusobacterium spp., Bacillus spp.,

Bacteroides spp., Staphylococcus spp. (coagulase negative), Staphylococcus

hyicus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Onchocercinae nema-

todes (Onchocerca sp.) are involved in the pathogenesis.

The presence of Chlamydophila spp., Coxiella burnetii, Leptospira inter-

rogans, BLV, BVD, PI-3 virus, Neospora caninum antibodies in a free ranging

bison herd of the Bia³owie¿a Primeval Forest suggests that some animals had

been exposed to the above contagious agents of a possible cattle origin. Using

by European bison the same pastures as cattle was probably the cause of

bovine tuberculosis Mycobacterium bovis incidents in Bieszczady. It must be

underlined that the most dangerous infectious threat for the European bison

as a species had been and still has been FMDV, as well as emerging diseases

such as BTV infection.

The evaluation of some hematological and biochemical parameters, con-

fronted with the analysis of climatic conditions, imply a long-term limitation

to access to potable water. Lymphocyte stimulation indices decrease (im-

munodeficiency disorders) with the increase in bison serum creatinine con-

centration – kidney efficiency parameter. The above observation underlines

the hypothesis that the prevalence of urinary tract disease, both in males and

females, makes them more susceptible not only to genitalia disorder (males)

but also to other diseases (males, females). 
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Kszta³towanie siê helmintofauny ¿ubrów

w Puszczy Bia³owieskiej

Aleksander W. DEMIASZKIEWICZ, Anna M. PYZIEL

Instytut Parazytologii im. W. Stefañskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Twarda 51/55,
00-818 Warszawa, e-mail: aldem@twarda.pan.pl

Badania nad helmintofaun¹ ¿ubra œciœle wi¹¿¹ siê z histori¹ zag³ady i res-
tytucji tego gatunku. Pierwsze informacje dotycz¹ce paso¿ytów ¿ubrów ¿yj¹cych
w Puszczy Bia³owieskiej w stanie dzikim pochodz¹ z prze³omu XIX i  XX wieku.
Nastêpnie w wyniku wieloletnich badañ prof. Jana Dró¿d¿a i jego zespo³u
z Instytutu Parazytologii PAN zosta³y poznane helminty ¿ubrów w okresie
utrzymywania ich w rezerwatach zamkniêtych i po wypuszczeniu na wolnoœæ.
W wyniku tych prac ¿ubr sta³ siê najlepiej zbadanym pod wzglêdem parazy-
tologicznym gatunkiem dzikiego prze¿uwacza.

Metodyka badañ parazytologicznych

Dok³adne informacje na temat zara¿enia ¿ubrów paso¿ytami mo¿na uzys-

kaæ przeprowadzaj¹c pe³ne sekcje parazytologiczne zwierz¹t odstrzelonych

lub pad³ych. Umo¿liwia to powi¹zanie zara¿eñ paso¿ytniczych z widocznymi

poœmiertnie zmianami patologicznymi, wywo³anymi obecnoœci¹ paso¿ytów.

Uzupe³nienie danych o objawy kliniczne i stan ogólny zwierzêcia, daje pe³-

niejszy obraz przebiegu chorób paso¿ytniczych. Tylko izolacja paso¿ytów poz-

wala na precyzyjne okreœlenie intensywnoœci zara¿enia (liczby paso¿ytów

danego gatunku w jednym osobniku ¿ywicielskim), a tak¿e umo¿liwia dok³ad- 

ne oznaczenie gatunku. Z drugiej strony, celowe jest wykorzystanie metod jak 

najmniej inwazyjnych dla zwierz¹t, umo¿liwiaj¹cych kontrolowanie stanu
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zara¿enia paso¿ytami. Takie warunki spe³niaj¹ metody badania ka³u (badania

koproskopowe). W odró¿nienia od badañ sekcyjnych, mo¿na je przeprowadziæ

w dowolnej grupie zwierz¹t i dowolnej porze roku. Pozwala to na uzyskanie

przekrojowych danych na temat zara¿eñ paso¿ytniczych ca³ej populacji ¿ubrów,

a nie tylko zwierz¹t eliminowanych z powodu ewidentnych objawów choro-

bowych. Wyniki uzyskane podczas sekcji informuj¹ o g³ównych zagro¿eniach

istniej¹cych w danym œrodowisku dla zamieszkuj¹cych je zwierz¹t i pomagaj¹

w interpretacji badañ koproskopowych. W niektórych przypadkach pozwala to

na doœæ precyzyjne okreœlenie rodzaju, a nawet gatunku paso¿ytów wystêpu-

j¹cych u ¿ubra, którego ka³ jest badany. W rutynowych badaniach koprosko-

powych znajduj¹ zastosowanie trzy podstawowe metody. Metoda flotacji pozwala 

na wykrycie inwazji pierwotniaków, tasiemców i wiêkszoœci nicieni, metoda

dekantacji s³u¿y do stwierdzenia inwazji przywr, a metoda Baermanna pozwala

na diagnostykê inwazji nicieni p³ucnych.

Formowanie siê sk³adu gatunkowego helmintofauny ¿ubrów

¯ubry nale¿¹ do zwierz¹t, których helmintofauna (robaki paso¿ytnicze

obejmuj¹ce: przywry, tasiemce i nicienie) jest bardzo dobrze poznana. Pierw-

sze informacje dotycz¹ce wystêpowania helmintów u ¿ubrów ¿yj¹cych w stanie

dzikim w Puszczy Bia³owieskiej na prze³omie XIX i XX wieku zawdziêczamy

pracom Ku³agina i Wróblewskiego. Kolejne wieloletnie wnikliwe badania nad

paso¿ytami ¿ubrów zosta³y podjête przez profesora Jana Dró¿d¿a w latach

50-tych ubieg³ego wieku, kiedy to ¿ubry utrzymywano tylko w rezerwatach

zamkniêtych, a nastêpnie kontynuowane by³y przez zespó³ jego wspó³pracow- 

ników z Instytutu Parazytologii im. W. Stefañskiego PAN w okresie, kiedy ¿ubry

po wypuszczeniu z rezerwatów znów bytowa³y na wolnoœci. Tak wiêc dys-

ponujemy danymi dotycz¹cymi zara¿enia ¿ubrów helmintami z okresu ponad

100 lat.

U ¿ubrów ¿yj¹cych w stanie dzikim na prze³omie XIX i XX wieku zarejes-

trowano 16 gatunków helmintów. By³y to 3 gatunki przywr, 5 gatunków

tasiemców i 8 gatunków nicieni. Stwierdzone wówczas gatunki to typowe pa-

so¿yty byd³a. Motylic¹ w¹trobow¹ i nicieniami p³ucnymi z rodzaju Dictyocaulus

zara¿onych by³o wówczas 100% ¿ubrów. Rozpowszechnionymi paso¿ytami

¿ubrów by³y tak¿e przywry Dicrocoelium dendriticum i Paramphistomum cervi,

tasiemce z rodzaju Moniezia (Fot. 1) i nicieñ Gongylonema pulchrum bytuj¹cy

w prze³yku. Intensywne zara¿enie dziko ¿yj¹cych ¿ubrów typowymi paso¿ytami 

domowych prze¿uwaczy przestaje dziwiæ, gdy weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e

w 1914 r. w Puszczy Bia³owieskiej wypasane by³y 8342 krowy, a oprócz tego

przez tereny puszczy przepêdzano równie¿ 3–4 tysi¹ce byd³a i oko³o tysi¹ca

owiec.

W latach 50-tych XX wieku podjêto badania nad helmintofaun¹ ¿ubrów ut-

rzymywanych w rezerwatach zamkniêtych. Sekcje parazytologiczne 25 ¿ubrów
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pad³ych z ró¿nych przyczyn w rezerwatach wykaza³y obecnoœæ 21 gatunków

helmintów. Wykryto 3 gatunki przywr, 2 gatunki tasiemców oraz 16 gatunków

nicieni. U ¿ubrów z rezerwatów zamkniêtych nie stwierdzono inwazji larw Taenia

hydatigena, tasiemca Moniezia expansa oraz nicieni Dictyocaulus filaria i Gon-

gylonema pulchrum, tak czêsto wystêpuj¹cych na prze³omie XIX i XX wieku

u dziko ¿yj¹cych ¿ubrów. Stwierdzono natomiast zara¿enie dodatkowymi

12 gatunkami (Moniezia sp., Oesophagostomum radiatum, Bunostomum tri-

gonocephalum, Trichostrongylus axei, Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Spicu-

lopteragia boehmi, Cooperia surnabada, Nematodirus helvetianus, Thelasia

gulosa, T. skrjabini i Aonchotheca bilobata). 

Spoœród stwierdzonych wówczas 21 gatunków, 18 gatunków helmintów

by³o typowymi dla domowych prze¿uwaczy. Trudno ustaliæ, czy dla gatunków

tych ¿ubr jest ¿ywicielem pierwotnym czy wtórnym. Pozosta³e 3 gatunki to

tasiemiec Moniezia sp. ró¿ni¹cy siê wyraŸnie od wszystkich opisanych przed-

stawicieli tego rodzaju, nicieñ Spiculopteragia boehmi – typowy paso¿yt jele-

niowatych nie stwierdzany dot¹d u Bovidae oraz nicieñ Aonchoteca bilobata –

pospolity paso¿yt byd³a w Indiach i Wietnamie. Ten ostatni gatunek ¿ubry

przyswoi³y przypuszczalnie w okresie przebywania w ogrodach zoologicznych

i zwierzyñcach. Niektóre z obserwowanych gatunków, takie jak Oe. radiatum,

O. ostertagi, O. lyrata, T. gulosa, T. skrjabini i N. helvetianus wykazuj¹ znaczn¹

specyficznoœæ dla byd³a, a u innych ¿ywicieli stwierdzane s¹ sporadycznie. 

Po up³ywie ponad 30 lat od momentu wypuszczenia pierwszych ¿ubrów

na wolnoœæ w Puszczy Bia³owieskiej ponownie zbadano ich helmintofaunê.

Przeprowadzono wtedy sekcje parazytologiczne 46 ¿ubrów. Wszystkie badane

¿ubry by³y zara¿one paso¿ytami, a najwiêksz¹ intensywnoœæ i 100% eks-

tensywnoœæ (procent zara¿onych zwierz¹t) stwierdzono w przypadku nicieni

¿o³¹dkowo-jelitowych. Wykryto wówczas 33 gatunki helmintów. W porów-

naniu z helmintofaun¹ ¿ubrów utrzymywanych w rezerwatach zamkniêtych

fauna paso¿ytów ¿ubrów ¿yj¹cych na wolnoœci wzbogaci³a siê o 11 gatunków

typowych dla jeleniowatych (Parafasciolopsis fasciolaemorpha, Trichostrongylus
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Fot. 1. Tasiemiec Moniezia sp.
[Tapeworm Moniezia sp.].
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capricola, Ostertagia leptospicularis, O. kolchida, Spiculopteragia boehmi, S. ma-

thevossiani, S. assymetrica, Cooperia pectinata, Nematodirus roscidus, N. euro-

paeus i Nematodirella alcidis). Dla dziesiêciu z nich ¿ubr by³ nowym ¿ywicielem. 

Wœród paso¿ytów przejêtych od jeleniowatych najwiêksz¹ ekstensywnoœæ (86%)

i œredni¹ intensywnoœæ wynosz¹c¹ 512 egzemplarzy wykazywa³ Ostertagia

leptospicularis, gatunek dominuj¹cy u wiêkszoœci ¿ubrów. Trwale zosta³ równie¿

przejêty przez ¿ubry gatunek Nematodirus roscidus, który spoœród pozosta³ych

gatunków z tego rodzaju wykazywa³ najwiêksz¹ ekstensywnoœæ i intensywnoœæ.

Gatunki Nematodirus roscidus, N. europeaus i Nematodirella alcidis zosta³y po

raz pierwszy zarejestrowane u przedstawicieli Bovidae. W porównaniu z ¿ubrami 

¿yj¹cymi w rezerwatach zamkniêtych u wolno ¿yj¹cych ¿ubrów obserwowany by³ 

wzrost intensywnoœci zara¿enia nicieniami ¿o³¹dkowymi. 

W ostatnich latach (od 2000 r.) pojawi³ siê równie¿ nowy paso¿yt Ashwor- 

thius sidemi, którym zara¿one s¹ wszystkie badane ¿ubry, a intensywnoœæ

jego inwazji stale wzrasta i u poszczególnych ¿ubrów osi¹ga wiele tysiêcy

egzemplarzy. Ten nowy dla Polski i nowy dla ¿ubra krwiopijny nicieñ jest

groŸnym paso¿ytem trawieñca prze¿uwaczy. Jest to paso¿yt pierwotnie typowy

dla azjatyckich jeleniowatych, g³ównie jelenia sika (Cervus nippon), wraz z

którym zosta³ introdukowany do wielu republik by³ego Zwi¹zku Radzieckiego,

w tej liczbie na Ukrainê, ale tak¿e do S³owacji, Czech i Francji. Jest 12-tym

gatunkiem przejêtym przez ¿ubry od jeleniowatych.

W roku 2001 stwierdzono wzbogacenie helmintofauny ¿ubrów o dwa

gatunki nicieni typowe dla ³osi – Ostertagia antipini i Mazamastrongylus

dagestanicus. Tak wiêc liczba gatunków przejêtych od jeleniowatych wzros³a

do czternastu. W ostatnich badaniach (2010 r.) stwierdzono w jelicie ¿ubra

jeszcze jeden nowy gatunek nicienia Bunostomum trigonocephalum – równie¿

typowego paso¿yta ³osi, który jest 15 gatunkiem przejêtym przez ¿ubry od

jeleniowatych i 37 gatunkiem helmintów zarejestrowanym u ¿ubrów.

U ¿ubrów najsilniej zara¿onych aswortioz¹ (przy inwazjach o wysokiej

intensywnoœci przekraczaj¹cej 10 tysiêcy egzemplarzy) zaobserwowano znacz-

ne ograniczenie sk³adu gatunkowego nicieni ¿o³¹dkowo-jelitowych. Spoœród

21 gatunków tych nicieni stwierdzanych dot¹d u ¿ubrów pozosta³o tylko

6 gatunków (Ashworthius sidemi – typowy paso¿yt azjatyckich jeleni sika,

Ostertagia ostertagi – typowy paso¿yt Bovidae, Ostertagia leptospicularis,

Ostertagia kolchida i Nematodirus roscidus – typowe paso¿yty jeleni i saren

oraz Aonchoteca bilobata – typowy paso¿yt azjatyckiego byd³a).

Wraz ze wzrostem liczebnoœci A. sidemi znacz¹co zmniejszy³a siê inten-

sywnoœæ zara¿enia innymi gatunkami z rodziny Trichostrongylidae (O. leptospi-

cularis, O. kolchida, N. roscidus), które ¿ubr przej¹³ stosunkowo niedawno od

jeleniowatych. Na nie zmienionym poziomie utrzymuje siê zara¿enie O. oste-

rtagi, który jest typowym paso¿ytem Bovidae, natomiast obserwowany jest

wzrost intensywnoœci zara¿enia drugim obcym azjatyckim gatunkiem nicienia

Aonchoteca bilobata. W zwi¹zku ze wzrostem liczebnoœci bia³owieskiej popu-

lacji ¿ubrów obserwowany jest równie¿ wzrost ekstensywnoœci i intensywnoœci
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inwazji pozosta³ych gatunków helmintów (przywr w¹trobowych, nicieni p³uc-

nych i nicieni tkankowych), co mo¿e stanowiæ realne zagro¿enie dla stanu

zdrowia ¿ubrów.

Wzrost zara¿enia najwa¿niejszymi gatunkami helmintów

Nicienie Ashworthius sidemi

Pierwsze nieliczne nicienie A. sidemi by³y wykryte w 1999 r. u ¿ubrów w bia- 

³oruskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej, a w roku 2000 stwierdzono pojedyncze

nicienie tego gatunku u jednego ¿ubra w jej polskiej czêœci (Fot. 2). W ci¹gu

ostatnich lat obserwowano stopniowy wzrost ekstensywnoœci i intensywnoœci

zara¿enia ¿ubrów tym paso¿ytem. W roku 2001 wykonano sekcje parazytolo-

giczne 8 ¿ubrów stwierdzaj¹c aswortiozê u 2 osobników (25%). Wówczas

intensywnoœæ inwazji waha³a siê od 2 do 80 egzemplarzy nicienia (œrednio 41). 

Nastêpnie w roku 2003 sekcjonowano 12 ¿ubrów, z których 11 (92%) by³o

zara¿onych. Intensywnoœæ inwazji waha³a siê od 13 do 7053 egzemplarzy

(œrednio 1176). W roku 2004 zbadano sekcyjnie 17 ¿ubrów. 100% badanych

zwierz¹t by³o zara¿onych przez A. sidemi i czêsto by³y to ju¿ inwazje masowe.

Intensywnoœæ inwazji wynosi³a od 2 do 11 913 egzemplarzy (œrednio 2374).

W roku 2005 wykonano sekcje trawieñców 24 eliminowanych ¿ubrów. Wszystkie

by³y zara¿one aswortioz¹, a intensywnoœæ inwazji wynosi³a od 1 do 23 790

nicieni (œrednio 4427). W porównaniu z rokiem poprzednim zarówno œrednia jak

i maksymalna intensywnoœæ inwazji wzros³a dwukrotnie. W kolejnym 2006 roku 

zbadano 18 ¿ubrów. Wszystkie doros³e ¿ubry by³y zara¿one. Intensywnoœæ

inwazji waha³a siê od 632 do 14 890 nicieni (œrednio 4 907). Jakkolwiek w tym

roku obserwowano ni¿sz¹ maksymaln¹ intensywnoœæ inwazji, to wzros³a za-

równo intensywnoœæ minimalna jak i œrednia. W roku 2007 spoœród 24 zbada-

nych ¿ubrów wszystkie by³y zara¿one aswortioz¹. Maksymalna intensywnoœæ
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Fot. 2. Tylny koniec samca Ash-
worthius sidemi. [Posterior end of
male nematode Ashworthius sidemi].
Fot. Aleksander W. Demiaszkiewicz.



inwazji osi¹gnê³a wówczas 44 310 egzemplarzy nicieni, a œrednia 10 274 nicienie. 

W sezonie zimowym 2007/2008 wszystkie ¿ubry ze stada ¿yj¹cego na wolnoœci

by³y zara¿one omawianymi nicieniami. Intensywnoœæ inwazji wynosi³a od 30

do 30 200 egzemplarzy nicieni, a œrednia intensywnoœæ inwazji 6545 nicieni.

W sezonie 2008/2009 równie¿ obserwowano 100% ekstensywnoœæ inwazji

aswortioz¹. Intensywnoœæ zara¿enia waha³a siê od 843 do 37 670 nicieni A.

sidemi. Œrednia intensywnoœæ wynosi³a 11 529 nicieni i by³a najwy¿sza spoœród 

dotychczas obserwowanych. 

Motylica w¹trobowa (Fasciola hepatica)

Motylica w¹trobowa (Fasciola hepatica) na prze³omie XIX i XX wieku na-

le¿a³a do najgroŸniejszych paso¿ytów dziko ¿yj¹cych ¿ubrów. W Puszczy Bia³o-

wieskiej w wyniku tej parazytozy w okresie od 1874 do 1892 pad³o 65 ¿ubrów. 

W poszczególnych latach motylica by³a przyczyn¹ od 8% do 62% wszystkich

upadków tych zwierz¹t. Badania Wróblewskiego, który w latach 1906–1907

przeprowadzi³ sekcjê 81 pad³ych i odstrzelonych w Puszczy Bia³owieskiej

¿ubrów wykaza³y inwazjê motylicy u 78 osobników. Intensywnoœæ inwazji

by³a wtedy bardzo wysoka. Wymieniony autor stwierdzi³ w 1/3 czêœci w¹troby 

doros³ego ¿ubra 668 egzemplarzy motylicy. Wówczas spoœród 81 sekcjonowa- 

nych ¿ubrów przyczyn¹ œmierci 13 zwierz¹t by³a fascioloza. Gdy po 10-letniej

nieobecnoœci w puszczy w 1929 roku pierwsze ¿ubry sprowadzono i umiesz-

czono w zagrodach rezerwatu hodowlanego mia³o to du¿y wp³yw na ograni-

czenie inwazji motylicy w¹trobowej. Do roku 1958 motylica by³a stwierdzana

u ¿ubrów w rezerwatach zamkniêtych jedynie sporadycznie. W roku 1958

zbadano przy u¿yciu metody dekantacji próbki ka³u 30 ¿ubrów utrzymywa-

nych w rezerwatach stwierdzaj¹c tylko u trzech ¿ubrów pojedyncze jaja

F. hepatica. Jednak ju¿ w kwietniu 1959 r. u 23 spoœród 30 badanych w re-

zerwatach ¿ubrów wykryto inwazjê motylicy. Zara¿one ¿ubry utrzymywane

by³y w zagrodach, w których licznie wystêpowali ¿ywiciele poœredni – œlimaki

Galba truncatula, a wzrost intensywnoœci inwazji by³ spowodowany rozpad-

niêciem siê ze staroœci p³otów odgradzaj¹cych przep³ywaj¹ce przez te zagrody

strumienie. W roku 1957 jedenaœcie ¿ubrów wolnych od motylicy zosta³o

wypuszczonych z rezerwatu hodowlanego na wolnoœæ do puszczy. Po up³ywie

roku u 44% ¿ubrów przebywaj¹cych na wolnoœci stwierdzono inwazjê mo-

tylicy, a w roku 1959 ju¿ 100% ¿ubrów by³o zara¿onych. Puszcza Bia³owieska

ze wzglêdu na obecnoœæ podmok³ych drzewostanów bêd¹cych siedliskiem ¿y-

wicieli poœrednich (œlimaków) jest terenem sprzyjaj¹cym motylicy. Œwiadczy

o tym wysoka ekstensywnoœæ inwazji motylicy u wypasanego wówczas w pusz-

czy byd³a, która wed³ug informacji miejscowej s³u¿by weterynaryjnej wynosi³a 

100%. W nastêpnych latach ekstensywnoœæ inwazji motylicy w¹trobowej u

¿ubrów w Bia³owie¿y uleg³a obni¿eniu. Badania sekcyjne 36 wolno ¿yj¹cych

¿ubrów przeprowadzone w latach 1983–1986 wykaza³y zara¿enie motylic¹

u 44% badanych zwierz¹t. Natomiast badaniem koproskopowym 30 ¿ubrów
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utrzymywanych w zagrodach rezerwatów w 1998 r. stwierdzono zara¿enie

motylic¹ u 56% zwierz¹t. Kolejne badania sekcyjne po³¹czone z dekantacj¹

zawartoœci pêcherzyków ¿ó³ciowych 22 ¿ubrów odstrzelonych podczas zimo-

wej eliminacji w roku 2004 wykaza³y inwazjê F. hepatica u 50% zwierz¹t. Tak

wiêc inwazja motylicy w¹trobowej u ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej w ci¹gu

ponad 20 lat utrzymywa³a siê na poziomie zbli¿onym do 50%. Jednak w

wyniku sekcji parazytologicznych 19 ¿ubrów podczas eliminacji w roku 2006

i 20 ¿ubrów w roku 2007 stwierdzono 100% zara¿enie tych zwierz¹t chorob¹

motylicz¹. Maksymalna intensywnoœæ inwazji osi¹ga³a ok. 300 doros³ych

przywr, a w pêcherzykach ¿ó³ciowych obserwowano do 1 miliona jaj motylicy.

W badaniach przeprowadzonych w okresie zimowym 2007/2008 motylicê

w¹trobow¹ stwierdzono u 84% badanych zwierz¹t. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e

trzy wolne od motylicy ¿ubry by³y cielêtami w wieku 3–7 miesiêcy, które nie

zd¹¿y³y siê jeszcze zaraziæ, nale¿y przypuszczaæ, ¿e 100% doros³ych ¿ubrów

jest zara¿onych motylic¹. Intensywnoœæ inwazji by³a wysoka, w pêcherzyku

¿ó³ciowym obserwowano od 100 do 2 250 000 jaj i od 2 do 11 egzemplarzy

przywr, a w przewodach ¿ó³ciowych ca³ej w¹troby stwierdzono maksymalnie

635 egzemplarzy przywr. 

Motyliczka (Dicrocoelium dendriticum)

Oprócz motylicy, w w¹trobach ¿ubrów paso¿ytuje równie¿ motyliczka (D.

dendriticum) (Fot. 3). Pierwsze dane o wystêpowaniu tego gatunku u ¿ubrów

w Bia³owie¿y znajdujemy w monografii Wróblewskiego. Nastêpnie w badaniach

przeprowadzonych w rezerwatach zamkniêtych stwierdzono sekcyjnie doros³e 

osobniki tego paso¿yta u trzech spoœród czterech pad³ych z ró¿nych przyczyn

doros³ych ¿ubrów, oraz koproskopowo, metod¹ sedymentacji wykryto jaja tej

przywry u 3% badanych zwierz¹t. Badania sekcyjne 36 ¿ubrów w latach

1983–1986 wykaza³y zara¿enie dikrocelioz¹ 41% zwierz¹t. W kolejnych bada-

niach w roku 2004 podczas sekcji 22 odstrzelonych podczas eliminacji ¿ubrów

wykryto motyliczkê u 23% zwierz¹t. W pêcherzykach ¿ó³ciowych poszczegól-
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Fot. 3. Motyliczka Dicrocoelium dend-
riticum. [Liver fluke Dicrocoelium
dendriticum].
Fot. Aleksander W. Demiaszkiewicz.



nych ¿ubrów stwierdzano wówczas od 2 do 9 egzemplarzy przywry. Nastêpne

badania 19 eliminowanych ¿ubrów w roku 2006 wykaza³y zara¿enie motyliczk¹

31% ¿ubrów. Maksymalna intensywnoœæ inwazji by³a tak¿e wy¿sza osi¹gaj¹c

25 egzemplarzy paso¿yta. W wyniku badañ 20 ¿ubrów odstrzelonych w zimie

2007 roku wykazano inwazjê D. dendriticum u 40% badanych osobników.

W badaniach przeprowadzonych na prze³omie 2007/2008 roku motyliczkê

stwierdzono u 16% ¿ubrów. Intensywnoœæ inwazji waha³a siê od 3 egzempla-

rzy przywr wykrytych w pêcherzyku ¿ó³ciowym do 210 egzemplarzy stwier-

dzonych w ca³ej w¹trobie. Zaniepokojenie wywo³uje wysoka maksymalna

intensywnoœæ inwazji.

Parafasciolopsis fasciolaemorpha

Jednym z gatunków przywr wystêpuj¹cych w w¹trobach ¿ubrów jest ty-

powy paso¿yt ³osi Parafsciolopsis fasciolaemorpha, wywo³uj¹cy u tych zwierz¹t

masowe inwazje prowadz¹ce nawet do upadków. Po raz pierwszy zarejest-

rowano ten gatunek u 6% ¿ubrów badanych w latach 1983–1986 o œredniej

intensywnoœci 3 egzemplarzy. W roku 2004 obserwowano inwazjê P. fascio-

laemorpha u 9% badanych ¿ubrów, o maksymalnej intensywnoœci 18 egzem-

plarzy. W roku 2006 ekstensywnoœæ inwazji tej przywry u ¿ubrów wzros³a do

27%, a maksymalna intensywnoœæ do 26 egzemplarzy. W roku 2007 ekstensyw-

noœæ inwazji tego paso¿yta wynosi³a 20%, a maksymalna intensywnoœæ wzros³a

do 39 egzemplarzy. W roku 2009 ekstensywnoœæ inwazji wynosi³a 18%, a

maksymalna intensywnoœæ osi¹gnê³a 204 egzemplarze P. fasciolaemorpha.

Nicienie p³ucne Dictyocaulus viviparus

Wed³ug Wróblewskiego, u wszystkich dziko ¿yj¹cych ¿ubrów w wieku po- 

wy¿ej roku wystêpowa³y w oskrzelach wielkie iloœci robaków p³ucnych. Autor

ten oznacza³ je jako gatunki Dictyocaulus filaria i D. viviparus. W póŸniejszych 

badaniach nicienie p³ucne u ¿ubrów obserwowano wielokrotnie, lecz podczas

sekcji przeprowadzanej w warunkach polowych wykonywanej poprzez kilka-

krotne przeciêcie p³uc mo¿na by³o wykryæ tylko bardzo intensywne inwazje,

nie stwierdzaj¹c nielicznych nicieni i nie mo¿liwe by³o okreœlenie intensyw-

noœci zara¿enia. Dlatego w badaniach w³asnych przyjêto larwoskopow¹ metodê

Baermanna jako sposób pozwalaj¹cy na wykrycie nawet nielicznych inwazji

u wszystkich zara¿onych ¿ubrów, oraz na ustalenie rzeczywistej intensyw-

noœci zara¿enia. Zarejestrowano larwy tylko jednego gatunku nicieni p³ucnych

– D. viviparus. Nale¿y przyj¹æ, ¿e liczbie kilku tysiêcy larw w 5 g ka³u odpo-

wiada rzeczywista liczba kilkudziesiêciu nicieni w p³ucach, liczbie kilkuset larw

liczba od kilku do kilkunastu nicieni, a liczbie od kilku do kilkudziesiêciu

larw pojedyncze nicienie. Badania ¿ubrów metod¹ Baermanna by³y prowa-
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dzone równie¿ w rezerwatach zamkniêtych. Ogólna ekstensywnoœæ inwazji

¿ubrów nicieniami D. viviparus wynosi³a 55%. Najwy¿szy procent inwazji tymi 

nicieniami stwierdzono wówczas u ciel¹t (100%), równie¿ liczba larw w jednej

próbie (35 cm
3

) by³a w tej grupie wiekowej najwy¿sza i wynosi³a od kilku-

dziesiêciu do 500 larw. U ¿ubrów w drugim roku ¿ycia spotykano pojedyncze

larwy. U zwierz¹t doros³ych intensywnoœæ wydalania larw i ekstensywnoœæ

inwazji jeszcze bardziej mala³y. WyraŸne ró¿nice w ekstensywnoœci i inten-

sywnoœci tej inwazji w ró¿nych grupach wiekowych ¿ubrów wskazywa³y na

istnienie pewnej odpornoœci ¿ubrów po przechorowaniu robaczycy p³ucnej,

podobnie jak u byd³a.

Badania sekcyjne p³uc 36 ¿ubrów ¿yj¹cych na wolnoœci wykonane w latach

1983–1986 wykaza³y zara¿enie nicieniami D. viviparus 61% zwierz¹t. W kolej-

nych badaniach koproskopowych, przeprowadzonych w rezerwatach zamk-

niêtych Bia³owieskiego Parku Narodowego w roku 1996, stwierdzono inwazjê

D. viviparus u 26%, a w roku 1998 u 65% ¿ubrów. Obserwowana wówczas

intensywnoœæ inwazji by³a zbli¿ona i wynosi³a w obu badaniach maksymalnie

oko³o 300 larw w 35 g ka³u, co by³o wartoœci¹ ni¿sz¹ od stwierdzonej wczeœniej

w rezerwatach zamkniêtych. W sezonach zimowych 2007–2009 zbadano 36

¿ubrow. Ekstensywnoœæ inwazji D. viviparus wynosi³a 94%. Intensywnoœæ

inwazji mierzona liczb¹ larw w 5 g ka³u waha³a siê od 1 do 2730 larw (œrednio

204 larwy). Stwierdzona w ostatnich badaniach ekstensywnoœæ inwazji ¿ubrów

nicieniami D. viviparus jest najwy¿sza ze wszystkich obserwowanych dot¹d

u ¿ubrów w Bia³owie¿y. Œrednia intensywnoœæ inwazji jest od trzech do czterech

razy wy¿sza ni¿ we wczeœniejszych badaniach, a maksymalna intensywnoœæ za-

ra¿enia kilkadziesi¹t razy wy¿sza. Inwazjê D. viviparus o wysokiej intensywnoœci

stwierdzano zarówno u ciel¹t, zwierz¹t w œrednim wieku jak i najstarszych

osobników.

Nicienie jam cia³a  Setaria labiatopapillosa

Pierwsze informacje o stwierdzeniu nicieni z rodzaju Setaria w jamach

cia³a ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej podaje w swojej monografii Wróblewski. 

Nastêpnie w badaniach przeprowadzonych w latach 1983–1986 nicienie S. la- 

biatopapillosa wykryto u 25% ¿ubrów. Intensywnoœæ inwazji nie przekracza³a

wówczas kilku egzemplarzy. W kolejnych badaniach wykonanych w sezonie

zimowym 2003/2004 setariozê stwierdzono u 41% badanych zwierz¹t. Inten-

sywnoœæ wynosi³a od 1 do 24 nicieni (Fot. 4). Nastêpnie podczas eliminacji

¿ubrów w zimie 2006/2007 setarie wykryto u 71% badanych zwierz¹t. We

krwi wystêpowa³y liczne larwy omawianych nicieni – mikrosetarie. W ci¹gu

ostatnich lat ekstensywnoœæ inwazji setariami wzros³a o 30%. Jakkolwiek

nicienie te nie wywo³uj¹ w typowej lokalizacji widocznych zmian chorobo-

wych, patogennoœæ tych paso¿ytów dla ¿ubrów nie jest jeszcze poznana

i wymaga dalszych badañ.
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Podsumowanie

W ostatnim okresie wzros³a do 100% ekstensywnoœæ inwazji ¿ubrów

krwiopijnymi nicieniami trawieñca Ashworthius sidemi i motylic¹ w¹trobow¹

(Fasciola hepatica) oraz do 94% nicieniami p³ucnymi (Dictyocaulus viviparus).

Wymienione gatunki nale¿¹ do najgroŸniejszych paso¿ytów ¿ubrów. Zaobser-

wowano tak¿e wzrost zara¿enia ¿ubrów nicieniami tkankowymi Setaria labia-

topapillosa, które osi¹gnê³o 71%. Ni¿szy wzrost wykaza³a ekstensywnoœæ inwazji 

przywr Dicrocoelium dendriticum (do 40%) i Parafasciolopsis fasciolaemorpha

(do 20%). Wzros³a równie¿ znacznie intensywnoœæ inwazji wymienionymi ga-

tunkami helmintów. Na uwagê zas³uguje maksymalna intensywnoœæ zara¿enia

motylic¹ wynosz¹ca 635 egzemplarzy i nicieniami A. sidemi osi¹gaj¹ca 44 310 

egzemplarzy. Stwierdzono równie¿ najwy¿sz¹, nie notowan¹ dot¹d inten-

sywnoœæ zara¿enia ¿ubrów przywr¹ P. fasciolaemorpha, która osi¹gnê³a 204

egzemplarze. 

Intensywne inwazje tych paso¿ytów mog¹ powodowaæ wyraŸne objawy

kliniczne u zara¿onych ¿ubrów takie jak biegunki, wychudzenie, s³aby rozwój

u ciel¹t oraz os³abienie kondycji starszych zwierz¹t i mo¿e prowadziæ nawet

do œmierci. 

Obserwowany w ci¹gu ostatnich lat znaczny wzrost ekstensywnoœci i in-

tensywnoœci zara¿enia ¿ubrów najwa¿niejszymi grupami helmintów wywo³u-

je powa¿ne zaniepokojenie. Omówione grupy helmintów ró¿ni¹ siê biologi¹

i cyklami rozwojowymi. Nicienie ¿o³¹dkowo-jelitowe z rodziny Trichostrongyli-

dae, a w tej liczbie A. sidemi maj¹ prosty cykl rozwojowy bez udzia³u ¿ywicieli

poœrednich. Przywry w¹trobowe odznaczaj¹ siê cyklami rozwojowymi z udzia³em

¿ywicieli poœrednich – œlimaków wodnych i l¹dowych. Z kolei ¿ywicielami poœ- 

rednimi i wektorami nicieni z rodzaju Setaria s¹ owady krwiopijne. Wzrost

zara¿enia nie tylko helmintami o prostym cyklu rozwojowym, a równie¿ ga-

tunkami o z³o¿onych cyklach z udzia³em ¿ywicieli poœrednich œwiadczy o du¿ym

rozprzestrzenieniu form inwazyjnych w œrodowisku, spowodowanym zbyt
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Fot. 4. Nicienie Setaria labiatopapil-
losa wyizolowane z jamy otrzewno-
wej ¿ubra. [Nematodes Setaria la-
biatopapillosa isolated from bison
peritoneal cavity]. Fot. Aleksander
W. Demiaszkiewicz.



wysokim zagêszczeniem ¿ubrów. Dalszy wzrost liczebnoœci bia³owieskiej popu-

lacji ¿ubrów i co za tym idzie wzrost zagêszczenia w zimowych zgrupowaniach

poci¹gnie za sob¹ wzrost intensywnoœci zara¿enia ¿ubrów paso¿ytami. Mo¿e to

spowodowaæ wyst¹pienie klinicznych postaci parazytoz, które bêd¹ prowadzi³y

do upadków ciel¹t i starszych ¿ubrów. 

Zabiegi profilaktyczne

W celu ograniczenia wzrostu inwazji paso¿ytniczych nale¿y zapobiegaæ

nadmiernej koncentracji ¿ubrów przez tworzenie nowych paœników i miejsc

dokarmiania. Dla zmniejszenia iloœci form inwazyjnych paso¿ytów w œrodo-

wisku nale¿y usuwaæ z miejsc zimowego dokarmiania i zagród nagromadzone

tam masy ka³owe, a nastêpnie je inaktywowaæ. W hodowli rezerwatowej ko-

nieczne jest dwukrotne w ci¹gu roku odrobaczanie wraz z kontrol¹ jego sku-

tecznoœci. Odrobaczanie ¿ubrów z wolnej populacji w zwi¹zku z jego ma³¹

skutecznoœci¹ i szkodliwoœci¹ dla œrodowiska, mo¿e byæ zastosowane tylko

w wyj¹tkowych okolicznoœciach. 

¯ubry wywo¿one z Puszczy Bia³owieskiej musz¹ byæ skutecznie odroba-

czone, w celu unikniêcia rozprzestrzeniania obcych, inwazyjnych gatunków

paso¿ytów (Ashworthius sidemi, Aonchotheca bilobata). W przypadku przywo- 

¿enia ¿ubrów z innych oœrodków hodowlanych niezbêdna jest 30-dniowa

kwarantanna w oddzielnych zagrodach z dwukrotnym badaniem przed i po

odrobaczeniu w celu okreœlenia jego skutecznoœci. 

Konieczne jest prowadzenie ci¹g³ego monitoringu zara¿enia ¿ubrów pa-

so¿ytami przez dwukrotne w ci¹gu roku (wiosn¹ i jesieni¹) badanie kopros-

kopowe ka³u ¿ubrów metodami flotacji, dekantacji i metod¹ Baermanna.

Nale¿y równie¿ wykonywaæ pe³ne sekcje parazytologiczne wszystkich pad³ych

i eliminowanych ¿ubrów. 
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Summary

Forming of European bison helminthfauna

in Bia³owie¿a Forest

Aleksander W. DEMIASZKIEWICZ, Anna M. PYZIEL

The European bison belongs to the animals whose helminthfauna is very

well known. We can find in Ku³agin’s and Wróblewski’s papers the first infor-

mation concerning bison’s helminths living in the wild state in Bia³owie¿a

Forest at the turn of the 19th and 20th century. During that time, 16 species of 

helminths were discovered. The mass infection of bison in that period by the

ruminants’ domestic parasites was caused by the pasture of cattle in forest

and by transhumance of cattle and sheep through the terrain of the forest. A

further investigation was conducted in the middle of the 20th century, when

bison were being kept in closed reservations. 21 species of helminths have

been found in bison living in reservations. 18 species of helminths among

those were typical for the domestic ruminants. The other 3 species are the

cestode Moniezia sp. that is distinctively different from all other members of

that species. Nematode Spiculopteragia boehmi is a typical deer nematode that

has not yet been found in Bovidae and nematode Aonchotheca bilobata, a

common cattle parasite in India and Vietnam. This last species was probably

absorbed when they were kept in zoos. After over 20 years of living on the loose

in Bia³owie¿a Forest, their helmithfauna were investigated again. Thirty three

species of helminths were found then. Comparing it to the helminthfauna of

bison living in a closed reservation, fauna of the bison living on the loose has

increased by 11 species typical for deer species. For 10 of them, bison was a

new host. In the last few years (from 2000), the new blood sucking abomasums

parasite Ashworthius sidemi originating from Asiatic deer has appeared, which 

infected all the examined deer. The intensity of its invasion is increasing and in 

each animal it reaches several thousand  individuals. In the last few investi-

gations, a new parasite Bunostomum trigonocephalum – typical moose parasite

has been found in a bison’s large intestine. That is why bison’s helmithfauna

consists of 37 species in total at the moment. With an increase of the popu-

lation of bison in Bia³owie¿a there was also observed that there is an increase

in intensity and extensity of parasitic invasions in the last few years, which can 

be dangerous for the bison. That is why the continuous monitoring of the state

of invasion of bison by parasites is necessary.
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Byæ albo nie byæ, czyli co ¿ubr ma w genach

Ma³gorzata TOKARSKA

Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, e-mail: tokarska@zbs.bialowieza.pl

¯ubr linii bia³owieskiej czyli wspó³czesny ¿ubr nizinny Bison bonasus bonasus
pochodzi od zaledwie siedmiu za³o¿ycieli. Wysokie spokrewnienie i inbred
populacji s¹ przyczyn¹ dramatycznie niskiej zmiennoœci genetycznej,
uniemo¿liwiaj¹cej wrêcz identyfikacjê osobnicz¹ z wykorzystaniem DNA. Czy
ma³o zmienne geny mog¹ byæ dla ¿ubra zagro¿eniem? Co mo¿na zrobiæ, by
zapewniæ ¿ubrowi przetrwanie? 

W¹skie gard³o

Jeszcze w roku 1914 w Puszczy Bia³owieskiej, ostatniej ostoi ¿ubra (Bison

bonasus bonasus) w Europie, ¿y³o 727 przedstawicieli tego gatunku. W ci¹gu

czterech wojennych lat, ¿ubr, pozbawiony ochrony, by³ masowo zabijany

przez ¿o³nierzy armii niemieckiej, a po ich odejœciu przez miejscowych

k³usowników. Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej, w 1919 roku, w Puszczy

Bia³owieskiej nie znaleziono ju¿ ¿ywych ¿ubrów.

W czasie restytucji gatunku, spoœród 54 ¿yj¹cych na œwiecie w ogrodach

zoologicznych i oœrodkach hodowli ¿ubrów, uda³o siê wykorzystaæ potomków

zaledwie 12 osobników, w tym ostatniego ¿yj¹cego przedstawiciela podgatunku

kaukaskiego ¿ubra (Bison bonasus caucasicus) – byka KAUKASUSA. Z czasem,

¿ubry z domieszk¹ krwi kaukaskiej, pochodz¹ce od wszystkich 12 za³o¿ycieli,

zosta³y odizolowane od czystych genetycznie ¿ubrów nizinnych i utworzy³y liniê

genetyczn¹ bia³owiesko-kaukask¹ (LC). Czyste ¿ubry bia³owieskie, pochodz¹ce

od zaledwie 7 za³o¿ycieli, tworz¹ liniê bia³owiesk¹ (LB), zwan¹ te¿ lini¹ nizinn¹.



Za³o¿yciele wspó³czesnej populacji ¿ubra bia³owieskiego przekazali swoje 

geny w bardzo nierównym stopniu (Tabela 1). A¿ ponad 80 % genów ka¿dego

wspó³czesnego ¿ubra nizinnego pochodzi od krowy PLANTY i byka PLEBEJERA,

a pozosta³e kilkanaœcie procent od pozosta³ych 5 za³o¿ycieli. O ile wszystkie

3 wyjœciowe linie ¿eñskie (3 warianty mitochondrialnego DNA przekazywanego

tylko poprzez matkê) s¹ obecne we wspó³czesnej populacji ¿ubra nizinnego,

o tyle linie mêskie utworzone przez BILLA i BERGÜNDERA wygas³y zarówno

w hodowli zamkniêtej, jak i wolnych populacjach. Oznacza to, ¿e wszystkie

wspó³czeœnie ¿yj¹ce byki s¹ nosicielami kopii chromosomu Y pochodz¹cego

od PLEBEJERA.

Zró¿nicowanie genetyczne wspó³czesnych ¿ubrów

W zwi¹zku z ma³¹ liczb¹ za³o¿ycieli i nieuniknionym kojarzeniem kolejnych

pokoleñ w bliskim pokrewieñstwie, wspó³czesna populacja ¿ubra wykazuje ma³e 

zró¿nicowanie genetyczne i wysoki poziom inbredu. Wspó³czynnik inbredu

okreœla, jaka czêœæ par genów danego osobnika jest identyczna ze wzglêdu na

jego pochodzenie. Wspó³czynnik inbredu ¿ubrów bia³owieskich, wynosz¹cy

prawie 50% oznacza, ¿e w wyniku spokrewnienia swoich rodziców, ka¿dy ¿ubr

ma oko³o 50% par genów w postaci homozygotycznej, czyli posiada te same

warianty genów na obu chromosomach. 

Niska zmiennoœæ genetyczna i wysoki stopieñ zinbredowania s¹ bardzo

niekorzystne zarówno dla poszczególnych osobników jak i dla ca³ej populacji.

Podobieñstwo genetyczne populacji oznacza podobny sposób reagowania na
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Tabela 1. Wykaz za³o¿ycieli linii bia³owieskiej (nizinnej) ¿ubra oraz udzia³ ich
genów w populacji. * – udzia³ genów za³o¿ycieli w momencie utworzenia wolnej
populacji. F – samice, M – samce. [The list of founders of the Lowland bison
line and their gene share in the contemporary population. * – gene share of the 
founders at the moment of population creation].

L.p.
No.

P³eæ i imiê     
Sex and name     

Udzia³ genów za³o¿yciela (%)
Founder gene share (%)

Populacja zamkniêta
Enclosed population 

Populacja wolno ¿yj¹ca*
Free living population*

1 F    PLANTA 29,4 36,3 

2 F    BILMA   2,6   5,1

3 F    PLAVIA   5,5   4,6

4 M   PLEBEJER 54,5 44,8 

5 M   BILL   2,6   5,2

6 M   BISMARCK   2,7   2,4

7 M   BERGRÜNDER   2,7   2,6



wszelkie zmiany œrodowiska, wynikaj¹cy ze zmniejszonego potencja³u adapta-

cyjnego ca³ej populacji. Wraz ze wzrostem spokrewnienia wzrasta w populacji

prawdopodobieñstwo ujawnienia siê alleli (wariantów genów) niekorzystnych

b¹dŸ wrêcz letalnych (œmiertelnych). Gwoli œcis³oœci nale¿y dodaæ, ¿e znane s¹

populacje innych gatunków zwierz¹t o bardzo niskiej zmiennoœci genetycznej,

w tym dotycz¹cej równie¿ uk³adu immunologicznego, u których nie stwierdzo-

no objawów depresji inbredowej (sarna, daniel, wó³ pi¿mowy, jeleñ kalifornijski).

Przewa¿a jednak pogl¹d, ¿e pojawienie siê objawów depresji inbredowej

(os³abienie ¿ywotnoœci wynikaj¹ce ze spokrewnienia rodziców) w takich

populacjach to jedynie kwestia czasu. Przyk³adem na to jest wilk z wyspy Isle

Royale na jeziorze Górnym w Ameryce Pó³nocnej, u którego wystêpuje tylko

jeden haplotyp (wariant) mitochondrialnego DNA. Przez wiele lat gatunek ten

uwa¿any by³ za przyk³ad na to, ¿e niska zmiennoœæ genetyczna nie musi wi¹zaæ 

siê z obecnoœci¹ depresji inbredowej. Jednak ostatnie doniesienia wykazuj¹, ¿e 

wszystkie badane wilki z tego stada posiadaj¹ powa¿ne deformacje krêgos³upa

w czêœci lêdŸwiowo-krzy¿owej, utrudniaj¹ce tym zwierzêtom poruszanie siê.

Zmiennoœæ genetyczn¹ szacuje siê za pomoc¹ markerów (znaczników) ge-

netycznych. Najwszechstronniej wykorzystywane s¹ markery mikrosatelitarne

(j¹drowe). Znajduj¹ siê one w niekoduj¹cych fragmentach genomu, maj¹ zatem 

charakter neutralny (niekoduj¹cy), i stosuje siê je w identyfikacji osobniczej,

kontroli pochodzenia (analiza ojcostwa, szacowanie sukcesu rozrodczego),

filogenetyce, analizie przestrzennej czy genetyce krajobrazu. Markery mito-

chondrialne, czyli d³u¿sze lub krótsze sekwencje mitochondrialnego DNA,

wykorzystywane s¹ najczêœciej do badañ filogenetycznych lub analizy

przestrzennej. Markery mitochondrialne mog¹ mieæ zarówno charakter

neutralny jak i koduj¹cy. Narzêdziem coraz czêœciej wykorzystywanym w ge-

netyce populacji s¹ markery typu SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism).

Ka¿dy marker SNP ma z zasady charakter bialleliczny (posiada zazwyczaj tylko

dwa warianty – allele), a zatem ich zmiennoœæ w populacji, w porównaniu

z mikrosatelitami, jest bardzo ograniczona. Jednak mo¿liwoœæ wykorzystania

w pojedynczej procedurze kilkudziesiêciu tysiêcy markerów SNP, co umo¿liwia

technologia mikromacierzy, daje ogromn¹ iloœæ informacji, która sprawia, ¿e

markery te mog¹ mieæ wszechstronne zastosowanie podobnie jak markery

mikrosatelitarne. Markery typu SNP, w przeciwieñstwie do mikrosatelitów,

znajduj¹ siê zarówno w koduj¹cych jak i niekoduj¹cych fragmentach genomu.

Zró¿nicowanie genetyczne ¿ubra bia³owieskiego, wyra¿one jako stopieñ he-

terozygotycznoœci (HE) markerów mikrosatelitarnych, wynosi zaledwie HE = 0,27. 

Innymi s³owy, zaledwie niespe³na 30% genów ka¿dego ¿ubra wykazuje zmien-

noœæ, a 70% wystêpuje w postaci uk³adów homozygotycznych wynikaj¹cych ze

spokrewnienia rodziców. Przeciêtny marker mikrosatelitarny, wykazuj¹cy u ¿ub-

ra zmiennoœæ genetyczn¹, posiada zazwyczaj tylko 2 warianty. Niewiele zna-

nych gatunków ssaków ma podobnie nisk¹ zmiennoœæ genetyczn¹ (Tabela 2).

Analizy genetyczne ¿ubrów wolno ¿yj¹cych w Puszczy Bia³owieskiej na

przestrzeni ostatnich 50 lat wskazuj¹ na nieznaczne ró¿nice struktury gene-

Byæ albo nie byæ, czyli co ¿ubr ma w genach 77



tycznej populacji w tym okresie. Istotne ró¿nice czasowe uzyskane zosta³y tylko 

dla parametru FIS okreœlanego czêsto jako wspó³czynnik inbredu. Jego wartoœæ 

by³a najwy¿sza i istotnie ró¿na od zera tylko w pierwszych analizowanych la-

tach. Nie oznacza to jednak, ¿e inbred w populacji maleje i przestaje byæ proble- 

mem. Parametr FIS, mimo swojej zwyczajowej nazwy „wspó³czynnik inbredu”,

nie ma bowiem nic wspólnego ze wspó³czynnikiem inbredu obliczanym na pod- 

stawie rodowodów. Okreœla on jedynie, czy i w jakim stopniu w analizowanym

okresie w populacji mia³y miejsce kojarzenia w pokrewieñstwie. Zatem ¿ubry

z polskiej czêœci Puszczy nie rozmna¿aj¹ siê obecnie w pokrewieñstwie, co

wynika g³ównie z wielkoœci populacji, jednak poziom inbredu szacowany na

pe³nych rodowodach, czyli od pokolenia za³o¿ycieli, nie tylko nie maleje, ale

z ka¿dym pokoleniem narasta.

Analiza mitochondrialnego DNA (kompletnej hyper-zmiennej pêtli D o d³u-

goœci 1429 par zasad) u blisko 200 ¿ubrów z Puszczy Bia³owieskiej, wykaza³a

obecnoœæ zaledwie 3 haplotypów. Najczêœciej spotykany haplotyp wystêpuje a¿

u 93% badanych osobników, nastêpny u 6%, a najrzadszy zaledwie u 1%

zwierz¹t. Czêstotliwoœæ wystêpowania 3 haplotypów mtDNA, przekazywanego

wy³¹cznie w linii ¿eñskiej, odzwierciedla udzia³ genów 3 krów za³o¿ycielek wspó³- 
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Tabela 2. Przyk³adowe zestawienie podstawowych parametrów zmiennoœci ge-
netycznej kilku gatunków du¿ych ssaków. A oznacza œredni¹ liczbê alleli w locus, 
HE – zmiennoœæ genetyczn¹. Wielkimi literami wyró¿niono gatunki, które przesz³y 
w ci¹gu ostatnich 200 lat dramatyczny spadek liczebnoœci do poni¿ej 20 osob-
ników. [Genetic parameters of selected large mammal species. A – mean allele
number per locus, HE – genetic variability. Capitals indicate species which
experienced big demographic losses (up to 20 individuals) during last 200 years].

Gatunek
Species

A HE

Byd³o polskie czerwone (Bos taurus)
Polish Red cattle

7,4 0,70

Bizon leœny (Bison bison athabascae)
Wood bison

6,1 0,70

Bizon preriowy (Bison bison bison)
Plains bison

5,3 0,67

ORYKS (Oryx leucoryx)
ARABIAN ORYX

2,1 0,52

¯UBR NIZINNY (Bison bonasus bonasus)
LOWLAND BISON

2,1 0,27

S£OÑ Z ADDO NATIONAL PARK (Loxodonta africana)
AFRICAN ELEPHANT FROM ADDO NATIONAL PARK

1,9 0,18

JELEÑ KALIFORNIJSKI (Cervus elaphus nannodes)
TULE ELK

1,7 0,20



czesnej populacji ¿ubra. Dla porównania, u ka¿dego z 3 analizowanych bizonów

preriowych stwierdzono, w tych samych badaniach, inny haplotyp tego samego

fragmentu mtDNA. U geparda, którego przez wiele lat uwa¿ano za gatunek

o zerowej zmiennoœci genetycznej, znaleziono 7 haplotypów mtDNA.

Podobnie niski poziom zmiennoœci genetycznej u ¿ubra bia³owieskiego

wystêpuje w sekwencjach koduj¹cych (genach). Badania jednego z najbar-

dziej zmiennych genów g³ównego uk³adu zmiennoœci tkankowej (ang. MHC –

Major Histocompatibility Complex) genu DRB3, wykaza³y istnienie zaledwie 4

alleli, podczas gdy u bizona takich alleli istnieje co najmniej 15.

Zmiennoœæ genetyczna ¿ubra bia³owieskiego jest tak niska, ¿e standar-

dowe techniki biologii molekularnej w wielu przypadkach nie maj¹ u tego

gatunku zastosowania. Komercyjne zestawy do identyfikacji osobniczej i kon- 

troli pochodzenia mog¹ zawieraæ zaledwie 7 informatywnych polimorficznych

markerów mikrosatelitarnych a otrzymane wyniki interpretowane s¹ z praw-

dopodobieñstwem bliskim pewnoœci. W przypadku ¿ubra, spoœród blisko 300

przebadanych osobników, a¿ 43 (16%) nie posiada³o unikalnych genotypów,

pomimo u¿ycia 17 zmiennych markerów mikrosatelitarnych (Ryc. 1). Prak-

tycznie uniemo¿liwia to wykonanie wiarygodnej analizy sukcesu rozrodczego

osobników z wolnej populacji. Nawet kontrola pochodzenia osobników z oœ-

rodków zamkniêtych, mo¿e okazaæ siê k³opotliwa, mimo ¿e najczêœciej oboje

rodzice, a w najgorszym razie co najmniej matka, s¹ znani. Rozwi¹zaniem

problemów z identyfikacj¹ osobnicz¹ u ¿ubra mog¹ okazaæ siê markery SNP.

Badania wykaza³y, ¿e nawet zestaw 50–60 markerów SNP, spoœród 54 tysiêcy

u¿ywanych w bydlêcym zestawie BovineSNP50 Illumina Genotyping BeadChip, 

wystarcza do wiarygodnej identyfikacji osobniczej i analizy pochodzenia.

Metodyka ta bêdzie wykorzystana do analiz sukcesu rozrodczego zwierz¹t

w wolno ¿yj¹cej populacji ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej.

Analizy porównawcze zmiennoœci 3 typów markerów DNA (mikrosatelity,

mtDNA oraz SNP) wykonane dla ¿ubra i pokrewnych gatunków, pozwoli³y od-

tworzyæ zwi¹zki filogenetyczne pomiêdzy ¿yj¹cymi przedstawicielami rodzaju

Bison i byd³a. Niezale¿nie od rodzaju u¿ytej metody tworzenia dendrogramów,

wyniki analiz filogenetycznych w obrêbie podrodziny Bovinae, opartych na ana-

lizie mikrosatelitów, markerów SNP i segmentów chromosomu Y wskazuj¹ na

bardzo du¿e podobieñstwo genetyczne pomiêdzy ¿ubrem i bizonem, co znaj-

duje pe³ne odzwierciedlenie w fakcie, ¿e kojarzenie obu gatunków daje w pe³ni

p³odne potomstwo (Ryc. 2). Jednak analiza mitochondrialnego DNA wskazuje

na du¿e zró¿nicowanie genetyczne pomiêdzy ¿ubrem a bizonem (Ryc. 3). Na tyle 

du¿e, ¿e mtDNA ¿ubra wykazuje wiêcej podobieñstw z mtDNA byd³a zebu

ni¿ bizona.

Jednym z wa¿niejszych parametrów wykorzystywanych do oceny stanu

bezpieczeñstwa genetycznego populacji i jej szans na przetrwanie, jest efektywna 

wielkoœæ populacji (Ne). Parametr ten okreœla ile osobników z populacji bierze

efektywny udzia³ w rozrodzie. Przyjmuje siê, ¿e poziom bezpieczeñstwa gene-

tycznego dla populacji to oko³o 50 efektywnie rozmna¿aj¹cych siê osobników.
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Ryc. 1. Przyk³adowa wizualizacja zmiennoœci 4 markerów mikrosatelitarnych u 3 ¿ub-
rów (A) i 3 bizonów (B). U ¿ubrów wszystkie loci mikrosatelitarne wystêpuj¹ w formie
homozygotycznej (1 pik na ka¿dy marker), uniemo¿liwiaj¹c rozró¿nienie poszczegól-
nych osobników, podczas gdy te same loci u bizonów wystêpuj¹ w formie heterozygo-
tycznej (2 piki na ka¿dy marker) i pozwalaj¹ rozró¿niæ poszczególne osobniki. Źród³o:
Tokarska 2010. [Visual representation of 4 microsatellite markers in 3 European bison 
(A) and 3 Plains bison (B). In European bison all microsatellite loci are homozygous
(1 peak per marker), while in Plains bison the same loci are heterozygous (2 peaks per
marker) which enables distinguishing of individuals. Source: Tokarska 2010].
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Ryc. 2. Drzewo filogenetyczne skonstruowane na podstawie dystansów genetycznych
pomiêdzy rodzajem Bison a rasami byd³a, oszacowanych z wykorzystaniem markerów
typu SNP. [Phylogenetic tree based on genetic distances between genus Bison and
seven cattle breeds, estimated using SNP markers].
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Wartoœæ Ne dla wspó³czesnych ¿ubrów z polskiej czêœci Puszczy, obliczona na

podstawie 12 markerów mikrosatelitarnych, to zaledwie 22 osobniki. Liczba

faktycznie bior¹cych udzia³ w rozrodzie zwierz¹t jest znacznie wy¿sza, ale efekt

genetyczny dla populacji jest taki sam, jakby by³o ich 22. 

¯ubr linii bia³owiesko-kaukaskiej jest, przynajmniej teoretycznie, w ko-

rzystniejszej sytuacji genetycznej, ni¿ czysty ¿ubr nizinny (linii bia³owieskiej),

poniewa¿ pochodzi od 12, a nie od 7 za³o¿ycieli. Mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e

po³¹czenie obu linii genetycznych mog³oby zwiêkszyæ zmiennoœæ gatunku jako

ca³oœci i byæ dla niego korzystne. Jednak u ¿ubrów linii bia³owiesko-kaukaskiej,

mimo znacznie ni¿szego œredniego inbredu, wystêpuj¹ objawy istotnie i dodatnio 

skorelowane z poziomem inbredu (objawy depresji inbredowej), takie jak ano-

malie rozwojowe szkieletu samic oraz podwy¿szona œmiertelnoœæ ciel¹t. Ich poja- 

wienie siê w linii bia³owiesko-kaukaskiej mo¿na t³umaczyæ b¹dŸ tzw. „efektem

za³o¿yciela” – wniesieniem niekorzystnych genów przez jednego lub wiêcej

z 5 za³o¿ycieli niewystêpuj¹cych w linii bia³owieskiej, b¹dŸ zjawiskiem „out-

breedingu”, czyli rodzajem genetycznego niedopasowania chromosomów dwóch

podgatunków ¿ubra (kaukaskiego i nizinnego). Niedopasowanie takie powoduje
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Ryc. 3. Zwi¹zki ewolucyjne pomiêdzy ¿ubrem nizinnym (Bison bonasus), bizonem pre-
riowym (Bison bison) i byd³em (Bos taurus) odtworzone na podstawie analizy sekwencji
mtDNA. Cyfry i litery przy nazwach gatunkowych oznaczaj¹ poszczególne haplotypy
(Tokarska 2010). [Evolutionary relationships between Lowland bison (Bison bonasus),
plains bison (Bison bison) and cattle (Bos taurus), reconstructed using mtDNA
sequences. Number and letters indicate haplotypes. Source: Tokarska 2010)].



objawy tzw. „depresji outbredowej”, zwykle podobne do oznak depresji inbre-

dowej i mo¿e dotyczyæ nawet populacji nale¿¹cych do tego samego gatunku, ale

¿yj¹cych w d³ugotrwa³ej izolacji geograficznej i genetycznej (tak jak np. u oryksa

arabskiego). ¯ubry linii bia³owieskiej mia³y najwyraŸniej wiêcej szczêœcia ni¿

potomkowie Kaukasusa, gdy¿ wydaje siê, ¿e nie otrzyma³y w spadku po

przodkach niekorzystnych wariantów genów, mog¹cych siê odbiæ na ich zdrowiu 

i witalnoœci.

Czy uda siê zachowaæ czystego genetycznie ¿ubra nizinnego

w Puszczy Bia³owieskiej?

¯ubry ¿yj¹ce w Puszczy Bia³owieskiej po obu stronach granicy nie tworz¹ 

jednej du¿ej populacji. ¯ubry bia³oruskie, maj¹ce w pe³ni bia³owieski rodo-

wód, zosta³y w 1981 roku odizolowane od polskiej populacji p³otem granicznym,

ci¹gn¹cym siê na ca³ej d³ugoœci granicy pañstwa w obrêbie Puszczy Bia³o-

wieskiej. Stanowi on nieprzekraczaln¹ dla ¿ubrów barierê, prowadz¹c do

izolacji ¿ubrów po obu stronach granicy. Porównawcze badania genetyczne

wykaza³y wyraŸne ró¿nice pomiêdzy ¿ubrami z polskiej i bia³oruskiej popula-

cji, znacznie wiêksze ni¿ te, których mo¿na by siê spodziewaæ po 30-letniej

izolacji. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby prób pozyskanych dot¹d z Bia-

³orusi (N = 24), wartoœæ Ne dla tej populacji wynosi 32, czyli prawie o po³owê

wiêcej ni¿ po stronie polskiej. Ponadto, u po³owy przebadanych ¿ubrów bia-

³oruskich wystêpuj¹ warianty genetyczne nie stwierdzone nigdy po polskiej

stronie granicy, a wystêpuj¹ce u ¿ubrów linii bia³owiesko-kaukaskiej. Podczas

restytucji gatunku w polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej, osobniki z krwi¹

KAUKASUSA utrzymywane by³y w izolacji od ¿ubrów nizinnych czystej krwi

i stopniowo wywo¿one. Jednak w populacji bia³oruskiej, ¿ubry linii nizinnej

by³y przez pewien czas utrzymywane we wspólnych stadach z ¿ubrami linii

bia³owiesko-kaukaskiej, a ostateczne rozdzielanie linii odbywa³o siê, mimo

niew¹tpliwie najlepszej woli osób odpowiedzialnych, na zasadzie uznaniowej,

z uwzglêdnieniem notatek hodowców z obserwacji osobniczych. Z powodu braku

dowodów na wymieszanie osobników obu linii i zapewnieñ osób odpowiedzial- 

nych o poprawnoœci prowadzonych dzia³añ hodowlanych, ¿ubry bia³oruskie

uznane zosta³y, mimo w¹tpliwoœci, za ¿ubry czystej linii nizinnej. Skutki tych

uchybieñ mog³y zostaæ zweryfikowane dopiero dziêki badaniom genetycznym.

Na œwiecie, wed³ug aktualnych wci¹¿ danych, istnieje 5 bezpiecznych

demograficznie (maj¹cych co najmniej 100 osobników) populacji czystej linii

bia³owieskiej i 2 linii bia³owiesko-kaukaskiej (Tabela 3). Wszystkie ¿ubry

bia³oruskie pochodz¹ z populacji utworzonej w bia³oruskiej czêœci Puszczy

Bia³owieskiej. Jeœli uznamy, na co wskazuj¹ historia restytucji i wyniki

badañ genetycznych, ¿e wszystkie ¿ubry bia³oruskie s¹ przedstawicielami

mieszañcowej linii bia³owiesko-kaukaskiej, to jedyn¹ demograficznie bez-
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pieczn¹ populacj¹ ¿ubra nizinnego bêd¹ ¿ubry z polskiej czêœci Puszczy

Bia³owieskiej. Zatem, gdy runie nadgryziony zêbem czasu p³ot graniczny i po-

pulacje ¿ubra z obu czêœci Puszczy siê wymieszaj¹, ¿ubr bia³owieski (¿ubr

nizinny), o którego uratowanie 80 lat temu rozpoczê³a siê miêdzynarodowa

batalia, pozostanie w Puszczy jedynie w hodowli zamkniêtej.

Przysz³oœæ ¿ubra nizinnego okazuje siê kwesti¹ niepewn¹ i dyskusyjn¹

nie tylko z powodów jego niskiej zmiennoœci genetycznej czy dzia³alnoœci

cz³owieka. Nowym zagro¿eniem dla przysz³oœci jedynej, jak siê okazuje, de-

mograficznie bezpieczniej populacji ¿ubra nizinnego jest realne zagro¿enie

hybrydyzacj¹ z lini¹ bia³owiesko-kaukask¹. Jest jeszcze trochê czasu, by

zdecydowaæ, czy chcemy chroniæ czystego genetycznie ¿ubra nizinnego w Pusz-

czy Bia³owieskiej i podj¹æ odpowiednie ku temu dzia³ania. 
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Tabela 3. Wykaz bezpiecznych demograficznie (powy¿ej 100 osobników) populacji
¿ubra w roku 2008. Wielkimi literami wyró¿niono populacje linii nizinnej, ma³ymi
literami – bia³owiesko-kaukask¹. # oznacza populacje bia³oruskie o dyskusyjnej
przynale¿noœci do linii genetycznej bia³owieskiej. [The list of demographically safe
(above 100 individuals) populations of European bison in 2008. Capitals indicate
Lowland bison populations, normal fonts – Lowland-Caucasian line. # – indicates
Belarussian populations of Lowland line of dubious genetic purity].

Nazwa populacji
Population

Kraj        
Country       

Liczba zwierz¹t
Population size

PUSZCZA BIA£OWIESKA Polska 456

BELOVEZHSKAYA PUSHCHA # Bia³oruœ 364

Bieszczady Polska 286

Orlovskoe Polese Natsionalnyi Park Rosja 189

Osipovichskii Leskhoz Mogilevskoi Oblasti # Bia³oruœ 114

Kolkhoz „Ozery” Grodnenskoi Oblasti # Bia³oruœ 110

Pripyatskii Natsionalnyi Park # Bia³oruœ 106
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Tokarska M., Kawa³ko A., Wójcik J. M., Pertoldi C. 2009. Genetic variability in the European bison
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Linnean Society 97: 801–809.

Tokarska M., Marshall T., Kowalczyk R., Wójcik J. M., Pertoldi C., Kristensen T. N., Loeschcke V.,
Gregersen V. R., Bendixen C. 2009. Effectiveness of microsatellite and SNP markers for
parentage and identity analysis in species with low genetic diversity: the case of European
bison. Heredity 103: 326–332. 

Wójcik J. M., Kawa³ko A., Tokarska M., Jaarola M., Vallenback P., Pertoldi C. 2009. Post-bottleneck
mtDNA diversity in a free-living population of European bison: implications for conservation.
Journal of Zoology 277: 81–87. 

Summary

To be or not to be, what do European bison genes tell us?

Ma³gorzata TOKARSKA

The European bison (Bison bonasus bonasus) went through a severe

bottleneck nearly 100 years ago. The species was restored based on 7 individuals

but with an extremely unequal gene share in the contemporary population. The

genetic analyses show that the contemporary European bison represent only a

part of its pre-bottleneck genetic variability and the distinct individuals are so

genetically similar with one another that even standard genetic markers do not

enable their reliable identification. Such low differentiation may become an actual 

threat in case of sudden environmental changes, especially new pathogenic

factors. In spite of over 450 individuals in the Polish part of Bia³owie¿a Forest and

its status as a “demographically safe population”, its effective population size (Ne)

is only about 20, which indicates the low adaptive potential of the population.

Genetic studies results indicate that Polish and and Belarussian populations of

the European bison from Bia³owie¿a Forest are not genetically homogenous. The

Belarussian bison population carries alleles present in the Lowland-Caucasian

line and should not, as a whole, be considered as the genetically pure Lowland

line. Thus, potential re-joining of the both populations, long awaited to potentially

enrich the genetic potential of the Lowland bison, turns out to be more prob-

lematic than it once seemed.
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¯ubr i jego bliski krewny z Ameryki 

Zbigniew A. KRASIÑSKI

ul. Browska 1, 17-230 Bia³owie¿a, e-mail: zbigniew.a.krasinski@gmail.com

¯ubry i bizony ¿yj¹ na odleg³ych kontynentach, ale ³¹czy je bliskie
pokrewieñstwo wynikaj¹ce z faktu posiadania wspólnego przodka. St¹d bior¹
siê tak¿e podobieñstwa w ich wygl¹dzie. Dla laików ¿ubr i bizon to podobne,
du¿e, masywnie zbudowane zwierzêta. Czêsto zdarza siê, ¿e w logo firm czy
banerach reklamowych w Polsce, zamiast sylwetki ¿ubra, u¿ywa siê podobizny 
bizona. Jednak w wygl¹dzie obu gatunków obserwujemy wiele ró¿nic.
Ojczyzn¹ ¿ubra jest Europa, a bizona Ameryka Pó³nocna i tam jest ich w³aœciwe 
miejsce. Wprowadzanie bizona amerykañskiego do hodowli zagrodowej w Polsce
i Europie stanowi zagro¿enie dla naszego ¿ubra. 

Trochê o historii

Oba gatunki – ¿ubr (Bison bonasus) i bizon (Bison bison) – maj¹ wspól-

nego przodka wywodz¹cego siê z po³udniowo-wschodniej Azji. Przenikn¹³ on

na kontynent amerykañski przez pomost l¹dowy, który istnia³ w miejscu

dzisiejszej cieœniny Beringa. Ostateczne rozdzielenie obu gatunków dokona³o

siê po ust¹pieniu lodowca ponad 10 tysiêcy lat temu, gdy l¹dowe przejœcie

miêdzy Azj¹ a Ameryk¹ zosta³o zalane. Zwierzêta z rodzaju Bison zasiedli³y

ogromne obszary Ameryki Pó³nocnej i Europy. Historyczny zasiêg ¿ubra,

zdaniem wielu autorów, na zachodzie siêga³ do Oceanu Atlantyckiego, a na

wschodzie obejmowa³ masyw górski Kaukazu. Bizony zajê³y centraln¹ czêœæ

kontynentu pó³nocnoamerykañskiego od Alaski po Zatokê Meksykañsk¹.

Na tych rozleg³ych przestrzeniach dokona³o siê dalsze ró¿nicowanie gatunków.

mailto:zbigniew.a.krasinski@gmail.com


U ¿ubrów wykszta³ci³y siê dwa podgatunki – ¿ubr nizinny zwany bia³owieskim 

(Bison bonasus bonasus) – mieszkaniec europejskich lasów, oraz ¿ubr kau-

kaski (Bison bonasus caucasicus), zamieszkuj¹cy masyw górski Kaukazu.

¯ubr kaukaski nie dotrwa³ w czystej formie do naszych czasów. Ostatnie

osobniki wyginê³y w stanie wolnym w 1927 roku. W miarê kurczenia siê lasów 

na kontynencie europejskim i wzrostu presji cz³owieka, mala³ area³ zajmowany

przez ¿ubry nizinne. W po³owie XIX wieku istnia³a ju¿ tylko jedna wolna

populacja w Puszczy Bia³owieskiej. Jednak intensywne k³usownictwo ze strony

armii niemieckiej i miejscowej ludnoœci w czasie I wojny œwiatowej doprowa-

dzi³o do zag³ady ¿yj¹cych tu ¿ubrów w 1919 roku. Restytucja gatunku by³a

mo¿liwa dziêki osobnikom, które przetrwa³y  w hodowli zamkniêtej.

Nieco inaczej przedstawia³a siê historia bizonów amerykañskich. Jeszcze 

w XV wieku amerykañskie prerie przemierza³y ogromne stada bizonów

preriowych (Bison bison bison), natomiast lesiste tereny pó³nocnej Kanady

zamieszkiwa³ bizon leœny (Bison bison athabasce). Z powodu intensywnych

polowañ, chorób i wzrostu wypasu byd³a, stada bizonów zosta³y zredukowane 

z dziesi¹tków milionów do zaledwie kilkuset osobników pod koniec XIX

wieku. Czêœæ ocala³ych zwierz¹t wy³apano i przeniesiono do hodowli zagro-

dowej. W wolnej przyrodzie ocala³y zaledwie 23 bizony w Parku Narodowym

Yellowstone w stanie Wyoming (USA) i w okolicach Wielkiego Jeziora

Niewolniczego na pó³nocy Kanady, gdzie w 1911 roku liczebnoœæ bizonów

szacowano na 300 osobników. Niestety w latach 1925–1928 przetransporto-

wano na te tereny ponad 6 tysiêcy bizonów preriowych, co doprowadzi³o do

wymieszania siê obu podgatunków. 

Wspó³czesna sytuacja ¿ubrów i bizonów na œwiecie 

Liczebnoœæ ¿ubrów na œwiecie jest dok³adnie znana, gdy¿ wszystkie osob- 

niki z hodowli zamkniêtych i stada wolno ¿yj¹ce s¹ zarejestrowane w Ksiêdze

Rodowodowej ¯ubrów, która ukazuje siê co roku i jest wydawana przez Bia³o-

wieski Park Narodowy. Liczebnoœæ ¿ubrów na œwiecie nieznacznie przekroczy³a

4000 osobników w 2008 roku. ¯ubry ¿yj¹ w niewoli w ogrodach zoologicznych,

rezerwatach i ró¿nego typu zwierzyñcach, ale wiêkszoœæ (60%) ¿yje w stanie

wolnym i swobodnie przemierza kompleksy leœne i tereny leœno-polne w Polsce,

na Bia³orusi, Ukrainie, Rosji, Litwie, a ostatnio tak¿e na S³owacji.

Liczebnoœæ bizonów na terenie USA i Kanady szacowana jest obecnie na

oko³o 500 tysiêcy. Jednak wiêkszoœæ osobników tego gatunku znajduje siê

w prywatnych rêkach i ¿yje w hodowlach zamkniêtych oraz na farmach, gdzie

zwierzêta te s¹ hodowane w celach komercyjnych. Dwie najwiêksze i najbar-

dziej znane wolne populacje wystêpuj¹ w Parku Narodowym Yellowstone

w USA, gdzie bytuje 3900 osobników, oraz w Parku Narodowym Wood Buffalo 

w Kanadzie, gdzie ¿yje obecnie oko³o 5000 bizonów. 
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Jak odró¿niæ ¿ubra od bizona?

¯ubr i bizon s¹ blisko spokrewnione i nale¿¹ do tego samego rodzaju

Bison. Jednak w ich wygl¹dzie istniej¹ ró¿nice, które widaæ, gdy porównamy

sylwetki obu zwierz¹t (Ryc. 1 i 2, Fot. 1 i 2). Uwidaczniaj¹ siê one w przebiegu

linii grzbietu. U bizonów za g³ow¹ widaæ wyraŸne za³amanie, a dalej linia

grzbietu pnie siê stromo do góry. U ¿ubrów przebieg linii grzbietu jest ³agod-

ny, potocznie okreœlany jako karpiowaty. Ró¿nice te s¹ szczególnie dobrze

widoczne u doros³ych samców obu gatunków.

G³owa u bizonów, podobnie jak u ¿ubrów, jest nisko osadzona. Rogi

bizonów stercz¹ do góry i lekko zaginaj¹ siê do œrodka, natomiast u ¿ubra

krzywizna rogów jest wiêksza. G³owê i przód cia³a bizona pokrywaj¹ d³ugie,

kêdzierzawe w³osy o ciemnoczekoladowej barwie, które za ³opatk¹ wyraŸnie

siê koñcz¹. D³u¿sze w³osy okrywaj¹ te¿ koñczyny przednie i dlatego bizony

wygl¹daj¹ jakby mia³y bufiaste pumpy. Tylne partie cia³a bizonów pokrywaj¹

krótkie w³osy o barwie miedzianobr¹zowej. Okrywa w³osowa ¿ubra ma barwê

p³owobrunatn¹. Broda bizona jest d³u¿sza i wyraŸniej zaznaczona ni¿ u ¿ubra.

U obu gatunków wystêpuje dymorfizm p³ciowy: samce – byki s¹ wiêksze,

masywniej zbudowane, maj¹ silnie wykszta³conym garb (k³¹b), a samice –

krowy s¹ delikatniejszej budowy z mniejszym garbem. Ró¿nice w wygl¹dzie

krów obu gatunków s¹ jednak s³abiej widoczne ni¿ w przypadku byków.

Wielkoœæ i masa cia³a ¿ubrów i bizonów ¿yj¹cych na wolnoœci s¹ zbli¿one,
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Ryc. 1. Porównanie kszta³tu sylwetek ¿ubra i bizona. ¯ubr – kolor ciemnozielony, bizon
– br¹zowy. [Comparison of the silhouette shape of European bison and American
bison. European bison – dark green, American bison – brown]. Rys. Tomasz Samojlik.
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Ryc. 2. Porównanie wygl¹du bizona i ¿ubra. Sylwetka bizona: Ÿród³o Reynolds i in.
1982. [Comparison of European and American bison body appearance. American
bison drawing from Reynolds et al. 1982]. Rys. Tomasz Samojlik. 

  1. Kszta³tna g³owa wy¿ej osadzona ni¿ u bi-
zona.

  2. Rogi d³u¿sze i masywniejsze ni¿ u bizona,
³agodnym ³ukiem zaginaj¹ce siê do œrodka,
³uk ten wyraŸnie zaznaczony u samic. 

  3. Linia grzbietu ³agodnym ³ukiem pnie siê
do góry i stopniowo obni¿a siê w tylnej
czêœci cia³a. Kszta³t grzbietu ¿ubra okreœla
siê jako „karpiowaty”.

  4. W³osy pokrywaj¹ce przód cia³a s¹ krótsze 
ni¿ u bizona, barwy p³owobrunatnej z ru-
dawym  odcieniem. 

  5. Granica pomiêdzy w³osami pokrywaj¹cy-
mi przód i ty³ cia³a nie jest tak wyraŸnie
zaznaczona jak u bizonów.

  6. Linia grzbietu nie obni¿a siê ku ty³owi.

  7. Sierœæ pokrywaj¹ca ty³ cia³a jest krótsza
ni¿ w przednich partiach.

  8. Ogon siêga do stawu skokowego, pokryty 
d³u¿szym w³osem ni¿ u bizonów.

  9. U doros³ych samców od otworu naplet-
kowego ku ty³owi widoczne lekkie wybrzu- 
szenie.

10. Górn¹ czêœæ przednich koñczyn pokry-
waj¹ krótsze w³osy ni¿ u bizona.

11. Broda krótsza ni¿ u bizona, ³agodnie prze-
chodzi w przedpiersie. 

  1. W³osy na g³owie d³u¿sze ni¿ u ¿ubra,
ciemnobr¹zowe, wyraŸna grzywka na
czole.

  2. Rogi krótkie, czêsto schowane we w³o-
sach, koñce skierowane do góry.

  3. Linia grzbietu za g³ow¹ ostro kieruje
siê ku górze.

  4. Przedni¹ czêœæ cia³a pokrywaj¹ d³u¿-
sze kêdzierzawe w³osy, barwy czeko-
ladowo br¹zowej.

  5. Granica miêdzy okryw¹ w³osow¹ przed-
nich i tylnych partii cia³a wyraŸnie wi-
doczna.

  6. W tylnych partiach linia grzbietu obni¿a 
siê ³agodnym ³ukiem.

  7. Ty³ cia³a poroœniêty jest krótk¹, g³adk¹
sierœci¹ koloru miedzianobr¹zowego.

  8. Ogon krótki, cienki, poroœniêty g³adkim 
w³osem, zakoñczony pêdzlem lub kêp-
k¹ d³u¿szych w³osów.

  9. U samców kêpka w³osów otaczaj¹ca
otwór napletkowy wyraŸnie widoczna
na g³adkim podbrzuszu.

10. D³u¿sze w³osy, pokrywaj¹ce górn¹ czêœæ
koñczyn przednich, koñcz¹ siê przy
nadgarstkach, co nasuwa skojarzenie,
ze bizon jest odziany w bufiaste portki.

11. Broda wyraŸnie zaznaczona, trójk¹t-
nego kszta³tu – „kozia broda”.
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Fot. 2. Samiec bizona na prerii. [American bison on prairie]. ãFot. Melissa Schalke –
Fotolia.com.

Fot. 1. Samiec ¿ubra nizinnego. [European bison male of lowland subspecies].
Fot. Tomasz Kamiñski



jednak ¿ubry osi¹gaj¹ wiêksz¹ maksymaln¹ masê cia³a (840 kg u ¿ubra i 770 kg

u bizona) oraz maj¹ d³u¿sze i grubsze rogi. 

Dla wielu osób ró¿nice w budowie miêdzy ¿ubrem i bizonem s¹ tak ma³o

istotne, ¿e bardzo czêsto fotografie lub ryciny bizona zastêpuj¹ w reklamach

i logo instytucji nasze rodzime ¿ubry. Jako przyk³ad mo¿na podaæ baner

reklamuj¹cy pewien oœrodek rekreacyjny w okolicy Bia³egostoku, na którym

zamiast ¿ubra umieszczono podobiznê bizona. Podobnie przedstawia³ siê

projekt polskiej monety Euro opublikowany w prasie w 2009 roku, na której

zwierzê bardziej przypomina³o bizona ni¿ ¿ubra 

Bizony w Europie i Polsce 

Osobniki obu gatunków krzy¿uj¹ siê miêdzy sob¹ i daj¹ p³odne potoms-

two. W pierwszych latach restytucji ¿ubrów w³aœnie takie mieszañce stanowi³y

powa¿ne zagro¿enie dla czystoœci gatunku. Badanie rodowodów takich osob-

ników pozwoli³o na wyeliminowanie ich z prac nad odtworzeniem ¿ubra. Na

pocz¹tku restytucji, w latach 1929–1930, do rezerwatów w Bia³owie¿y poza

¿ubrami przywieziono równie¿ trzy ¿ubrobizony, które po wyjaœnieniu ich po-

chodzenia natychmiast wywieziono. Nie wszyscy hodowcy reagowali jednak

tak zdecydowanie. Jako przyk³ad mo¿na podaæ hodowlê ¿ubrów ksiêcia Bedford

w Woburn-Abbey w Anglii, w której pozostawienie mieszañców zniweczy³o

proces restytucji czystych ¿ubrów.

B³¹d, jaki pope³niono w latach 40-tych XX wieku umieszczaj¹c ¿ubry

z domieszk¹ genów bizona w centralnej czêœci masywu górskiego Kaukazu,

na terenach rezerwatu biosfery, ma swoje konsekwencje do dnia dzisiejszego.

Najlepsze tereny dla ¿ubrów zajê³y mieszañce, które nie mog¹ byæ zarejes-

trowane w Ksiêdze Rodowodowej ¯ubrów i tego faktu nie zmieni t³umaczenie,

¿e wyhodowano, jak uwa¿aj¹ niektórzy, now¹ rasê czy nawet gatunek ¿ubra

górskiego.

W ostatnich latach nasta³a moda na fermow¹ hodowlê bizonów w krajach 

europejskich. Liczne firmy i prywatni hodowcy zaczêli sprowadzaæ bizony na

stary kontynent. Hodowle takie mo¿na spotkaæ we Francji, Belgii, Niemczech,

a ostatnio te¿ w Rosji. W Polsce bizony s¹ trzymane w by³ej stadninie koni

w Kurozwêkach ko³o Staszowa w województwie œwiêtokrzyskim (Fot. 3) oraz

w Zielnowie pod Dar³owem na Pomorzu. Planowano tak¿e sprowadzenie

bizonów na teren województwa podlaskiego (okolice Krynek), spotka³o siê to

jednak z licznymi protestami przyrodników oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony

Przyrody w Bia³ymstoku. Mog³o to stwarzaæ zagro¿enie dla czystoœci gatunku

Bison bonasus, a szczególnie osobników ¿yj¹cych w Puszczy Knyszyñskiej,

a nawet dla populacji z Puszczy Bia³owieskiej. Czystoœæ ¿ubrów bytuj¹cych

w wolnych populacjach mo¿e byæ zagro¿ona przez przenikniêcie do nich nawet

pojedynczych bizonów z hodowli fermowej.  
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Fot. 3. Stado bizonów amerykañskich w hodowli w Kurozwêkach (woj. œwiêtokrzyskie).
[American bison herd in Kurozwêki breeding centre (Œwiêtokrzyskie voivodship,
Poland)]. Fot. Rafa³ Kowalczyk.
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Summary

European bison and his close relative from North America

Zbigniew A. KRASIÑSKI

European and American bison live on the distant continents, but have a

common ancestor and are closely related. American and European bison are

similar in many ways and, so they are sometimes misidentified. Commercial

banners and company logos in Poland often use a picture of an American

bison instead of an European bison, however, the two species show many

differences. The differences are clearly visible when comparing their body

silhouettes. The American bison’s hump is sharply marked in the front, while

the European bison’s back line is more gentle. The frontal part of the American

bison is covered by darker and longer fur than in his European cousin and

ends sharply on the shoulder line. Both species sizes are similar, however

European bison males have higher maximal body mass and larger horns. The

place of origin of Bison bonasus is Europe and that of Bison bison is North

America. Introducing the American bison to breeding enclosures in Poland

and Europe poses a specific threat to the European bison.
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Korytarze ekologiczne w „Krainie ¿ubra”

– efekty projektu LIFE
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Jednym z najwiêkszych problemów w ochronie dzikich zwierz¹t jest postêpuj¹ca
fragmentacja œrodowiska i zwi¹zana z tym izolacja populacji. Uniemo¿liwia
ona wymianê genów pomiêdzy populacjami oraz ich naturalne rozprzestrze-
nianie siê. Zjawiska te s¹ szczególnie dotkliwe dla du¿ych ssaków, które do
¿ycia potrzebuj¹ rozleg³ych przestrzeni. ¯ubr – najwiêksze zwierzê l¹dowe Eu-
ropy, bytuje obecnie w ma³ych liczebnie i izolowanych populacjach. Stworzenie
zwartego zasiêgu wystêpowania gatunku i rozprzestrzenienie s¹siaduj¹cych
populacji jest jednym z g³ównych zadañ ochrony gatunku. Pomocne w tym
mog¹ byæ korytarze ekologiczne.

Fragmentacja populacji ¿ubra w Polsce

Trwaj¹ce od stuleci przekszta³canie œrodowiska naturalnego spowodowa³o 

jego du¿¹ fragmentacjê i wyginiêcie wielu gatunków zwierz¹t. Wyr¹b lasów,

powiêkszanie powierzchni upraw rolnych oraz rozbudowa miast i infrastruktury 



komunikacyjnej nie tylko pozbawi³y zwierzêta du¿ej czêœci œrodowisk dla nich

optymalnych, ale tak¿e powa¿nie utrudni³y lub czêsto wrêcz uniemo¿liwi³y

kontaktowanie siê ze sob¹ odizolowanych populacji. Powoduje to bardzo du¿e

zagro¿enie dla przetrwania gatunków.

Na tym tle sytuacja ¿ubra wygl¹da szczególnie niekorzystnie. Mimo

ochrony w ubieg³ych stuleciach, jako zwierzyny zarezerwowanej dla potrzeb

polowañ królewskich, utrata przydatnych œrodowisk oraz k³usownictwo (szcze-

gólnie intensywne w okresach wojen i powstañ narodowych) doprowadzi³y na
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Ryc. 1. Rozmieszczenie ¿ubrów w województwie podlaskim i oczekiwane kierunki roz-
przestrzeniania siê populacji. [The distribution of European bison in Podlasie region
and expected directions of population dispersion].

Obszar wystêpowania ¿ubra
Areas of bison distribution

Stada ¿ubrów
Bison herds

Obserwacje migruj¹cych ¿ubrów
Observations of migrating bison

Planowane kierunki migracji
Expected directions of migrations

Bia³owie¿aHajnówka

Siemiatycze

Bielsk Podlaski

Bia³ystok

Puszcza Knyszyñska

Puszcza
Bia³owieska

Puszcza 
Mielnicka



pocz¹tku XX wieku do ca³kowitego wyginiêcia wolno ¿yj¹cych populacji ga-

tunku. ¯ubry powróci³y na wolnoœæ tylko dziêki osobnikom, które przetrwa³y

w ogrodach zoologicznych i oœrodkach hodowlanych. Rozmieszczenie ¿ubrów

w Polsce jest efektem procesu odtwarzania tego gatunku i charakteryzuje siê

du¿¹ nieci¹g³oœci¹ wystêpowania wolno ¿yj¹cych stad. ¯ubry ¿yj¹ na wolnoœci 

w piêciu populacjach, które, poza s¹siaduj¹cymi ze sob¹ populacjami bia³o-

wiesk¹ i knyszyñsk¹, nie maj¹ szans na kontakt z powodu nie tylko frag-

mentacji œrodowiska, ale tak¿e znacznych odleg³oœci pomiêdzy obszarami ich

wystêpowania.

Sytuacja ¿ubrów najlepiej wygl¹da na Podlasiu. Populacja bia³owieska

licz¹ca oko³o 450 osobników i knyszyñska licz¹ca oko³o 80 osobników,

stanowi¹ trzon œwiatowego stada ¿ubrów. Obszar Podlasia daje potencjalne

mo¿liwoœci zwiêkszenia liczebnoœci ¿ubrów na tym terenie i stworzenia roz-

leg³ego obszaru wystêpowania gatunku (Ryc. 1). Wymaga to jednak umo¿-

liwienia migracji ¿ubrom zamieszkuj¹cym te tereny i sta³ego kontaktu pomiêdzy

subpopulacjami. Na omawianym terenie, oprócz obszarów dogodnych do ¿ycia

¿ubrów, wystêpuje równie¿ wiele barier, które w ró¿nym stopniu wp³ywaj¹ na

rozprzestrzenianie siê ¿ubrów (tereny zabudowane, drogi, p³ot graniczny).

Aby u³atwiæ, a w niektórych przypadkach umo¿liwiæ przemieszczanie siê

¿ubrów, konieczne sta³o siê wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych.

Korytarze ekologiczne

Dzikie zwierzêta wymagaj¹ okreœlonej, zale¿nej od gatunku, przestrzeni

¿yciowej. S³u¿y im ona do zdobywania pokarmu, schronienia oraz rozmna-

¿ania. Przestrzeñ ¿yciowa pojedynczego osobnika okreœlona jest jako area³

osobniczy. Du¿e zwierzêta, takie jak ¿ubry, potrzebuj¹ stosunkowo du¿ych

area³ów osobniczych, które w ich przypadku dochodz¹ nawet do 150 km
2

.

Zwierzêta nale¿¹ce do jednego gatunku, wystêpuj¹ce na okreœlonym obszarze,

tworz¹ populacje. Aby by³a ona w stanie przetrwaæ, musi byæ odpowiednio

liczna. Fragmentacja œrodowiska powoduje podzia³ populacji zwierz¹t zamiesz- 

kuj¹cych okreœlony obszar. Dzieli siê ona wówczas na subpopulacje, które je¿eli

mog¹ nadal kontaktowaæ siê ze sob¹ – tworz¹ metapopulacjê. Gdy mo¿liwoœci

kontaktu zostaj¹ zerwane, wówczas odizolowane subpopulacje maj¹ ma³e szan-

se na przetrwanie. Wynika to z teorii minimalnej populacji ¿ywotnej (ang.

minimum viable population). Ma³e izolowane populacje s¹ nara¿one na szereg

losowych zdarzeñ (demograficznych i œrodowiskowych), które zwiêkszaj¹ prawdo-

podobieñstwo zaniku populacji. Aby zabezpieczyæ lub nawet odtworzyæ mo¿-

liwoœci przemieszczania siê zwierz¹t w obrêbie metapopulacji, konieczne jest

tworzenie i ochrona szlaków migracji zwierz¹t czyli korytarzy ekologicznych.

Zarówno w czasie codziennych wêdrówek w obrêbie swojego area³u osob- 

niczego, jak i w czasie d³u¿szych migracji, zwierzêta wykorzystuj¹ okreœlone

typy œrodowisk, które najbardziej odpowiadaj¹ ich wymaganiom (Fot. 1).
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Poniewa¿ w Polsce wiêkszoœæ gatunków zwierz¹t zwi¹zana jest ze œrodo-

wiskami leœnymi lub mozaik¹ lasów i terenów otwartych, w trakcie swoich

wêdrówek wykorzystuj¹ one g³ównie obszary zalesione, bagienne, zakrzaczo-

ne, zadrzewiony doliny rzeczne, unikaj¹c obszarów intensywnie wykorzysty-

wanych przez cz³owieka. Takie obszary, o stosunkowo dobrze zachowanym

œrodowisku naturalnym, pozbawione barier dla migracji organizmów, nazy-

wamy korytarzami ekologicznymi.

Wyznaczenie korytarzy ekologicznych jest podstaw¹ skutecznej ochrony

gatunków w silnie pofragmentowanych œrodowiskach wspó³czesnej Europy.

Dotyczy to równie¿ ¿ubrów – najwiêkszych ssaków zamieszkuj¹cych nasz

kontynent. Korytarze ekologiczne, oprócz podstawowych funkcji, takich jak

umo¿liwienie sta³ego kontaktu pomiêdzy subpopulacjami oraz sprzyjanie

migracjom i rozprzestrzenianiu siê gatunków, u³atwiaj¹ równie¿ zarz¹dzanie

œrodowiskiem i populacjami zwierz¹t. Umo¿liwiaj¹ te¿ ukierunkowanie mig-

racji na okreœlonych obszarach, a co za tym idzie – znacznie u³atwiaj¹ plano-

wanie dzia³añ minimalizuj¹cych wp³yw inwestycji (g³ównie transportowych)

na zwierzêta. Pozwalaj¹ równie¿ na podjêcie kroków na rzecz odbudowy ³¹cz-

noœci ekologicznej, na przyk³ad poprzez dolesienia kluczowych obszarów, tam 

gdzie z ró¿nych przyczyn zosta³a ona utracona.
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Fot. 1. Grupa ¿ubrów migruj¹cych na pó³noc od Puszczy Bia³owieskiej. [Bison herd
migrating north of the Bia³owie¿a Forest]. Fot. Rafa³ Kowalczyk.



Wyznaczenie korytarzy ekologicznych ¿ubrów

w ramach projektu LIFE „Kraina ¯ubra”

Opracowuj¹c plan dzia³añ ochronnych dla ¿ubrów w Puszczy Bia³owies-

kiej, dostrze¿ono potrzebê rozprzestrzenienia populacji gatunku na obszary

s¹siaduj¹ce oraz po³¹czenie jej z populacj¹ w Puszczy Knyszyñskiej. Pozwoli-

³oby to na zwiêkszenie obszaru wystêpowania ¿ubrów oraz wzrost ich liczeb-

noœci. Stworzenie funkcjonalnych korytarzy ekologicznych ³¹cz¹cych Puszczê 

Bia³owiesk¹ i Knyszyñsk¹, gdzie obecnie wystêpuj¹ dziko ¿yj¹ce stada gatun-

ku, oraz Puszczê Bia³owiesk¹ z po³o¿on¹ na po³udniowy-zachód Puszcz¹

Mielnick¹, gdzie wystêpuj¹ obszary przydatne do zasiedlenia przez ¿ubry,

powinno umo¿liwiæ zwiêkszenie zasiêgu wystêpowania ¿ubrów. By³o to jedno

z g³ównych zadañ rozpoczêtego w 2006 roku projektu LIFE „Ochrona ¿ubra

w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”.

Wyznaczenie najlepszych po³¹czeñ w œrodowisku wymaga precyzyjnej

analizy preferencji œrodowiskowych zwierz¹t oraz struktury œrodowisk, jak

równie¿ innych czynników wp³ywaj¹cych na œrodowisko (np. gêstoœæ zalud-

nienia czy gêstoœæ sieci drogowej). Aby okreœliæ, jaka jest zale¿noœæ pomiêdzy

rozmieszczeniem ¿ubrów, a wy¿ej wymienionymi czynnikami, przeprowadza

siê analizê wybiórczoœci œrodowiskowej gatunku. Zebrane informacje na temat

rozmieszczenia ¿ubrów w rejonie Puszczy Bia³owieskiej pochodz¹ce z ró¿nych 

Ÿróde³ (Tabela 1) pos³u¿y³y do obliczenia wskaŸnika wybiórczoœci Jacobsa (D). 

WskaŸnik ten oblicza siê wed³ug wzoru:

D = (r–p)/(r+p–2rp)

r – procentowy udzia³ obserwacji ¿ubra w obrêbie danego siedliska; 

p – procentowy udzia³ powierzchni danego siedliska na badanym obszarze.

Indeks Jacobsa charakteryzuje poszczególne typy œrodowiska ze wzglêdu 

na ich wybieranie przez dany gatunek, przyjmuj¹c wartoœci od –1 do +1.

Wartoœci wskaŸnika zbli¿one do +1 wskazuj¹ na preferencjê w stosunku do

danego œrodowiska, natomiast wartoœci zbli¿one do –1 oznaczaj¹ jego uni-

kanie. Wartoœci zbli¿one do 0 wskazuj¹ na wykorzystanie siedlisk proporc-

jonalnie do ich wystêpowania w œrodowisku. I tak np. dla lasów liœciastych

i mieszanych, bêd¹cych najczêstszymi zbiorowiskami w Puszczy Bia³owies-

kiej, wartoœæ indeksu Jacobsa wynios³a 0,77. Tak¿e ³¹ki i pastwiska, które s¹

przez ¿ubry doœæ czêsto wykorzystywane, szczególnie jesieni¹ i zim¹, maj¹

stosunkowo wysok¹ wartoœæ wskaŸnika wybiórczoœci – 0,27. Obszary nieprzy-

datne dla du¿ych ssaków, takie jak tereny zabudowane czy wody powierzch-

niowe charakteryzuj¹ siê natomiast bardzo niskimi wartoœciami, odpowiednio:

–0,95 i –1. WskaŸnik Jacobsa dla gruntów ornych, na których ¿ubry wyrz¹-

dzaj¹ czasem szkody, wyniós³ –0,06. 

Wyznaczanie optymalnych po³¹czeñ ekologicznych jest obecnie u³atwione

dziêki rozbudowanym narzêdziom wchodz¹cym w sk³ad aplikacji GIS, czyli
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Systemów Informacji Geograficznej (z ang. GIS – Geographic Information

System). Aplikacja wylicza po³¹czenia pomiêdzy dwoma punktami zdefinio-

wanymi jako obszary siedliskowe, czyli takie, w których dany gatunek wys-

têpuje lub mo¿e wystêpowaæ. Aby jednak mo¿liwe by³o wyznaczenie takich

po³¹czeñ, wskaŸnik wybiórczoœci Jacobsa musi zostaæ przeliczony na miarê

oporu œrodowiska (w skali od 0 do 100). Przyjmuje ona wartoœci odwrotne ni¿

wskaŸnik Jacobsa. Najwy¿sza wartoœæ – 100, przyjmuj¹ œrodowiska najbar-

dziej unikane, teoretycznie nieprzekraczalne, podczas gdy wartoœæ bliska 0

oznacza œrodowiska optymalne i silnie preferowane przez zwierzêta, nie sta-

wiaj¹ce ¿adnego oporu przy ich przekraczaniu. Wyliczony na tej podstawie

opór œrodowiska dla terenów leœnych wyniós³ 12, podczas gdy dla terenów

zabudowanych wskaŸnik ten jest bardzo wysoki – 98.

Wyliczenie miary oporu dla ka¿dego z typów œrodowiska umo¿liwi³o prze- 

kszta³cenie mapy pokrycia terenu na mapê oporu œrodowiska i rozpoczêcie

analizy metod¹ œcie¿ki najmniejszych kosztów LCP (ang. LCP – least-cost

path). Metoda ta polega na wyznaczaniu najkrótszych odcinków ³¹cz¹cych

dane punkty i przebiegaj¹cych przez œrodowiska, których sumaryczna miara

oporu œrodowiska jest najni¿sza. Oznacza to, ¿e analizowane s¹ wszystkie

potencjalne po³¹czenia pomiêdzy dwoma punktami, a nastêpnie wskazywane

jest to, dla którego suma oporu jest najni¿sza. Tak wykreœlona linia wskazuje

ten obszar, gdzie ci¹g³oœæ ekologiczna jest stosunkowo najlepiej zachowana.

Przy wyznaczaniu po³¹czeñ LCP (P) korzysta ze wzoru:
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Tabela 1. Rodzaje danych wykorzystanych do analiz oporu œrodowisk dla ¿ubra w Pusz- 
czy Bia³owieskiej. [Sources of data used in habitat resistance analysis for European
bison in Bia³owie¿a Forest].

Rodzaj danych Okres Liczba obserwacji

Obserwacje bezpoœrednie

Dane ZBS PAN i BPN 1964–2004 207

Dane ZBS PAN 2004–2007 585

Obserwacje szkód (dane BPN) 1990–1999 106

Obserwacje szkód (dane Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody) 

2000–2007 235

Dane telemetryczne VHF

Dane ZBS PAN 1998–2007 6 205  

Dane ZBS PAN 2004–2007 6 148  

Dane telemetryczne GPS

Dane ZBS PAN 2005–2007 16 992     



P = S (Li ´ Wi), (i = 1–7)

Li – szerokoœæ przeciêtych siedlisk, 

Wi – miara oporu œrodowiska dla przecinanych siedlisk,

i – typy przecinanego œrodowiska (lasy liœciaste, lasy mieszane, lasy iglaste,

³¹ki i pastwiska, grunty orne, obszary podmok³e, wody powierzchniowe,

zabudowa).
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Ryc. 2. Potencjalne korytarze ekologiczne na obszarze po³udniowego Podlasia wyz-
naczone metod¹ analizy LCP. [Potential ecological corridors for the southern Podlasie
region determined by LCP analysis].
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Istnieje oczywiœcie wiele sytuacji problemowych, na które nale¿y zwracaæ 

uwagê przy wyznaczaniu korytarzy t¹ metod¹. Dla przyk³adu, przy braku

innych œrodowisk, aplikacja przeprowadzi liniê nawet przez œrodowiska abso- 

lutnie nieprzydatne dla danego gatunku zwierzêcia. 

W wyniku analizy LCP w obszarze s¹siaduj¹cym z Puszcz¹ Bia³owiesk¹

otrzymano potencjalne liniowe po³¹czenia pomiêdzy obszarami leœnymi na

terenie po³udniowego Podlasia (Ryc. 2). Nastêpnie, dodatkowe analizy œrodo-

wiskowe w oparciu o szczegó³owe mapy œrodowiskowe pozwoli³y na okreœlenie 

granic korytarzy i odpowiedniej ich szerokoœci umo¿liwiaj¹cej swobodn¹ mig-

racjê du¿ych ssaków kopytnych. W taki w³aœnie sposób wyznaczono korytarze

ekologiczne dla ¿ubrów.

Opracowuj¹c przebieg korytarzy ekologicznych w obrêbie Puszczy Bia³o-

wieskiej, korzystano równie¿ z wyznaczonej przez Zak³ad Badania Ssaków

PAN w 2005 roku sieci korytarzy ekologicznych ³¹cz¹cych europejsk¹ sieæ

Natura 2000. Przy definiowaniu poszczególnych korytarzy przyjêto, ¿e wiêk-

szoœæ g³ównych kierunków migracji ¿ubra pokrywaæ siê bêdzie z korytarzami

poziomu krajowego i miêdzynarodowego. Jako korytarze lokalne zdefinio-

wane zosta³y niewielkie po³¹czenia pokrywaj¹ce siê z g³ównymi kierunkami

migracji ¿ubrów. 

Weryfikacja korytarzy ekologicznych

Opisane wy¿ej modelowanie œrodowiskowe da³o w efekcie sieæ korytarzy

ekologicznych ³¹cz¹cych Puszczê Bia³owiesk¹ z s¹siednimi kompleksami leœ-

nymi. Jednak zdarza siê, ¿e w terenie istniej¹ sytuacje (np. ogrodzenia nie

zaznaczone na mapach, wysokie nasypy, planowane inwestycje) ograniczaj¹ce

dro¿noœæ korytarzy ekologicznych obecnie lub w przysz³oœci. Tak wiêc kolej-

nym etapem prac by³o zweryfikowanie otrzymanych korytarzy w terenie, co

pozwoli³o okreœliæ, na ile funkcjonalne s¹ proponowane korytarze i na ile wybór

ich przebiegu by³ prawid³owy. Weryfikacja przeprowadzona zosta³a w trakcie

audytu terenowego w latach 2007–2008.

Audyt mia³ na celu dwa podstawowe zadania: sprawdzenie sposobu u¿yt- 

kowania terenu w obrêbie korytarzy ekologicznych oraz zidentyfikowanie

potencjalnych barier oraz powstaj¹cych nowych inwestycji. Stwierdzono

przede wszystkim, ¿e obszary przyleg³e do Puszczy Bia³owieskiej podlegaj¹

silnej sukcesji wtórnej oraz czêsto prowadzone s¹ na nich zalesienia gruntów

porolnych. Informacja o przebiegu tych procesów by³a niezwykle istotna

w procesie weryfikacji sieci korytarzy ekologicznych. W trakcie spotkañ

z lokalnymi samorz¹dami pozyskano tak¿e informacje na temat planowanych 

inwestycji oraz kierunków rozwoju gmin. Samorz¹dy przedstawi³y swoje

plany zalesieñ, jak równie¿ plany tworzenia nowych obszarów chronionych.
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Audyt przeprowadzony na 7 g³ównych kierunkach wyznaczonych przez analizy

LCP dostarczy³ kompletnych informacji niezbêdnych do ostatecznego okreœ-

lenia przebiegu korytarzy i ich granic (Ryc. 3).

Audyt wykaza³ ró¿ne problemy wystêpuj¹ce na poszczególnych kierun-

kach migracji. Najlepszym po³¹czeniem ekologicznym jest kierunek pó³nocny

(kierunek 1) (Ryc. 3). Na tym obszarze brak jest barier antropogenicznych,

ponadto jest to teren doœæ silnie zalesiony. Wsie na pó³noc od Puszczy Bia-

³owieskiej (z wyj¹tkiem obszarów przyleg³ych do Zalewu Siemianówka) wylud- 

niaj¹ siê, a na ca³ym obszarze obecna jest silna sukcesja wtórna pól, ³¹k

i innych u¿ytków rolnych (Fot. 2).

Podobn¹ sytuacjê mo¿na zaobserwowaæ na obszarze po³o¿onym na po-

³udnie od Puszczy Bia³owieskiej (kierunek 6). Niestety korytarz ekologiczny

jest tam przeciêty przez drogê krajow¹ nr 66 prowadz¹c¹ z Bia³egostoku do

przejœcia granicznego Po³owce. Ruch na tej drodze jest doœæ du¿y (ponad 2000 

pojazdów na dobê), a perspektywy rozbudowy tej drogi, a co za tym idzie

wzrostu natê¿enia ruchu, a tak¿e planowane inwestycje w jej bliskim s¹siedz- 

twie, mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na migracje ¿ubrów na tereny po³o¿one dalej

na po³udnie (Fot. 3). Droga ta jest równie¿ powa¿n¹ barier¹ na innych kie-

runkach migracji, które przecina (szczególnie kierunki 4 i 5). Kierunek 5,

podobnie jak 7, przebiegaj¹ przez obszary leœne podzielone stosunkowo inten- 

sywnie u¿ytkowanymi terenami rolniczymi, z obecn¹ w niektórych miejscach

sukcesj¹ wtórn¹. Lasy na tym obszarze s¹ doœæ du¿e i gêsto rozmieszczone,

stanowi¹c doskona³¹ os³onê dla zwierz¹t w trakcie migracji. Podobnie pofrag-

mentowane tereny leœne zosta³y zaobserwowane na kierunkach 2 i 3, pro-

wadz¹cych na pó³noc i na pó³nocny-zachód od Puszczy Bia³owieskiej. Jednak

tereny rolnicze s¹ tam u¿ytkowane znacznie mniej intensywnie ni¿ na po³udniu,

a du¿a ich czêœæ po³o¿ona jest w dolinie rzeki Narew i w zwi¹zku z tym se-

zonowo zalewana. Lokalne samorz¹dy nie planuj¹ ¿adnych inwestycji na tym

obszarze, st¹d korytarze ekologiczne na tych kierunkach powinny dobrze

spe³niaæ swoj¹ funkcjê (Fot. 4 i 5).

Najmniej korzystnym kierunkiem dla migracji du¿ych ssaków kopytnych 

okaza³ siê kierunek 4 prowadz¹cy na zachód od Puszczy Bia³owieskiej. S¹ to

tereny intensywnie u¿ytkowane rolniczo, o bardzo ma³ej lesistoœci.

Stworzenie korytarza ekologicznego wymaga tam znacznych zalesieñ. Mo¿e to 

byæ jednak niemo¿liwe ze wzglêdu na wysok¹ jakoœæ gleb na tych obszarach

(Fot. 5). Dodatkowo, planowane s¹ w tym rejonie w przysz³oœci du¿e

inwestycje.

Audyt dostarczy³ wielu wartoœciowych informacji, które pozwoli³y prze-

prowadziæ weryfikacjê wyznaczonych uprzednio korytarzy. Wykaza³ zarazem,

¿e na tym terenie nie ma wielu barier, które mog³yby utrudniaæ migracjê ¿ub-

rów. Najwiêkszym problemem wydaj¹ siê byæ du¿e tereny nieleœne (szczegól-

nie na zachód od Puszczy) oraz droga krajowa nr 66. Jednak naturalna

sukcesja wtórna, której podlega znaczna czêœæ pól i ³¹k, sprzyja rozwojowi
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Ryc. 3. Potencjalne kierunki migracji ¿ubrów na obszarze przyleg³ym do Puszczy Bia-
³owieskiej. [Potential directions of bison migration in the vicinity of the Bia³owie¿a
Forest].

Kierunki migracji ¿ubra
Directions of bison
migration

0                10               20 km
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Fot. 2. Typowy krajobraz obszarów po³o¿onych na pó³noc od Puszczy Bia³owieskiej.
Mozaika ³¹k i lasów niedaleko wsi Cisówka. [Typical landscape of areas located north
from the Bia³owie¿a Forest. Mosaic of meadows and woodlands next to the Cisówka
village]. Fot. Dorota £awreszuk. 

Fot. 3. Przejœcie graniczne w Po³owcach. Rozwój tego miejsca i zwi¹zany z tym wzrost
natê¿enia ruchu mo¿e powa¿nie zagroziæ ci¹g³oœci ekologicznej na tym obszarze. [Border
crossing in Po³owce. Development of this place and in result increase of traffic may
significantly disturb the ecological connectivity in this area]. Fot. Adrian To³kacz.
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Fot. 4. Krajobraz okolic wsi Milejczyce, mozaika terenów rolniczych i lasów, cha-
rakterystyczna dla obszarów po³o¿onych na kierunku migracji 5 i 7 (patrz Ryc. 3).
[Landcscape in the area of Milejczyce village; arable land and forests mosaic typical for
areas located in the migration directions 5 and 7 (comp. Fig. 3)]. Fot.  Dorota £awreszuk.

Fot. 5. Otwarte tereny ³¹kowe w dolinie Narwi dobrze pe³ni¹ funkcje korytarzy eko-
logicznych dla wiêkszoœci gatunków zwierz¹t. Charakterystyczny krajobraz korytarza
na kierunku 3. [Open meadows in the Narew river valley are functional ecological
corridors for most of animals. Typical landscape of corridor in the direction 3].
Fot. Dorota £awreszuk.



naturalnych korytarzy ekologicznych. Ponadto, wiele pól, zw³aszcza tych na

s³abych gruntach, jest obecnie zalesiana. Na podstawie wyników audytu

i uprzednio przygotowanych map, sporz¹dzono ostateczn¹ wersjê korytarzy

ekologicznych na obszarze Krainy ¯ubra (Ryc. 4).
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Ryc. 4. Uaktualniona sieæ korytarzy ekologicznych na po³udniowym Podlasiu po jej
weryfikacji w terenie. [Updated ecological corridors network in the southern Podlasie
after its verification in the field]. 



Od teorii do praktyki

Wyznaczone korytarze ekologiczne maj¹ za zadanie umo¿liwiæ rozprzes-

trzenianie siê ¿ubrów w regionie Podlasia. Sam projekt nie wystarczy jednak,

aby korytarze zaczê³y skutecznie pe³niæ swoj¹ rolê. Potrzebne s¹ dzia³ania,

które zapewni¹ ochronê istniej¹cych korytarzy, a tak¿e ich odtwarzanie tam,

gdzie jest to konieczne. Poniewa¿ w Polsce nie ma prawa umo¿liwiaj¹cego

skuteczn¹ ochronê sieci ekologicznej (definicja korytarzy ekologicznych poja-

wia siê w ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, brak jest

jednak jakiejkolwiek prawnej formy ochrony dla sieci korytarzy), dalsze prace

nad wdra¿aniem sieci korytarzy ekologicznych ukierunkowano na wprowa-

dzenie jej do procesu planowania przestrzennego, zarówno na poziomie gmin

objêtych projektem LIFE, jak i ca³ego województwa podlaskiego. Umiejsco-

wienie korytarzy ekologicznych w dokumentach planistycznych powinno

zapewniæ skuteczn¹ ochronê ci¹g³oœci ekologicznej, w szczególnoœci przed nie-

kontrolowan¹ zabudow¹ i innymi inwestycjami, a tak¿e umo¿liwiæ zarz¹dzanie

u¿ytkowaniem terenu w obrêbie korytarzy, pozwalaj¹c np. na priorytetowe

traktowanie zalesieñ na takich obszarach. 
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Fot. 5. Okolice Bielska Podlaskiego s¹ w wielu miejscach zupe³nie bezleœne. Inten-
sywnej gospodarce rolnej sprzyjaj¹ bardzo dobre gleby. [The surroundings of Bielsk
Podlaski are very often completely deforested. Intensive farming conducive to very
fertile soil]. Fot. Adrian To³kacz.



Przygotowane przez ZBS PAN przyrodnicze opracowanie sieci korytarzy

ekologicznych dla województwa podlaskiego zosta³o przekazane do Podlas-

kiego Biura Planowania Przestrzennego w Bia³ymstoku. Zadaniem biura by³o

wdro¿enie tej sieci do procedur planowania przestrzennego na poziomie re-

gionalnym, a w odniesieniu do obszaru 11 gmin objêtych projektem „Kraina

¯ubra”, tak¿e na poziomie lokalnym (gminnym). 

W pierwszym etapie prac zaproponowan¹ sieæ ekologiczn¹ skonfronto-

wano z istniej¹cym i planowanym zagospodarowaniem terenu, wynikaj¹cym

z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego. Efektem

tych prac by³o wprowadzenie zmian w przebiegu korytarzy ekologicznych na

poziomie wojewódzkim. Wiêkszoœæ korekt dotyczy³a jednak korytarzy poza

obszarem „Krainy ¯ubra”. Niektóre z nich musia³y byæ usuniête b¹dŸ ogra-

niczone ze wzglêdu na planowane (np. lotnisko), jak i ju¿ realizowane inwestycje

lub te¿ przeznaczenie terenu pod zabudowê. W wielu przypadkach mo¿liwy

by³ natomiast wybór wariantu alternatywnego, który pozwala³ na utrzymanie

ci¹g³oœci ekologicznej. W przypadku g³ównych kierunków migracji ¿ubrów

z Puszczy Bia³owieskiej, na tym etapie analiz nie zidentyfikowano istotnych

przeszkód w utrzymaniu ich ci¹g³oœci.

Skorygowany i skonsultowany z Zak³adem Badania Ssaków PAN przebieg

korytarzy (Ryc. 5) zosta³ przedstawiony Zarz¹dowi Województwa Podlaskiego,

który na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2009 roku pozytywnie zaopiniowa³

propozycjê ich przebiegu. Dziêki temu wyznaczone korytarze ekologiczne zos-

tan¹ uwzglêdnione w aktualizowanym obecnie planie zagospodarowania

przestrzennego województwa podlaskiego. Uzyskanie pozytywnej opinii za-

rz¹du jest bardzo istotne, poniewa¿ otwiera mo¿liwoœci realnej ochrony i res-

tytucji ³¹cznoœci ekologicznej na terenie ca³ego województwa.

Drugi etap prac polega³ na opracowaniu korytarzy ekologicznych na po-

ziomie lokalnym i przekazaniu dokumentacji do gmin. Analizie poddane

zosta³y studia uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gmin obszaru „Kraina ¯ubra”. W dokumentach tych stwierdzono brak zapi-

sów dotycz¹cych korytarzy ekologicznych, wynikaj¹cy przede wszystkim z braku

dostêpu do opracowañ na ich temat. Zarówno analiza dokumentów, jak równie¿

informacje pozyskane bezpoœrednio z gmin potwierdzi³y, ¿e najwiêksze trud-

noœci w zachowaniu ci¹g³oœci ekologicznej wystêpuj¹ na kierunku 4. Rea-

lizowane s¹ tam du¿e inwestycje przemys³owe i farmy wiatrowe. Pozosta³e

kierunki, co wykaza³ audyt oraz potwierdzi³y rozmowy z lokalnymi w³adzami,

nie s¹ intensywnie u¿ytkowane. Samorz¹dy nie planuj¹ równie¿ zmiany tego

stanu rzeczy. S¹ to wiêc tereny idealne do w³¹czenia ich w granice korytarzy,

a niektóre gminy dostrzeg³y we wdra¿anej idei korytarzy ekologicznych szansê

na promocjê regionu, choæby przez ekoturystykê, dla której ¿ubr jest nieoce-

nionym atutem. Opracowana dokumentacja przebiegu korytarzy zosta³a

przekazana w³adzom gmin objêtych projektem LIFE „Kraina ¯ubra”, w celu

uwzglêdnienia ich w najbli¿szych aktualizacjach studiów uwarunkowañ i kie- 

runków zagospodarowania przestrzennego gmin.
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Ryc. 5. Mapa sieci ekologicznej zatwierdzonej przez zarz¹d województwa podlaskiego.
[Map of the ecological network approved by the Board of the Podlasie Voivodship].



Podsumowanie

Wyznaczone korytarze ekologiczne s¹ prób¹ odtworzenia i zabezpie-

czenia ³¹cznoœci ekologicznej pomiêdzy zachowanymi cennymi obszarami

przyrodniczymi na Podlasiu. W zamierzeniu pomog¹ one w rozprzestrze-

nianiu ¿ubrów na tym terenie oraz w stworzeniu du¿ej i stabilnej populacji tego

gatunku. Dziêki wprowadzeniu ich do planu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa podlaskiego, uzyska³y one szansê realnej i skutecznej

ochrony przed zbyt intensywnym zagospodarowaniem i co za tym idzie –

utrat¹ dro¿noœci. Aby jednak mog³y skutecznie pe³niæ swoj¹ funkcjê, konieczne

s¹ kolejne dzia³ania. Prawid³owe zarz¹dzanie œrodowiskiem w granicach

korytarzy ekologicznych wymaga objêcia ich ochron¹ prawn¹. Nale¿y zasta-

nowiæ siê nad zakresem tej ochrony oraz sposobem zarz¹dzania œrodowis-

kiem, które umo¿liwi zabezpieczenie i odtworzenie ³¹cznoœci ekologicznej.

Niezbêdna jest równie¿ kontynuacja edukacji dotycz¹cej ¿ubra oraz idei

korytarzy ekologicznych, a tak¿e przeciwdzia³anie ewentualnym konfliktom

¿ubr–cz³owiek, które mog¹ siê pojawiæ wraz z rozprzestrzenieniem populacji.

Wdra¿anie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce wraz z innymi

podejmowanymi na rzecz ochrony ¿ubrów dzia³aniami daj¹ nadziejê na za-

chowanie tego gatunku dla przysz³ych pokoleñ.
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Summary

Ecological corridors in Bison land 

– results of the LIFE project 

Marcin GÓRNY, Dorota £AWRESZUK, W³odzimierz JÊDRZEJEWSKI,

Adrian TO£KACZ, Bernadetta ORTYL, Rafa³ KOWALCZYK,

Alicja MIESZKOWSKA, Ryszard SERWATKA

One of the main problems in nature conservation is the progressive frag-

mentation of habitats causing isolation of populations. It prevents gene flow

among populations and the natural spread of animals. Fragmentation has a

significant impact especially on large mammals, which need an extensive area.

European bison, the largest terrestrial mammal of Europe, is an example of a

species which exists in isolated populations. Establishing connectivity between

neighboring populations, in order to create one continuous range and to

improve dispersal of bison, is highlighted as one of the main elements needed to

assure the survival of the species. The bison population in the Polish part of the

Bia³owie¿a Primeval Forest currently consists of 450 individuals and this

number is increasing. In such circumstances it is very important to allow bison

to migrate to new areas by creating ecological corridors that connect Bia³owie¿a

Forest with adjacent forests. Bison migration to the east is not possible due to

the presence of the border fence erected in the early 1980’s. On the west side of

the Bia³owie¿a Forest migration is prevented by intensively utilized agricultural

areas. Therefore, the most useful bison migratory directions from Bia³owie¿a

Forest are routes to the south, to the Mielnik Forest and to the north, to Knyszyn 

Forest, where there is bison population of 80 individuals. One of the activities of

the LIFE project “European bison conservation in the Bia³owie¿a Forest – Bison

Land”, which has been implemented since 2006, is focused on the delineation of

ecological corridors and their integration into regional spatial planning

procedures. The work was conducted for 11 communes from Bia³owie¿a Forest

and its vicinity. On the base of available data (direct observations, telemetry

results, bison damage records) and using GIS analyses the potential ecological

network was delimited (least cost path method). As the next step, an ecological

audit was conducted for verification of the study results. Field survey and 

information regarding planned investments (gained from local communes) were

used to update the corridors network. The results of the project were

transferred to the regional spatial planning authority in order to implement

them within regional and local spatial planning documents and strategies.

Ecological corridors designed in this project should allow bison to enlarge

their distribution range and create a more stable population in north-

eastern Poland. The other function of ecological corridors will be to mitigate

potential conflicts caused by the close proximity of bison and people.
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Rozprzestrzenienie populacji i u¿ytkowanie
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w Puszczy Bia³owieskiej
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Wraz ze wzrostem liczebnoœci wolno ¿yj¹ca populacja ¿ubrów w Puszczy
Bia³owieskiej stopniowo rozszerza swój area³. Proces ten postêpuje powoli, co
œwiadczy o du¿ym konserwatyzmie tego gatunku. Powoduje to, ¿e ¿ubry
zajmuj¹ corocznie te same ostoje, zarówno letnie, jak i zimowe. Istotnym
problemem w Puszczy Bia³owieskiej jest tworzenie siê, w miejscach zimowego
dokarmiania, du¿ych ugrupowañ ¿ubrów. Stopniowa zmiana systemu dokarmia-
nia mo¿e doprowadziæ do wiêkszego rozproszenia ¿ubrów w okresie zimowym
i zmniejszenia wielkoœci ugrupowañ. W ramach Programu ¯ubr i projektu LIFE
podjêto dzia³ania w kierunku poprawy warunków bytowania ¿ubrów na terenie
polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej, takie jak rekultywacja ³¹k i polan œród-
leœnych, budowa nowych paœników na tych terenach otwartych oraz zwiêkszenie
dostêpu ¿ubrów do wody przez budowê nowych wodopojów.

Rozprzestrzenienie populacji

Liczba ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej roœnie nieprzerwanie od chwili

utworzenia wolnej populacji w 1952 roku. Na koniec 2009 roku populacja

mailto:mkrasin@zbs.bialowieza.p


liczy³a 451 osobników. Wzrost liczebnoœci nie wp³yn¹³ dotychczas znacz¹co

na œrodowisko Puszczy Bia³owieskiej. Ponadto ochrona wilków i nadmierne

pozyskanie ³owieckie w latach 90-tych XX wieku spowodowa³y obni¿enie

liczebnoœci zwierzyny p³owej (jelenia i sarny), które w znacznie wiêkszym

stopniu ni¿ ¿ubry wp³ywaj¹ ujemnie na odnowienia w drzewostanach, gdy¿ s¹ 

gatunkami pêdo¿ernymi. 

Od momentu, kiedy w 1966 roku liczba ¿ubrów przekroczy³a 100 osob-

ników, area³ zasadniczej czêœci populacji (du¿a czêœæ byków, krowy z cielêtami

i m³odzie¿¹), która bytowa³a w centralnej czêœci Puszczy nie zmienia³ siê a¿ do 

koñca lat 80-tych XX wieku, wynosz¹c oko³o 140 km
2

. Wczeœnie, bo w latach

60-tych XX wieku, niektóre byki zaczê³y odwiedzaæ tereny le¿¹ce poza dotych- 

czasowym obszarem przebywania pozosta³ych zwierz¹t. Krowy z m³odzie¿¹

i cielêtami rozprzestrzenia³y siê znacznie póŸniej. Od pocz¹tku utworzenia

wolnej populacji ¿ubry w okresie zimowym s¹ dokarmiane sianem, a od roku

2004 tak¿e sianokiszonk¹ i co roku gromadz¹ siê w zimowych ostojach. ¯ubry

pochodz¹ce z ugrupowania zimowego w oddziale 391 rozprzestrzeni³y siê w kie-

runku pó³nocnym i pó³nocno-wschodnim. Natomiast ¿ubry z ugrupowania

w oddziale 422 w kierunku po³udniowym i po³udniowo-zachodnim. Pierwsze

próby podzielenia ugrupowañ zimowych podjêto ju¿ w 1968 roku, gromadz¹c

siano w kilkunastu punktach na terenie Puszczy Bia³owieskiej. ¯ubry za-

trzyma³y siê jednak tylko w kilku nowych miejscach, np. w oddziale 251

(Tabela 1). Urodzaj ¿o³êdzi w 1989 roku i ³agodna zima 1989/90 spowodo-

wa³y, ¿e ¿ubry samoistnie rozprzestrzeni³y siê po terenie Puszczy, zajmuj¹c

nowe letnie ostoje na pó³nocy Puszczy (Nadleœnictwo Browsk) oraz po³udniu

(Obrêb Starzyna) i pozosta³y tam na okres zimowy. Dlatego od 1992 roku roz-

poczêto w tych rejonach regularne dokarmianie. Spowodowa³o to powstanie

nowych zimowych ugrupowañ w oddzia³ach 162/193 (Browsk) i 697 (Starzyna).

¯ubry zajmuj¹ obecnie oko³o 70% powierzchni Puszczy Bia³owieskiej.

Penetruj¹ okreœlone czêœci lasu doœæ intensywnie, koncentruj¹c siê w szczegól- 

nie ulubionych rejonach. Jednak pewne fragmenty Puszczy s¹ wolne od ¿ubrów

lub odwiedzane przez nie sporadycznie. Powy¿ej pó³nocnych krañców Pusz-

czy Bia³owieskiej, pomiêdzy wsiami Zabrody i Siemianówka, po³o¿ony jest

du¿y kompleks koszonych prywatnych ³¹k. Siano, które pozostawiaj¹ na tych

³¹kach rolnicy jest zjadane przez ¿ubry. W rejonie tym przebywa obecnie oko³o 

65 ¿ubrów, co stanowi 14% stanu populacji. Rozmieszczenie przestrzenne

¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej w 2009 roku w okresie wegetacyjnym osza-

cowano na podstawie bezpoœrednich obserwacji nastêpuj¹co: Obrêb Browsk –

oko³o 65 osobników, Obrêb Narewka – 40, obszar Bia³owieskiego Parku Naro-

dowego – 40, Obrêb Zwierzyniec – 30, Obrêb Bia³owie¿a – 60, Obrêb Hajnówka

– 60, Obrêb Starzyna – 65 oraz obszary poza Puszcz¹ – 65 (por. Ryc. 1). Razem

stwierdzono oko³o 445 osobników. W g³ównych ostojach, w 2009 roku, prze-

bywa³y 402 ¿ubry (90% populacji).
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Tabela 1. Miejsca dokarmiania ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej w latach 1958–2009.
[Bison feeding sites in Bia³owie¿a Forest in 1958–2009].

Lokalizacja
Zimowa ostoja
Location of winter feeding site

Rok
utworzenia

Year of
creation

Liczba      
¿ubrów      
Bison      

number      

Liczba
paœników
Number

of
hayracks 

Liczba
brogów

Number of
roofed

haystacks

G³ówne ostoje zimowe

„391”
Nadleœnictwo Hajnówka:
oddz. 390, 391, 419

1958  65–126        3 5

„422”
Nadleœnictwo Bia³owie¿a, BPN:
oddz. 421, 422, 393

1958 56–83         5 5

„Starzyna”
Nadleœnictwo Hajnówka: oddz. 697A

1992 29–55         2 1

„HwoŸna” BPN: oddz. 162, 193 1992 31–73         – 2

„Posto³owo”
Nadleœnictwo Hajnówka: oddz. 211C

1987 6–66       1 –

„Siemianówka” 2007–2009 29–81         – 8

Pozosta³e ostoje zimowe

Nadleœnictwo Bia³owie¿a: oddz. 251 1987 5–8, max 16, 
Stale odwiedzany przez
byki

– 2

Nadleœnictwo Hajnówka: oddz. 334B 1967 U¿ytkowany okresowo przez
ugrupowania mieszane

– 2

Nadleœnictwo Bia³owie¿a: oddz. 450B 1987 U¿ytkowany okresowo 
g³ównie przez byki

– 1

Nadleœnictwo Bia³owie¿a: oddz 446A 1988 U¿ytkowany okresowo
g³ównie przez byki

– 1

Nadleœnictwo Bia³owie¿a, oddz. 448D  1988 U¿ytkowany okresowo
g³ównie przez byki

– 1

Paœniki i brogi Lokalizacja, oddz.

Paœniki i brogi zlikwidowane 450B, 247C, 187C, 501D, 748C

Brogi i paœnik zbudowane przez BPN, przy których
¿ubry nie zatrzyma³y siê i zosta³y zlikwidowane

306C, 185A, 221B, 259D, 94D, 226C, 568,
60A, 246A, 471C, 522D, 578B, 579C.

Brogi postawione w latach 2007–2009 na polanach
œródleœnych oraz ³¹kach, sfinansowane ze œrodków
pozabud¿etowych

44G, 60D, 79D, 85D, 103C, 111A, 124CD
(Carska),129C, 130D, 159D, 160C, 187BD,
210ABC, 245A, 247C (Soœninnik), 248DB
(Worobiowa), 253D,  282C (W¹ska), 339A
(Wilcza) i 339D, 441C, 445 A (dawna
Gospodarcza), 470BD (Czerlon,) 475AB,
526A (Deputat), 549A, 580A (Podcerkiew), 
661D (Mszary), 693B (Krug³e, Rudnica),
694CD (Ha³asówka), 778C

Brogi zbudowane przez rolników na gruntach
wsi po³o¿onych wewn¹trz Puszczy (okresowo
u¿ytkowane przez ¿ubry)

Teremiski (1 bróg), Masiewo II (2 brogi)

Brogi postawione przez rolników na
zakontraktowanych ³¹kach poza granicami Puszczy, 
w latach 2006–2009  – 6 brogów

 wsie w ostoi „Siemianówka”

Bróg na ³¹ce, skraj Puszczy (oddz. 7 )
ko³o Babiej Góry
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Ryc. 1. Zrekultywowane polany œródleœne i ³¹ki oraz wodopoje wykonane ze œrodków
pozabud¿etowych w latach 2007–2009 na terenie polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej.
[Reclaimed forest glades and meadows and watering places created from non public
funds in the years 2007–2009 in the Polish part of the Bia³owie¿a Forest].



Wykorzystanie terenów otwartych przez ¿ubry

Ju¿ dawni autorzy zwracali uwagê na du¿¹ rolê roœlinnoœci ³¹k i polan
œródleœnych w ¿ywieniu ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej. W XVII i XVIII wieku
na obrze¿ach Puszczy rozmieszczone by³y wsie osockie, a zamieszkuj¹cy je
ch³opi, zwani osocznikami, mieli obowi¹zek koszenia ³¹k po³o¿onych na te-
renie Puszczy i przygotowywania siana. Sk³adowano je w stogach lub zadaszo-
nych brogach. W okresie zimowym korzysta³y z niego ¿ubry i inne zwierzêta.
Wewn¹trz kompleksu leœnego Puszczy Bia³owieskiej, w dolinach rzek: Narewki,
Leœnej, £utowni i HwoŸnej, po³o¿one by³y ³¹ki nadrzeczne. Prawo do koszenia
tych ³¹k by³o jednym z najcenniejszych uprawnieñ ludnoœci zamieszkuj¹cej
okolice Puszczy Bia³owieskiej. Pod koniec lata, na skoszonych ³¹kach, ¿erowa³y
¿ubry i inne ssaki kopytne. Polany œródleœne, zwane tak¿e polanami karmowy-
mi lub poletkami ³owieckimi, zosta³y utworzone w Puszczy Bia³owieskiej w XIX
wieku w celu zwiêkszenia bazy pokarmowej dla zwierzyny ³ownej i ¿ubrów.
W tym okresie zwierzêta kopytne chêtnie pas³y siê równie¿ na regularnie koszo-
nych ³¹kach w dolinach puszczañskich rzek. W polskiej czêœci Puszczy Bia³o-
wieskiej w latach 60-tych i 70-tych XX wieku ulubion¹ letni¹ ostoj¹ ¿ubrów
by³y koszone ³¹ki nad rzek¹ £utowni¹. Niestety ³¹ki w dolinach Narewki,
£utowni i Leœnej nie s¹ ju¿ koszone od ponad 30 lat. Po zaprzestaniu ich
u¿ytkowania, obszar ³¹k zmniejsza siê systematycznie w wyniku sukcesji
leœnej. Rekultywacja du¿ych obszarów ³¹k nad rzekami w Puszczy w obec-
nych czasach wymaga³aby sporych nak³adów finansowych.

Pierwsze próby wykorzystania polan œródleœnych pod k¹tem potrzeb
¿ubrów podjêto w Puszczy Bia³owieskiej w latach 1994 i 1995. Zaorano i ob-
siano mieszankami traw 35,6 ha polan i ³¹k, w tym 11,8 ha w oddziale 129AC
nad rzek¹ Narewk¹. Przez wiele lat obserwowano na tej polanie jedynie poje-
dyncze ¿ubry. W nastêpnych latach, po drugiej stronie rzeki, na terenie Bia³o- 
wieskiego Parku Narodowego, postawiono 2 brogi oraz wybudowano miejsce
widokowe dla turystów. Jednak czêstsza obecnoœæ ¿ubrów na ³¹kach nad Na-
rewk¹ w oddz. 129 i 130 zosta³a odnotowana dopiero po 2000 roku. Dzia³ania 
na szersz¹ skalê w kierunku poprawy bazy pokarmowej ¿ubra na terenie pols- 
kiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej zosta³y podjête w ramach zainicjowanego
przez Zak³ad Badania Ssaków PAN w Bia³owie¿y Programu ¯ubr i projektu
LIFE „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”. W ramach
tych programów s³u¿by Nadleœnictw Bia³owie¿a, Browsk i Hajnówka oraz
Bia³owieskiego Parku Narodowego podjê³y dzia³ania na rzecz odnowienia ³¹k
i polan œródleœnych na terenie Puszczy oraz zmierzaj¹ce do rozbicia zimowych
ugrupowañ ¿ubrów – budowa nowych paœników na terenach otwartych oraz
wykonanie wodopojów zwiêkszaj¹cych dostêp ¿ubrów do wody. Dzia³ania
te by³y finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska, Eko-
Funduszu oraz ze œrodków Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego (FZS). 
W latach 2006–2010 w ramach realizacji projektu LIFE poddano rekultywacji
46,4 ha polan œródleœnych i ³¹k, zbudowano 19 brogów przeznaczonych do
magazynowania siana na zimê i utworzono 14 nowych wodopojów. W ramach
kontynuowania tradycji wsi osockich sprzed kilku wieków, znaleŸli siê dzisiaj
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Ryc. 2. G³ówne ostoje zimowe ¿ubrów oraz nowe miejsca dokarmiania utworzone na
terenie polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej oraz jej obrze¿ach w latach 2006–2009.
[Main bison winter feeding sites and new sites created in the Polish part of the
Bia³owie¿a Forest in 2006–2009].



rolnicy z okolic Puszczy chêtni do wydzier¿awienia instytucjom realizuj¹cym
programy ochronne ¿ubra (w przypadku projektu LIFE jest ni¹ Bia³owieski
Park Narodowy) ³¹k, na których regularnie przebywaj¹ te zwierzêta. Zakon-
traktowano ³¹ki na terenach rolniczych po³o¿onych g³ównie poza granicami
Puszczy w rejonie wsi Zabrody, Leœna i Babia Góra. Dziêki tym kontraktac-
jom, rolnicy otrzymuj¹ dop³aty na utrzymanie i sprz¹tanie ³¹k oraz gromadz¹
siano do zimowego dokarmiania. System ten ma du¿e znaczenie w ukierun-
kowanym procesie rozprzestrzeniania siê populacji gdy¿ wydzier¿awione ³¹ki
znajduj¹ siê na szlakach przebiegu korytarzy ekologicznych. W ramach Prog-
ramu ¯ubr Bia³owieski Park Narodowy, oprócz kontraktacji ³¹k, sfinansowa³
na tych obszarach równie¿ budowê brogów. W 2006 roku zbudowano ze œrod- 
ków FZS dwa brogi na ³¹kach bêd¹cych w³asnoœci¹ rolników ze wsi Babia
Góra i Zabrody. W 2007 roku ze œrodków projektu LIFE zakontraktowano
u 2 rolników 5 ha ³¹k, a zebrane przez nich 25 ton siana przeznaczono na
dokarmianie ¿ubrów. W 2008 roku u 21 rolników zakontraktowano 52 ha ³¹k, 
uzyskano 170 ton siana i zbudowano dwa nowe brogi. W 2009 roku u 26
rolników zakontraktowano 61 ha ³¹k, zebrano 250 ton siana i postawiono
5 nowych brogów.

Polany œródleœne i ³¹ki na terenie Puszczy Bia³owieskiej (Ryc. 1), które
by³y odwiedzane przez ¿ubry s¹ po³o¿one na terenie trzech puszczañskich
nadleœnictw oraz Bia³owieskiego Parku Narodowego. Na wiêkszoœci tych polan
postawiono brogi (Ryc. 2, Tabela 2).

W latach 2006–2009 ze œrodków pozabud¿etowych (projekt LIFE, Eko-
Fundusz, FZS) utworzono nowe miejsca dokarmiania dla ¿ubrów na 31 ³¹kach
i polanach œródleœnych, (29 na terenach nale¿¹cych do trzech nadleœnictw
i BPN oraz dwa na ³¹kach nale¿¹cych do rolników we wsiach Teremiski i Ma-
siewo II po³o¿onych na terenie Puszczy). £¹ki po³o¿one na pó³noc od granic
Puszczy s¹ od jesieni do wiosny regularnie odwiedzane przez ¿ubry, bytuj¹ce
w 2 grupach. ¯ubry korzystaj¹ tu zim¹ z siana z³o¿onego w stogach i brogach.
W ostoi zimowej „Siemianówka” zbudowano 6 brogów (Ryc. 2). W ramach
Programu ¯ubr rolnicy postawili ³¹cznie 9 brogów. 

Wnioski

1. Rozmieszczenie przestrzenne ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej w 2009 roku
wskazuje, ¿e populacja ¿ubrów rozprzestrzeni³a siê dosyæ równomiernie na
obszarze polskiej czêœci. Zwraca uwagê stosunkowo niewielka liczba ¿ubrów
bytuj¹ca w centralnej czêœci Puszczy (Obrêb Zwierzyniec), która by³a g³ówn¹
ostoj¹ ¿ubrów od pierwszych lat restytucji do po³owy lat 90-tych XX wieku.
Rzadko mo¿na te¿ spotkaæ ¿ubry w dolinie rzeki Leœnej. £¹ki nad t¹ rzek¹
s¹ bagniste, poroœniête turzycami, które s¹ mniej chêtnie zjadane przez
¿ubry. Do terenów, na których mo¿na spotkaæ tylko pojedyncze byki zalicza 
siê Puszczê Ladzk¹ z dominuj¹cymi w niej drzewostanami iglastymi. Coraz
czêœciej mo¿na spotkaæ ¿ubry na terenach objêtych ochron¹ œcis³¹. Pojawie-
nie siê tam luk w drzewostanach stwarza dobre warunki ¿erowe dla ¿ubrów.
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Tabela 2. Lokalizacja i wykorzystanie polan œródleœnych i ³¹k przez ¿ubry na terenie
polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej w latach 2006–2010 (na podstawie bezpoœrednich
obserwacji oraz informacji uzyskanych z nadleœnictw i Bia³owieskiego Parku
Narodowego). [Locations and use of forest glades and meadows by European bison in
Polish part of the Bia³owie¿a Forest in 2006–2010 (based on direct observations and
information from Forest districts and Bia³owie¿a National Park)].

Lokali-
zacja
i numer
oddzia³u
Location

Opis powierzchni
Area description

Brogi, wodopoje
Roofed haystacks and 

watering places 

U¿ytkowania przez ¿ubry
Use by bison

1     2 3 4

Nadleœnictwo Bia³owie¿a i Bia³owieski Park Narodowy (BPN)

253D Niewielki koszony fragment ³¹ki
nad Narewk¹ na terenie BPN.

1 bróg Zim¹ mo¿e ¿erowaæ tu kilka
byków, jeœli w brogu znajduje siê
siano.

282C £¹ka (sk³adnica) przy drodze
W¹ska o powierzchni oko³o 3 ha,
koszona.

1 bróg Od paŸdziernika do koñca grudnia 
obserwuje siê na tej polanie œlady
¿ubrów – od jednego do kilku sam-
ców, rzadko pojedyncze krowy.

339A

339D

£¹ka (sk³adnica) przy drodze
Wilcza.
£¹ka nad Narewk¹ (na terenie
BPN). 
Obie ³¹ki s¹ koszone.

1 bróg i stogi Latem i jesieni¹ okresowo ¿eruj¹
tu byki i ma³e grupy mieszane.
Zim¹ przy brogu z sianem nad
Narewk¹ (339D) oraz na polanie
(339A) gromadzi siê od 3 do 6
byków.

475AB Polana œródleœna 
o powierzchni 3,40 ha
Rekultywowana w 2007 r.,
corocznie koszona.

2 brogi Jest to typowa ostoja byków.
W latach 2007–2009 przy
brogach gromadzi³o siê zim¹ od 2 
do 6 byków. 

248BD Polana œródleœna o nazwie
„Worobiowa”, o powierzchni
5,7 ha. Rekultywowana
w 2007 r., corocznie koszona.

2 brogi zbudowane
w 2007 r.

Polana jest corocznie, od
sierpnia do grudnia, odwiedzana
przez ¿ubry. Gdy w brogach jest
zgromadzone siano, u¿ytkowana
równie¿ podczas zimy.

445A Dawna polana gospodarcza
BPN o powierzchni 4,5 ha,
koszona.

2 brogi Na trawie ¿eruj¹ tu ¿ubry od
paŸdziernika do pocz¹tku
grudnia. Zim¹ do siana
podchodz¹ 2–3 byki.

470BD Polana œródleœna w uroczysku
„Bagno Czerlon” o powierzchni
oko³o 22 ha, koszona.

2 brogi postawione
w 2007 r.,
stogi siana

Jesieni¹ systematycznie ¿eruje
na trawie 2–5 byków,
w zimie dopóki jest siano
w brogach.

526A Polana o nazwie „Deputat”
o powierzchni 6,5 ha,
rekultywowana w 2007 r.,
koszona.

2 brogi i stogi siana Latem i jesieni¹ okresowo
odwiedzana przez ¿ubry – byki
i grupê mieszan¹. 

549A Polana œródleœna przy sk³ad-
nicy dawnej kolejki o
powierzchni oko³o 5 ha.
Rekultywowana w 2007 r.

brak brogów Rzadko jest odwiedzana przez
¿ubry z powodu z³ej jakoœci
trawy. 
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1     2 3 4

580A Polana o powierzchni oko³o
5 ha, przy Osadzie Podcerkiew.
Rekultywowana w 2007 r.,
koszona.

2 brogi zbudowane
w 2007 r. 

Stosunkowo rzadko, wczesn¹
jesieni¹, ¿erowa³y na niej byki
i grupa mieszana. Po raz
pierwszy w grudniu 2009 r. przy
brogu zatrzyma³a siê na krótki
okres czasu ma³a grupa ¿ubrów.

Nadleœnictwo Hajnówka

210ABC Polana œródleœna „Kobyla
Szyja” o powierzchni ok. 40 ha
w Leœnictwie Lipiny, niewielka
czêœæ koszona.

2 brogi Spotyka siê tu doœæ regularnie
¿ubry ¿eruj¹ce na potrawie od
sierpnia do jesieni. Siano z
brogów jest zjadane do koñca
grudnia.

247C Polana œródleœna „Soœninnik”
o powierzchni 15,4 ha.
W 2007 r. rekultywowana,
corocznie koszona.

1 bróg Na prze³omie lata i jesieni czêsto
spotykano tu ¿eruj¹ce stado.
Corocznie w czasie zimy
gromadz¹ siê tu ¿ubry przy
sianie i sianokiszonce, jeœli jest
dowo¿ona.

361B Polana œródleœna o powierz-
chni 6,3 ha. Rekultywowana
w 2007 r.

Jesieni¹ 2007 r.
zbudowano bróg,
który zosta³ rozbity
przez ¿ubry w 2008 r.,
nie odbudowano go

Na polanie w kolejnych latach
trawa nie by³a koszona i ¿ubry
przesta³y tu ¿erowaæ.

441C Polana o powierzchni 4,6 ha. 1 bróg Odwiedzana doœæ regularnie
zim¹ przez 3–5 byków.

628BCD
661BD

Uroczysko „Mszary”, rozleg³e
³¹ki nad rzek¹ Perebel. £¹ki
czêœciowo rekultywowane w
2007 r. 

1 bróg, nowo
zbudowany wodopój
i bróg znajduje siê
w oddz. 661B

Na tych ³¹kach trawa zosta³a
posiana póŸno i jesieni¹ s³abo
wzesz³a. Przy zastawce na rzece
Perebel nawet w okresie suszy
jest woda, z której korzystaj¹
¿ubry, znajduje siê tam te¿
wodopój. W okresie od sierpnia
do grudnia w latach 2007–2008
notowano stosunkowo czêsto
œlady ¿erowania i odchody
¿ubrów. W sezonie wegetacyjnym 
2009 i 2010, woda zala³a ³¹ki
i dlatego nie mog³a byæ skoszona, 
w nastêpstwie czego rzadko
spotykano tu w tych latach œlady 
¿erowania ¿ubrów. Natomiast
chêtnie penetrowa³y one las
otaczaj¹cy ³¹ki.

629A Uroczysko „Mszary I”. Latem i jesieni¹ rzadko spotyka
siê tu œlady ¿erowania ¿ubrów.

693B £¹ki u Ÿróde³ rzeki Perebel o
nazwie „Krug³e” lub „Rudzica”,
o powierzchni oko³o 4 ha. £¹ki
rekultywowane w 2007 r. 

1 bróg zbudowany
w 2007 r. i
nowowybudowany
wodopój, pomimo,
¿e przez polanê
przep³ywa rzeczka

Okresowo ¿eruj¹ tu ¿ubry od
sierpnia do koñca jesieni.
Zim¹ z siana z³o¿onego w brogu
korzystaj¹ byki w liczbie
od 2 do 6.
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Tabela 2 – zakoñczenie.

1     2 3 4

694CD Polana „Ha³asówka”, czêœciowo
rekultywowana w 2007 r. i 2008
r. 

1 bróg, 2 nowe
wodopoje

W latach 2007–2008 latem i
jesieni¹ czêsto spotykano na
³¹kach ¿eruj¹ce ¿ubry, ale w la-
tach 2009 i 2010 rzadziej,
poniewa¿ woda zala³a polanê.
Natomiast las otaczaj¹cy polanê
jest chêtnie penetrowany. W nie-
których latach przy sianie
gromadzi³o siê zim¹ kilka byków.

Nadleœnictwo Browsk i Bia³owieski Park Narodowy (BPN)

85D Polana „Masiewo”,
rekultywowana na powierzchni
6,3 ha. 

1 bróg Chêtnie odwiedzana przez ¿ubry, 
zarówno latem, jak i zim¹.

103C £¹ki nad Narewk¹ powy¿ej
oddz. 129, rekultywowane na
powierzchni 18,3 ha,
czêœciowo koszone.

2 brogi Od sierpnia do jesieni ¿eruj¹ tu
regularnie ¿ubry (byki i grupa
mieszana). Zim¹ ¿ubry
korzystaj¹ z siana.

111A Polana „Czo³o” na terenie BPN,
po³o¿ona miêdzy wsi¹ Masiewo
a granic¹ pañstwa.

3 paœniki Latem odwiedzana doœæ rzadko
przez ¿ubry. Podczas zimy nie
obserwowano tu œladów ¿ubrów.

124CD Polana œródleœna o nazwie
„Carska”, w pobli¿u rzeczki
Jelonki, o powierzchni
oko³o 12 ha. Rekultywowana
w 2007 r. 

2 brogi, zbudowane
w 2007 r., siano
gromadzone w
brogach i stogach

Spotyka siê tu doœæ czêsto
¿eruj¹ce ¿ubry od wrzeœnia do
koñca grudnia.
Siano jest zjadane do koñca
grudnia.

129D £¹ka „Kosy Most” nad Narewk¹,
po³o¿ona na terenie
nadleœnictwa Browsk,
rekultywowana na powierzchni
16,3 ha, koszona. 

1 bróg, stogi siana Jesieni¹ i na pocz¹tku zimy
odwiedzana przez ¿ubry.

130C £¹ki nad Narewk¹, po³o¿one
w pobli¿u Kosego Mostu, po
prawej stronie rzeki na terenie
BPN, o powierzchni oko³o
15 ha. Czêœciowo
rekultywowane, koszone.

2 paœniki i miejsce
widokowe dla
turystów. 

W czasie zimy 2009/2010
przebywa³o tu stado 30 ¿ubrów
dokarmiane sianokiszonk¹.

160C £¹ka w wid³ach rzek Narewka
i HwoŸna, na terenie BPN,
koszony jest niewielki
fragment.

bróg postawiony
przez BPN przy
Kosym Moœcie

W sezonie wegetacyjnym
okresowo odwiedzana przez
¿ubry. Siano jest tu gromadzone
corocznie i do koñca grudnia jest 
zjadane.

187BD Polana œródleœna „Ma³a
Carska” o powierzchni
6,9 ha. Rekultywowana
w 2007 r. W 2008 r.
rekultywowano
drug¹ czêœæ polany. 

1 bróg, w 2007 r.
zbudowano wodopój

Od sierpnia spotyka siê tu ¿ubry
okresowo ¿eruj¹ce na trawie oraz 
pij¹ce wodê z wodopoju. Zim¹
w niektórych latach byki
korzysta³y nieregularnie ze
zgromadzonego siana.

7 £¹ka przy granicy Puszczy
i wsi Babia Góra na terenie
Nadleœnictw Browsk,
rekultywowana na powierzchni
4,9 ha, koszona. 

1 bróg i stogi Przebywa tu zim¹ od 2 do 6
byków.



2. Od po³owy lat 90-tych XX wieku spotyka siê grupy byków i stada mieszane
bytuj¹ce wczesn¹ wiosn¹, jesieni¹ i zim¹ na polach i ³¹kach po³o¿onych na
pó³noc od Puszczy Bia³owieskiej. ¯ubry te w okresie od póŸnej wiosny do lata
wracaj¹ na teren Puszczy. W 2007 roku po raz pierwszy pojawi³a siê ma³a
grupa krów z m³odzie¿¹ i cielêtami w œródpolnych laskach po³o¿onych ko³o wsi
le¿¹cych na po³udniowy zachód od granicy Puszczy (Bia³a Stra¿). Oprócz tego,
od kilku lat stado licz¹ce od 10 do 25 osobników wychodzi okresowo, g³ównie
podczas zimy, na pola uprawne w okolicy wsi Orla, Dubiny, Czy¿yki, gdzie
¿eruje na oziminach i kukurydzy.

3. Mimo wzrostu liczebnoœci ¿ubrów, po 2000 roku nie obserwuje siê nasilenia
wychodzenia byków na pola uprawne. Pojedyncze byki lub grupy samców
poni¿ej 10 osobników wychodz¹ na pola po³o¿one przy po³udniowo-zachodniej
granicy Puszczy (D³ugi Bród, Wiluki, Pasieczniki, Bia³a Stra¿) oraz na ³¹ki i pola 
w okolicy wsi po³o¿onych na pó³noc od Hajnówki (Posto³owo, Smolany Sadek,
Sawiny Grunt czy Lipiny), jak równie¿ w centrum Puszczy we wsi Teremiski. 

4. Polany œródleœne i ³¹ki s¹ wykorzystywane przez ¿ubry najczêœciej od sierp- 
nia do póŸnej jesieni, pod warunkiem, ¿e bêd¹ odpowiednio wczeœnie
skoszone (optymalnie w czerwcu, lipcu). ¯ubry czêœciej korzystaj¹ z polan,
które s¹ koszone i porastaj¹ m³od¹ traw¹, zwan¹ potrawem. Chêtnie
wychodz¹ na polany w drugiej po³owie lata. Wówczas w gr¹dach i borach
mieszanych jest ju¿ uboga roœlinnoœæ zielna. 

5. Na terenie trzech puszczañskich nadleœnictw i BPN istnieje oko³o 16 polan
œródleœnych i zagospodarowanych ³¹k (o powierzchni ponad 5 ha ka¿da),
na których stada ¿ubrów chêtnie poszukuj¹ po¿ywienia. Jest to jednak po-
wierzchnia niewystarczaj¹ca dla populacji licz¹cej ponad 400 osobników.
Wskazana jest okresowa, prowadzona co kilka lat, rekultywacja tych po-
wierzchni oraz coroczne koszenie, nie póŸniej ni¿ na prze³omie czerwca
i lipca. Ma³e polany, np. sk³adnice przy kolejce w¹skotorowej, s¹ wykorzys- 
tywane przez ¿ubry sporadycznie i to g³ównie przez byki. Takie powierzch-
nie s¹ za ma³e, aby mog³o ¿erowaæ na nich œredniej wielkoœci stado.

6. Powodzenie akcji, maj¹cej na celu poprawê bazy pokarmowej ¿ubra przez
rekultywacje i systematyczne zagospodarowanie wszystkich ³¹k i polan
œródleœnych le¿¹cych na terenie polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej, jest
zale¿ne od zapewnienia puszczañskim nadleœnictwom i Bia³owieskiemu
Parkowi Narodowemu d³ugotrwa³ego (wieloletniego) finansowania tej dzia-
³alnoœci. Prowadzenie akcji krótkotrwa³ych (1–2 rocznych) nie przyniesie
¿adnych korzyœci, gdy¿ nie koszone ³¹ki szybko zdziczej¹, a ¿ubry
przestan¹ odwiedzaæ takie tereny.

7. Wiêkszoœæ nowo utworzonych miejsc dokarmiania by³a chêtnie odwiedzana
przez ¿ubry, a siano z³o¿one w brogach by³o zjadane ju¿ na pocz¹tku grudnia. 

8. Aby plany zimowego rozprzestrzeniania siê ¿ubrów mog³y byæ efektywnie
realizowane, konieczne jest regularne uzupe³nianie siana w nowo zbudo-
wanych brogach, zw³aszcza tych oddalonych od obszaru dokarmiania pro-
wadzonego przez Bia³owieski Park Narodowy. Mo¿na do takich miejsc
dowoziæ równie¿ sianokiszonkê. Dzia³ania takie powinny byæ podejmowane 
szczególnie w oddzia³ach 693 (Krug³e) i 694 (Ha³asówka) na Starzynie oraz
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w centrum Puszczy na polanach Soœninnik, Worobiowa, jak równie¿ w od-
dziale 124 (Carska) i oddziale 130 (Kosy Most) oraz w miejscach koncen-
tracji byków np. w oddzia³ach: 441, 445 (Gospodarcza), 475, 470 (Czerlon), 
282 (W¹ska) i 339 (Wilcza).
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Summary

Dispersion of the population and use of open areas

by European bison in Bia³owie¿a Forest

Ma³gorzata KRASIÑSKA, Zbigniew A. KRASIÑSKI, Dorota £AWRESZUK

Increase of bison population in Bia³owie¿a Forest, which at the end of
2009 consisted of 451 individuals, results in increasing dispersion of bison
beyond Forest boundaries. In the mid-1990s bison began regularly using agricul-
tural areas located above the northern edge of the Forest. Currently over 60 bison
(i.e. 14% of the population) utilize these areas from autumn till early spring. In
the areas occupied by bison permanent feeding sites were established, where
bison aggregate in winter. Forest glades and meadows, surface of which in the
Polish part of the Forest is rather small, constitute an important supplementation 
of foraging areas within the Forest. Practical activities aimed at the improve-
ment of bison foraging conditions were initiated by the Mammal Research
Institute PAS in Bia³owie¿a through the implementation of Bison Programme
and LIFE project. The projects have also addressed the issue of forest meadows
restoration and dispersion of large winter aggregations of bison through the
construction of new feeding sites and watering places. In years 2007–2010 in
frame of LIFE project, 46 ha of forest meadows were restored, on which 19
permanent feeding sites, designed for storing hay for winter, and 14 watering
places were created. Activities of the project included also contraction of private
meadows located along the northwestern border of the Forest, where 9 rooled
heystacks were created. In years 2007–2009 all mown meadows were fre-
quently visited by bison from August to December. In the winter bison fed on hay 
stored in new sites. It resulted in split of winter aggregations and decrease of
herds size. Further success of the action aimed at the improvement of bison
foraging conditions through reclamation and regular management of forest
meadows depends on long-term financial support.

122 M. Krasiñska i in.
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¯ubr – król lasów czy ³¹k, polan i dolin rzecznych?

Rafa³ KOWALCZYK

Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, e-mail: rkowal@zbs.bialowieza.pl

¯ubr jest uwa¿any za zwierzê leœne i g³ównie w œrodowiskach leœnych odtwa-
rzano populacje gatunku w okresie restytucji. Jednak szczegó³owe dane na
temat u¿ytkowania œrodowisk Puszczy Bia³owieskiej zebrane dziêki obro¿om
satelitarnym zak³adanym ¿ubrom w ostatnich latach pokazuj¹, ¿e te du¿e
zwierzêta silnie preferuj¹ ³¹ki œródleœne i otwarte doliny rzeczne. Czy wiêc król
Puszczy, jak czêsto nazywa siê ¿ubra, nie jest raczej królem ³¹k i polan? 

Czy ¿ubr zawsze by³ królem Puszczy?

Dokumenty historyczne wskazuj¹, ¿e w ci¹gu ostatnich 600 lat ¿ubry

wystêpowa³y jedynie na rozleg³ych obszarach leœnych Europy Wschodniej,

g³ównie w puszczach Polski, Prus i Litwy. Jednak ju¿ wtedy by³y to populacje

o niskiej liczebnoœci, prawdopodobnie izolowane od siebie. Nasuwa siê jednak 

pytanie, czy ¿ubr jest typowym gatunkiem leœnym, czy te¿ wskutek ekspansji

zbiorowisk leœnych po ostatnim zlodowaceniu oraz presji cz³owieka zosta³ ze

œrodowisk otwartych wyparty i przetrwa³ jedynie w rozleg³ych puszczach,

gdzie byæ mo¿e podzieli³by los tura, który wygin¹³ na pocz¹tku XVII wieku,

gdyby nie szczêœliwy splot okolicznoœci. ¯ubry przetrwa³y do XX wieku dziêki

temu, ¿e ostatnie ocala³e populacje tego gatunku i obszary ich wystêpowania

zosta³y ju¿ w XV wieku objête ochron¹ przez królów polskich, a nastêpnie

carów rosyjskich, po rozbiorach Polski. Ponadto, ¿ubrom sprzyja³o tradycyjne 

u¿ytkowanie obszarów leœnych, w tym przede wszystkim regularne koszenie

³¹k w dolinach rzecznych w obszarze Puszczy Bia³owieskiej. 



 Wiele cech i historia pochodzenia gatunku wskazuj¹, ¿e jest on ewolu-

cyjnie przystosowany do obszarów trawiastych. ¯ubr pochodzi najprawdopo-

dobniej od ¿ubra stepowego (Bison priscus), który ewoluowa³ na rozleg³ych

stepach Azji, oraz jest blisko spokrewniony z bizonem, który jest typowym

mieszkañcem terenów otwartych. Szeroki pysk ¿ubra, obecnoœæ zêbów o wy-

sokich koronach, które umo¿liwiaj¹ prze¿uwanie traw zawieraj¹cych du¿e

iloœci krzemionki, a tak¿e kszta³t ¿uchwy s¹ typowe dla gatunków trawo-

¿ernych zwi¹zanych z œrodowiskami otwartymi (Fot. 1). Badania nad diet¹

¿ubra prowadzone dotychczas jedynie w Puszczy Bia³owieskiej, wskazuj¹, ¿e

trawy i roœliny zielne stanowi¹ podstawê diety tego du¿ego roœlino¿ercy, a udzia³

gatunków drzewiastych nie przekracza 5–30%. O ile wilgotne lasy oferuj¹

obfitoœæ pokarmu od wiosny do jesieni, o tyle zim¹ na dnie lasu nie ma prawie

nic do jedzenia. Inaczej jest na ³¹kach, gdzie du¿a biomasa trawy zalega pod

œniegiem a¿ do wiosny. W wiêkszoœci miejsc wystêpowania ¿ubrów nie mamy

jednak mo¿liwoœci obserwowania w pe³ni naturalnego ¿erowania ¿ubrów ze

wzglêdu na zimowe dokarmianie. 
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Fot. 1. Szeroki pysk jest jedn¹ z cech ¿ubra œwiadcz¹cych o jego przystosowaniu do
terenów otwartych. [A wide muzzle is one of the adaptations of bison to open habitats].
Fot. S³awomir W¹sik.



¯ubrze zak¹tki

Jak wiele gatunków du¿ych zwierz¹t, ¿ubry potrzebuj¹ do ¿ycia rozleg-

³ych przestrzeni. Stada mieszane i pojedyncze byki w okresie wegetacyjnym

przemieszczaj¹ siê po area³ach o wielkoœci 70–80 km
2

, a w okresie rui area³y

samców mog¹ dochodziæ nawet do 150 km
2

. Jak siê okazuje struktura

œrodowiska ma ogromny wp³yw na wielkoœæ obszarów u¿ytkowanych przez

¿ubry. W Puszczy Knyszyñskiej, gdzie dominuj¹ drzewostany iglaste oraz nie

ma zbyt wielu ³¹k, ¿ubry przemieszczaj¹ siê po area³ach o powierzchni ponad

130 km
2

. W liœciastych i mieszanych siedliskach Puszczy Bia³owieskiej ¿ubry

potrzebuj¹ o po³owê mniejszych obszarów do zaspokojenia swoich potrzeb

¿yciowych. Dodatkowo dostêpnoœæ ³¹k ma te¿ istotne znaczenie dla wielkoœci

area³ów. W obszarach Puszczy Bia³owieskiej, gdzie ci¹g³oœæ drzewostanów

jest poprzecinana œródleœnymi ³¹kami i dolinami rzecznymi area³y s¹ ponad

dwukrotnie mniejsze ni¿ w obszarach gdzie udzia³ ³¹k jest niewielki. 

Bardzo nietypowy jest te¿ sposób wykorzystania przestrzeni przez ¿ubry,

co pokaza³y dane z obro¿y satelitarnych za³o¿onych kilkudziesiêciu bykom

i krowom (Fot. 2). Zwierzêta te by³y za pomoc¹ odbiornika GPS wbudowanego
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Fot. 2. Obro¿owanie doros³ego byka w Puszczy Bia³owieskiej. [Collaring of adult male in 
Bia³owie¿a Forest]. Fot. Tomasz Kamiñski.



w obro¿ê regularnie lokalizowane co godzinê, a dane w postaci SMSów by³y

przesy³ane do komputera w Zak³adzie Badania Ssaków PAN w Bia³owie¿y lub

œci¹gane, raz na miesi¹c, za pomoc¹ specjalnego odbiornika. 

U¿ytkowanie area³ów przez poszczególne osobniki czy stada nie jest

równomierne, lecz obserwuje siê zwiêkszon¹ aktywnoœæ ¿ubrów w okreœlo-
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Ryc. 1. Sposób u¿ytkowania terenu przez ¿ubry nosz¹ce obro¿e satelitarne w Puszczy
Bia³owieskiej. [Pattern of space use by bison fitted with GPS collars in Bia³owie¿a
Forest].



nych miejscach. Analizy wykorzystania area³ów wykonane przy u¿yciu metody

Kernel, która okreœla prawdopodobieñstwo u¿ytkowania okreœlonych czêœci

area³ów, albo innymi s³owy oblicza wielkoœæ obszarów tzw. centrów ak-

tywnoœci, gdzie zwierzêta realizuj¹ okreœlon¹ czêœæ swojej aktywnoœci (np.

¿erowanie czy odpoczynek), wskazuj¹ na bardzo skoncentrowany sposób

u¿ytkowania przestrzeni przez ¿ubry. Centra aktywnoœci krów nosz¹cych

obro¿e satelitarne GPS, które obejmowa³y obszary, gdzie istnia³o 95% prawdo-

podobieñstwo spotkania ¿ubra, zajmowa³y œrednio ok. 40 km
2

, co stanowi³o

20% ca³kowitych area³ów, po których porusza³y siê poszczególne osobniki

(Ryc. 1). Tak wiêc wiêkszoœæ swojej aktywnoœci ¿ubry realizowa³y na 1/5

swoich area³ów, a przez pozosta³¹ czêœæ z pewnoœci¹ szybko siê przemiesz-

cza³y w poszukiwaniu p³atów roœlinnoœci zapewniaj¹cych najwiêksz¹ obfitoœæ 

pokarmu lub obszarów, gdzie w spokoju bêd¹ mog³y odpoczywaæ i prze¿uwaæ

zjedzony wczeœniej pokarm. Centra aktywnoœci, gdzie prawdopodobieñstwo

spotkania ¿ubra wynosi³o 50%, zajmowa³y œrednio 1 km
2

, co stanowi³o oko³o

0,5% ich ca³kowitych area³ów. Jest to wynik zaskakuj¹cy, bo dlaczego to

najwiêksze zwierzê l¹dowe Europy, które do ¿ycia potrzebuje ok. 80 km
2

 te-

renu Puszczy, po³owê czasu spêdza na maleñkim skrawku swojego area³u

¿yciowego. Ale powtórzone analizy potwierdzi³y wczeœniejsze wyniki, a odpo-

wiedŸ na postawione pytanie przynios³o naniesienie lokalizacji ¿ubrów na

mapy siedliskowe Puszczy i szczegó³owe przeanalizowanie wykorzystania

œrodowisk przez ¿ubry. 

Król ³¹k i dolin rzecznych

Wiêkszoœæ lokalizacji ¿ubrów koncentruje siê na œródleœnych ³¹kach i do-

linach rzecznych lub w ich pobli¿u (Ryc. 2, Fot. 3). ¯ubry czêsto ¿eruj¹ na

³¹kach, a odpoczywaj¹ w gêstszych fragmentach drzewostanów w pobli¿u

terenów otwartych. Mapy leœne, którymi dysponowaliœmy nie pozwoli³y na

bardzo szczegó³owe analizy wykorzystania terenu, jednak obserwacje terenowe

wskazuj¹, ¿e ¿ubry nie tylko wybieraj¹ du¿e ³¹ki, ale w zwartych drzewosta-

nach czêsto wyszukuj¹ zarastaj¹ce zrêby, luki lub podmok³e zag³êbienia

terenu nie poroœniête lasem, które zapewniaj¹ obfitszy pokarm ni¿ otaczaj¹cy

je las. Jednak najchêtniej ¿ubry odwiedzaj¹ ³¹ki i fragmenty dolin rzecznych,

które s¹ regularnie koszone (Fot. 4). Wiele polan œródleœnych powsta³o w okresie,

gdy Puszcza by³a pod zarz¹dem carskim. Drzewostany w wielu miejscach

zosta³y wyciête, aby stworzyæ atrakcyjne miejsca ¿erowania dla zwierz¹t

kopytnych, takich jak ¿ubry, jelenie, sarny czy daniele, które wpuszczono tu

w XIX wieku. Czêœæ ³¹k w dolinach rzecznych by³a te¿ wykaszana w latach

1960-tych i 1970-tych przez prywatnych w³aœcicieli, lecz póŸniej wiele ³¹k

w dolinach rzecznych przesta³o byæ u¿ytkowanych, a œródleœne ³¹ki zosta³y

w wiêkszoœci przekszta³cone w poletka ³owieckie lub zaczê³y zarastaæ. Dopiero

w ostatnich latach, dziêki dzia³aniom prowadzonym w ramach Programu
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Ryc. 2. Lokalizacje krowy w po³udniowo-zachodniej czêœci Puszczy Bia³owieskiej.
[Locations of bison cow in the south-western part of the Bia³owie¿a Forest].

Fot. 3. Stado ¿ubrów w dolinie rzeki Narewki. [Herd of bison in the valley of the Narewka 
river]. Fot. Tomasz Kamiñski.
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¯ubr, w tym – w projekcie LIFE „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej –

Kraina ¿ubra”, mo¿liwa by³a rekultywacja znacznej powierzchni puszczañs-

kich ³¹k i ich regularne koszenie raz w roku. Ale dlaczego ³¹ki s¹ bardziej

atrakcyjne ni¿ bogate siedliska gr¹dowe lub ³êgowe? Po pierwsze, dziêki

wiêkszemu dostêpowi œwiat³a biomasa roœlinnoœci jest na ³¹kach o wiele

wiêksza ni¿ w leœnych œrodowiskach. Pomiary wskaza³y, ¿e przed koszeniem

na ka¿dym metrze kwadratowym ³¹ki roœnie prawie 500 g traw i roœlin

zielnych, podczas gdy na najbogatszych spoœród siedlisk leœnych – ³êgach –

oko³o 380 g. Na innych siedliskach wartoœci te s¹ o wiele ni¿sze. Po drugie,

roœlinnoœæ na wiêkszoœci œrodowisk leœnych ju¿ od wrzeœnia powoli obumiera, 

podczas gdy na ³¹kach pozostaje zielona a¿ do listopada. Koszenie ³¹k powo-

duje, ¿e odrastaj¹ca trawa znowu jest soczysta i bujna, natomiast póŸn¹

jesieni¹ w lesie ¿ubry mog¹ znaleŸæ jedynie zdrewnia³e fragmenty roœlin. Z tego

te¿ powodu u¿ytkowanie ³¹k przez ¿ubry wzrasta w miesi¹cach jesiennych,

gdy w lesie jest coraz mniej odpowiedniego pokarmu. Pomimo, ¿e ³¹ki w area-

³ach ¿ubrów stanowi¹ jedynie 2–3% ich powierzchni, to ¿ubry spêdzaj¹ na

nich œrednio ponad 20% czasu. Wskazuje to na siln¹ preferencjê w stosunku

do tych œrodowisk (Fot. 5). Gr¹dy i ³êgi s¹ u¿ytkowane proporcjonalnie do ich

dostêpnej powierzchni w Puszczy, natomiast siedliska borowe s¹ unikane
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Fot. 4. Koszone ³¹ki s¹ atrakcyjnym terenem ¿erowania ¿ubrów w Puszczy Bia³o-
wieskiej. [Mowed meadows are strongly preferred by bison in Bia³owie¿a Forest].
Fot. Tomasz Kamiñski.



(Ryc. 3). Ten sposób u¿ytkowania Puszczy przez ¿ubry nie jest czymœ nowym

i by³ obserwowany ju¿ wczeœniej. Karcov w swojej monografii Puszczy Bia-

³owieskiej z 1903 roku wspomina, ¿e do wschodu s³oñca ¿ubry ¿eruj¹ na

³¹kach, sianokosach i zasiewach, a póŸniej chowaj¹ siê w gêste i cieniste

drzewostany aby w spokoju prze¿uæ zjedzony pokarm i chroniæ siê przed

dokuczliwymi owadami. Badania radio-telemetryczne i obserwacje z polskiej

i bia³oruskiej czêœci Puszczy z lat od 70-tych do 90-tych XX wieku równie¿

wskazuj¹ na czêste u¿ytkowanie terenów otwartych przez ¿ubry. 

Urodzony, by byæ wolnym

¯ubry maj¹ naturaln¹ sk³onnoœæ do rozprzestrzeniania siê i potrzebuj¹

do ¿ycia rozleg³ych przestrzeni i du¿ych iloœci pokarmu. Ta sk³onnoœæ by³a

przez lata hamowana poprzez dokarmianie zimowe, zatrzymuj¹ce ¿ubry

w Puszczy, oraz odstrza³ lub od³ów migruj¹cych osobników. Nowe spojrzenie na

sposób zarz¹dzania populacj¹ ¿ubrów zaproponowany w ramach Programu

¯ubr pozwoli³ na mniej restrykcyjne traktowanie migruj¹cych osobników

i reagowanie jedynie w konfliktowych sytuacjach (Fot. 6). Rozrastaj¹ca siê

liczebnie populacja potrzebuje coraz wiêcej przestrzeni, a preferencje ¿ubrów

w stosunku do terenów otwartych powoduj¹, ¿e coraz czêœciej te du¿e zwie-
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Fot. 5. Grupa byków odpoczywaj¹ca na ³¹ce w pobli¿u wsi Teremiski. [Group of males
resting on the meadow near Teremiski village]. Fot. S³awomir W¹sik.



rzêta wychodz¹ poza teren Puszczy, stopniowo zwiêkszaj¹c area³ swojego

wystêpowania, mimo ¿e s¹ jeszcze w Puszczy obszary niezasiedlone przez te

zwierzêta. Œledzenie kilkudziesiêciu zwierz¹t wyposa¿onych w obro¿e sate-

litarne, pozwoli³o stwierdziæ, ¿e area³ wystêpowania populacji zwiêkszy³ siê

z 610 km
2 

w latach 2005–2006 do 780 km
2

 w 2009 roku. Rozprzestrzenienie

populacji nastêpuje g³ównie na po³udniowy-zachód w kierunku Puszczy Miel- 

nickiej oraz na pó³noc od Puszczy, gdzie wystêpuje mozaika lasów i ma³o

intensywnie u¿ytkowanych przez rolników ³¹k. Kiedyœ ¿ubry z takich ³¹k by³y

przeganiane, jednak teraz s¹ postrzegane jako atrakcja turystyczna i sta³y

element krajobrazu, zw³aszcza, ¿e za wyrz¹dzone szkody rolnicy dostaj¹ od-

szkodowania. ¯ubry wychodz¹ te¿ niestety na zachodnie rubie¿e Puszczy,

gdzie rolnictwo jest bardziej intensywne, a uprawy rzepaku i ozimin s¹ atrak-

cyjnymi obszarami ¿erowymi zim¹. Tak wiêc setki ton pokarmu dostarczane

¿ubrom w miejscach dokarmiania nie s¹ w stanie zatrzymaæ nie tylko poje-

dynczych byków, ale te¿ stad ¿ubrów przed stopniowym poszerzaniem area³u

wystêpowania populacji. Byæ mo¿e bytowanie w ma³ych stadach w terenie,

gdzie nie zawsze ¿ubry czuj¹ siê bezpiecznie, jest jednak lepsze ni¿ œcisk przy

brogach w miejscach zimowego dokarmiania i ryzyko zara¿ania siê paso-
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Ryc. 3. WskaŸnik selekcji œrodowisk Puszczy Bia³owieskiej przez ¿ubry (10 osobników)
nosz¹ce obro¿e satelitarne. WskaŸnik Ivleva waha siê od –1 (unikanie) do +1 (silna
preferencja). Wartoœæ 0 wskazuje na u¿ytkowanie œrodowisk proporcjonalnie do ich
dostêpnoœci w terenie. [Selection of habitats by collared bison (10 individuals). Ivlev’s
selectivity index vary from –1 (strong avoidance), to 0 (random selection), to +1 (strong
preference)].
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¿ytami lub odniesienia obra¿eñ w walce o pokarm z potê¿nymi bykami i do-

minuj¹cymi krowami. Migracje poza teren Puszczy najczêœciej maj¹ jednak

charakter sezonowy i wystêpuj¹ g³ównie w okresach od póŸnej jesieni do

wczesnej wiosny, gdy w lesie jest ma³o pokarmu (Fot. 7). Podobny wzorzec

zachowañ obserwowany jest w Puszczy Knyszyñskiej, gdzie przez kilka mie-

siêcy w roku prawie ca³e stado ¿ubrów licz¹ce ponad 70 osobników bytuje na

terenach rolniczych, poza zwartym kompleksem leœnym. 

Coraz wiêcej danych wskazuje na to, ¿e ¿ubr nie jest typowym gatunkiem 

leœnym i chêtnie wykorzystuje, a nawet preferuje ³¹ki i doliny rzeczne w

obrêbie kompleksów leœnych, gdzie odtwarzano populacje gatunku. Istnieje

ogromna potrzeba okreœlenia pierwotnego charakteru œrodowisk zasiedla-

nych przez ¿ubra w przesz³oœci oraz wzorca u¿ytkowania œrodowisk w zró¿-

nicowanych obszarach wystêpowania ¿ubra od terenów otwartych (np. na

Kaukazie), poprzez mozaikê lasów i terenów otwartych (np. ¿ubry zachod-

niopomorskie, populacja na Litwie), po zwarte kompleksy leœne (Puszcza

Bia³owieska, Puszcza Borecka). Pozwoli to odpowiedzieæ na pytanie czy ¿ubr

jest gatunkiem leœnym, czy te¿ optymalne œrodowiska tego du¿ego roœlino¿ercy

to tereny otwarte lub mozaika lasów i ³¹k. Ma to istotne znaczenie dla ochrony 

i odtwarzania dziko ¿yj¹cych populacji gatunku w nowych obszarach. Zarz¹-
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Fot. 6. Migruj¹cy byk ¿eruj¹cy z byd³em na pastwisku w okolicach Nurca (na po³udniowy-
zachód od Puszczy Bia³owieskiej). [Migrating bull grazing with cattle on the pasture
near Nurzec town (south-west of Bia³owie¿a Forest)]. Fot. Rafa³ Kowalczyk.



dzanie populacjami zwierz¹t w suboptymalnych siedliskach niesie ryzyko dla

ich przetrwania ze wzglêdu na ni¿sze dostosowanie (ang. fitness) gatunku,

objawiaj¹ce siê ni¿sz¹ rozrodczoœci¹, wy¿sz¹ œmiertelnoœci¹, a co za tym idzie

– ni¿szymi zagêszczeniami ni¿ w optymalnych œrodowiskach. Umo¿liwienie

¿ubrom kolonizacji optymalnych œrodowisk oraz odtwarzanie populacji w tych

œrodowiskach powinno prowadziæ do wzrostu dostosowania, odtworzenia

naturalnych procesów ewolucyjnych oraz obni¿enie ryzyka wyginiêcia gatun-

ku. Je¿eli nie rozleg³e kompleksy leœne, lecz mozaika lasów i ³¹k s¹ optymalnym

œrodowiskiem ¿ycia ¿ubra, stwarza to nowe mo¿liwoœci dla procesu reintrodukcji 

i poszukiwania kolejnych obszarów odpowiednich dla bytowania ¿ubra. 
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Fot. 7. Stado ¿ubrów wychodz¹ce sezonowo na ³¹ki w okolicach wsi Zabrody na pó³nocy 
Puszczy Bia³owieskiej. [Herd of bison seasonally utilising meadows near Zabrody
village north of Bia³owie¿a Forest]. Fot. Rafa³ Kowalczyk.
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Summary

European bison – king of the forest or meadows

and river valleys?

Rafa³ KOWALCZYK

The European bison is strongly confined to the forest habitats, however,

some features of its morphology and origin of the species indicate that bison

is rather more typical of an open habitats. History of origin and many features 

of its morphology indicate evolutionary adaptation of bison to open habitats.

In recent years, wide program of research, focusing on patterns of space and

habitat use by European bison, was conducted in the Bia³owie¿a Forest. The

research coincided with conservation activities carried out within the frame-

work of the Bison Programme, mainly under the LIFE project “European bison

conservation in Bia³owie¿a Forest – Bison Land”. The main factor responsible

for the size of bison home-ranges was habitat structure. In mixed and deciduous

forest of Bia³owie¿a Forest bison ranges covered 70–80 km
2

 and were smaller

than in neighboring Knyszyn Forest dominated by coniferous tree stands.

Furthermore, in parts of the Forest with high meadow density, ranges were

significantly smaller than in areas of continuous forest. Bison in Bia³owie¿a

Forest showed a very concentrated pattern of space use. Core areas with 95

and 50% probability of their occurrence calculated with Kernel method covered

on average 40 and 1 km
2

, respectively, i.e. 20 and 0.5% of their total home

range used by bison. Core areas overlapped with areas of meadows, which

were strongly selected by bison. Coniferous and mixed forests were avoided,

fresh and wet deciduous forests and other open areas were utilised respectively

to their occurrence in bison ranges. Strong preference for meadows probably

results from higher productivity (biomass of vegetation) than in other habitats.

Meadows were especially selected in late summer and autumn (August–

October), when vegetation in forest habitats is decaying. The results of this

and previous studies indicate that the most suitable bison habitats are mosaics

of deciduous forests and meadows; bison need to be regarded as species of

mixed habitats. This approach opens new possibilities for conservation man-

agement and the reintroduction of bison in habitats other than closed forest.
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Czego ¿ubr szuka na polu?

Emilia HOFMAN-KAMIÑSKA, Rafa³ KOWALCZYK

Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, e-mail: ehofman@zbs.bialowieza.pl

Wraz z koñcem jesieni w krajobrazie pól, ³¹k i pastwisk otaczaj¹cych Puszczê
Bia³owiesk¹ i Knyszyñsk¹ coraz czêœciej pojawiaj¹ siê najwiêksi roœlino¿ercy
Europy – ¿ubry. Na terenach rolniczych mo¿na je spotkaæ a¿ do póŸnej wiosny.
Czy takie zachowanie nie stawia pod znakiem zapytania powszechnie uzna-
wanego pogl¹du, ¿e ¿ubr jest typowo leœnym gatunkiem? 

Wêdrowaæ, ¿eby jeœæ

¯ubr jest najwiêkszym zwierzêciem l¹dowym Europy. Samica mo¿e wa¿yæ

do 640 kg, a samiec nawet ponad 800 kg. Ze wzglêdu na tak pokaŸne roz-

miary, ssaki te potrzebuj¹ du¿ej iloœci po¿ywienia, a trwaj¹ce stale w ich

¿o³¹dkach procesy trawienne dodatkowo zmuszaj¹ ¿ubry do regularnego nape³-

niania ich pokarmem. Doros³e zwierzê potrzebuje dziennie 40–50 kg po¿ywienia,

dlatego œrednio ponad 60% czasu dobowej aktywnoœci ¿ubr spêdza na ¿ero-

waniu. W sezonie wegetacyjnym w diecie ¿ubra znajduj¹ siê g³ównie roœliny

zielne, trawy i turzyce, a okresowo tak¿e pêdy oraz kora drzew i krzewów.

¯ubry w Puszczy Bia³owieskiej u¿ytkuj¹ ró¿ne œrodowiska, w zale¿noœci

od ich sezonowej produktywnoœci i zasobnoœci, dlatego ich wêdrówki po lesie

s¹ determinowane g³ównie poszukiwaniem po¿ywienia. Sta³e przemieszczanie 

siê ¿ubrów ma równie¿ œcis³y zwi¹zek ze specyficzn¹ strategi¹ ¿erowania tych

zwierz¹t. ¯eruj¹c, ¿ubry pozostaj¹ krótko w jednym miejscu, zgryzaj¹c jedynie

wierzcho³ki roœlin runa, przez co nie pozostawiaj¹ po sobie spustoszenia.

Miejsca ¿erowania ¿ubrów zdradzaj¹ œcie¿ki, na których ³atwiej mo¿na dos-



trzec odciski racic ni¿ œlady samego ¿erowania. Taki sposób ¿erowania umo¿-

liwia roœlinnoœci szybk¹ regeneracjê.

Z uwagi na stale rosn¹c¹ liczebnoœæ i du¿e zapotrzebowanie pokarmowe,

¿ubry wymagaj¹ do ¿ycia rozleg³ych przestrzeni. Powoduje to, ¿e rozrastaj¹ce

siê liczebnie i stopniowo rozprzestrzeniaj¹ce siê populacje tego gatunku coraz 

czêœciej penetruj¹ tak¿e obszary zagospodarowane przez cz³owieka, znajduj¹ce

siê poza kompleksami leœnymi. Wychodzenie ¿ubrów na tereny u¿ytkowane

rolniczo obserwuje siê w pó³nocno-wschodniej Polsce, gdzie na obszarze Pusz-

czy Bia³owieskiej i Knyszyñskiej ¿yje ponad 500 tych du¿ych roœlino¿erców.

W poszukiwaniu zieleniny pod œniegiem

W okresie zimowym zasoby pokarmowe dla roœlino¿erców w lesie dras-

tycznie siê kurcz¹. W tym trudnym czasie leœne zwierzêta s¹ czêsto dokar-

miane przez cz³owieka. W Puszczy Bia³owieskiej tego typu formê opieki nad

¿ubrami praktykowano ju¿ od XVI–XVII wieku, kiedy to na œródleœnych i nad-

rzecznych ³¹kach pozostawiano czêœæ zebranego latem siana, jako zimow¹

karmê dla zwierz¹t. W obecnych czasach ¿ubry s¹ dokarmiane na terenie

puszcz w specjalnie do tego celu skonstruowanych paœnikach. Stworzenie

sta³ych miejsc dokarmiania by³o konieczne, poniewa¿ ¿ubry wypuszczane od

1952 roku z rezerwatów na wolnoœæ, by³y przyzwyczajone do dokarmiania

i szuka³y siana w pobli¿u ludzkich siedzib. Wspó³czeœnie wiêkszoœæ ¿ubrów

gromadzi siê w tych miejscach (tzw. ostojach) i u¿ytkuje je bardzo regularnie,

spêdzaj¹c znaczn¹ czêœæ okresu zimowego w ich bliskim s¹siedztwie. Nie

wszystkie jednak ¿ubry korzystaj¹ z zimowego dokarmiania. Czêœæ z nich

wykorzystuje naturaln¹ bazê ¿erow¹, jak¹ mo¿e znaleŸæ w lesie wygrzebuj¹c

suche roœliny zielne i trawê spod œniegu. Czêsto jednak jedynym Ÿród³em

pokarmu zim¹ s¹ pêdy i kora drzew, co niepokoi leœników. 

¯ubry z Puszczy Knyszyñskiej i Bia³owieskiej, poszukuj¹c naturalnego

po¿ywienia, zaczê³y wykorzystywaæ jeszcze jedno cenne Ÿród³o po¿ywienia,

jakim s¹ uprawy rolne (Fot. 1). Ju¿ w latach 70-tych XX w., pojedyncze byki

zaczê³y pojawiaæ siê wiosn¹ i jesieni¹ poza granicami Puszczy Bia³owieskiej,

jednak¿e na skutek doœæ niskiej wówczas liczebnoœci populacji i intensywnego

dokarmiania sianem, wiêkszoœæ ¿ubrów zatrzymywa³a siê w lesie. U¿ytkowanie

obszarów rolniczych przez ¿ubry w tym rejonie nasili³o siê na pocz¹tku lat

90-tych. ¯ubry z Puszczy Knyszyñskiej od pocz¹tku istnienia tamtejszej popu-

lacji, czyli od 1973 roku, regularnie wychodzi³y na pola i ³¹ki, czego jedn¹

z przyczyn móg³ byæ brak regularnego dokarmiania w okresie zimowym.

Obecnie ¿ubry ka¿dego roku coraz czêœciej i liczniej pojawiaj¹ siê na polach

i ³¹kach otaczaj¹cych oba kompleksy leœne. 

W rejonie Puszczy Knyszyñskiej ca³e stado ¿ubrów (16 osobników w 2000 

roku i ponad 68 w 2008 roku) regularnie co roku opuszcza granice lasu,

pozostaj¹c na terenach otwartych od póŸnej jesieni a¿ do wczesnej wiosny.
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¯ubrom z Puszczy Knyszyñskiej przygotowano co prawda 3 paœniki z sianem,

jednak¿e dokarmianie odbywa siê tu sporadycznie. Prawdopodobnie ze wzglê- 

du na brak regularnego dokarmiania, wszystkie ¿ubry z Puszczy Knyszyñskiej

tak intensywnie u¿ytkuj¹ pola uprawne. ¯ubry ¿eruj¹ w odleg³oœci œrednio

2 km (maksymalnie 8 km) na pó³nocny-wschód od granicy kompleksu leœnego.

Jednak prawie 50% tych lokalizacji znajduje siê w odleg³oœci mniejszej ni¿

1 km od Puszczy. ¯ubry z Puszczy Bia³owieskiej najwczeœniej zaczê³y wychodziæ

na pola na jej pó³nocnych krañcach. Obserwowano tam wtedy stado licz¹ce

ponad 30 osobników. Tamtejsze tereny s¹ mozaik¹ pól, ³¹k i niewielkich

fragmentów lasu, a poniewa¿ nie stworzono w tej czêœci Puszczy ostoi z paœ-

nikami, ¿ubry wychodz¹ z lasu w poszukiwaniu pokarmu na ³¹ki i pola

uprawne. Obecnie widuje siê tam regularnie w okresie zimowym stada licz¹ce 

ponad 60 osobników. Ponadto, w póŸniejszych latach pojedyncze osobniki

i mniejsze stada zaczê³y pojawiaæ siê poza po³udniow¹ granic¹ puszczy, a od

2002 roku tak¿e na polach rozci¹gaj¹cych siê na zachód od granicy kompleksu.

Sezonowo oko³o 15–20% bia³owieskiego stada, licz¹cego obecnie 450 osob-

ników, wychodzi z Puszczy na pola i ³¹ki. ¯ubry z Puszczy Bia³owieskiej trzy-

maj¹ siê jednak bli¿ej g³ównego kompleksu leœnego ni¿ ¿ubry knyszyñskie.

Ich wêdrówki na pola odbywaj¹ siê œrednio na odleg³oœæ 1,2 km od Puszczy
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Fot. 1. ¯ubr w uprawie kukurydzy. [European bison in a maize field]. Fot. Tomasz
Kamiñski.



(maksymalnie 15 km) i a¿ 70% szkód ma miejsce w odleg³oœci mniejszej ni¿

1 km od granicy kompleksu leœnego. 

¯ubry w czasie ¿erowania na otwartych przestrzeniach zawsze trzymaj¹

siê w niewielkiej odleg³oœciach od obszarów zalesionych (Fot. 2). Prawie 80%

lokalizacji szkód w przypadku ¿ubrów bia³owieskich i 70% w przypadku

¿ubrów knyszyñskich znajdowa³a siê w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 500 m od

najbli¿szej powierzchni zadrzewionej. Zaobserwowana prawid³owoœæ mo¿e

œwiadczyæ o œcis³ej zale¿noœci ¿ubrów od bliskoœci lasu, który spe³nia funkcjê

os³onow¹ i jest wybierany przez te zwierzêta szczególnie jako miejsce ukrycia

w celu spokojnego prze¿ucia zjedzonego pokarmu oraz odpoczynku.

W poszukiwaniu pokarmu ¿ubry wychodz¹ poza teren puszczy sezo-

nowo. W okresie jesiennym, gdy na dnie lasu zanikaj¹ roœliny runa, zwierzêta

te zaczynaj¹ wykorzystywaæ ³¹ki i pastwiska, stanowi¹ce atrakcyjne ¿erowis-

ka, na których zielona trawa utrzymuje siê czêsto a¿ do listopada. ¯ubry

z Puszczy Knyszyñskiej pojawiaj¹ siê na polach ju¿ we wrzeœniu i paŸdzier-

niku, gdy koñczy siê sezon wegetacyjny runa w dominuj¹cych tam lasach

iglastych. W tym samym czasie, ¿ubry bia³owieskie znajduj¹ jeszcze w lasach

liœciastych i mieszanych zielone roœliny i pojawiaj¹ siê na polach dopiero

w listopadzie i grudniu. Zim¹, pomimo dostêpnego w ostojach siana oraz pêdów
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Fot. 2. Grupa byków na skraju Puszczy Bia³owieskiej. [Group of bison bulls on the edge
of Bia³owie¿a Forest]. Fot. Tomasz Kamiñski.



i kory drzew na terenie puszczy, czêœæ ¿ubrów wêdruje na pola w poszuki-

waniu ukrytych pod œniegiem ozimych upraw zbó¿ i rzepaku. W³aœnie w ok-

resie zimowym (grudzieñ–marzec) powstaje najwiêcej (57%) szkód w uprawach

rolniczych powodowanych przez ¿ubry (Ryc. 1). Zwierzêta korzystaj¹ z upraw

rolniczych a¿ do póŸnej wiosny, kiedy to obszary leœne znowu staj¹ siê atrak-

cyjnym obszarem obfituj¹cym w pokarm, a intensyfikacja prac na polach

zaczyna ¿ubrom coraz bardziej przeszkadzaæ, przep³aszaj¹c je z tych terenów. 

Latem (czerwiec–sierpieñ) ¿ubry pojawiaj¹ siê na terenach rolniczych bardzo

rzadko (œrednio 2% szkód z ca³ego roku) (Ryc. 1). 

Do najczêœciej uszkadzanych przez ¿ubry upraw nale¿¹ zbo¿a, przede

wszystkim ¿yto (40% wszystkich szkód), którego udzia³ w szkodach przewy¿-

sza procentowy udzia³ w powierzchni zasiewów, co wskazuje na preferencjê w

stosunku do tego gatunku zbo¿a (Ryc. 2). Pszen¿yto stanowi 12% uszkadza-

nych upraw, pszenica, owies czy jêczmieñ s¹ zjadane przez ¿ubry znacznie

rzadziej. Pomimo, i¿ w okolicach Puszczy Knyszyñskiej powierzchnia zasiewu

jêczmienia i owsa jest zbli¿ona do powierzchni zasiewów ¿yta, ¿ubry niechêt-

nie z nich korzystaj¹, czasem ich wrêcz unikaj¹c. Z obserwacji rolników

wynika, ¿e zwierzêta maj¹c dostêp do s¹siaduj¹cych ze sob¹ plantacji ¿yta,

pszenicy i jêczmienia, wybieraj¹ ¿yto i pszenicê, a omijaj¹ jêczmieñ. Z niezwyk³¹

³atwoœci¹ mo¿na zidentyfikowaæ œlady bytowania ¿ubrów w zbo¿ach, odnaj-

duj¹c ich odchody oraz tropy, œlady zgryzania i wydeptywania oraz legowiska.
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Ryc. 1. Sezonowa dynamika szkód wyrz¹dzanych przez ¿ubry w Puszczy Bia³owieskiej i
Knyszyñskiej. [Seasonal dynamics of damages caused by bison in Bia³owie¿a and
Knyszyn Forest].



Kie³kuj¹ce zbo¿a s¹ zim¹ bardzo cennym Ÿród³em pokarmowym, a ich zielona

i soczysta biomasa jest bogatsza w sk³adniki od¿ywcze ni¿ siano. Inn¹ upraw¹ 

ozim¹, bardzo czêsto zjadan¹ przez ¿ubry jest rzepak (13% szkód), pomimo i¿

w porównaniu ze zbo¿ami, zasiewy rzepaku w obu rejonach wystêpuj¹ sto-

sunkowo rzadko. Obserwacja ta potwierdza bardzo wysok¹ preferencjê ¿ubrów

z obszarów obu puszcz do rzepaku. Zwierzêta w poszukiwaniu pokarmu ko-

rzystaj¹ tak¿e z upraw roœlin okopowych (ziemniaki, buraki cukrowe), kuku-

rydzy, roœlin motylkowych (np. ³ubinu) oraz plantacji drzew. £¹cznie w ich

diecie zarejestrowano 19 gatunków roœlin uprawianych przez cz³owieka.

Pomimo, i¿ uzupe³nienie zimowej diety ¿ubrów z Puszczy Bia³owieskiej

najczêœciej stanowi³y zbo¿a (50% szkód), to zwierzêta przyzwyczajone do

dokarmiania sianem w ostojach zimowych równie czêsto wykorzystuj¹ ten

rodzaj pokarmu pozostawiany przez rolników na zimê w stogach i brogach

rozmieszczonych na ³¹kach. Udzia³ siana wœród uszkadzanych upraw wynosi

tu 35%. Jednak ¿ubry wybiórczo korzystaj¹ z pozostawionego siana i zdarza

siê, ¿e na jednej ³¹ce siano jest ca³kowicie zjedzone, podczas gdy na s¹siedniej 

stogi pozostaj¹ nienaruszone (Fot. 3). Obserwacje rolników wskazuj¹, ¿e

¿ubry wybieraj¹ siano o wy¿szej jakoœci, pochodz¹ce z nawo¿onych ³¹k. 

Z uwagi na odmienny typ rolnictwa w okolicy Puszczy Knyszyñskiej, nieco

inaczej wygl¹da tam charakter szkód powodowanych przez ¿ubry. Poniewa¿

rolnictwo w tym rejonie nastawione jest na pozyskanie zbó¿ paszowych

wykorzystywanych w hodowli byd³a, trzody chlewnej i drobiu, ¿ubry nie znaj-

duj¹ tam ani wolnostoj¹cych stogów, ani plantacji drzew, a w³aœnie zbo¿a s¹

ich g³ównym po¿ywieniem (76% szkód w tym rejonie) (Fot. 4).
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w pó³nocno-wschodniej Polsce. [Percentage share of different types of crops damaged
by bison in north-eastern Poland].
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Fot. 3. ¯ubry ¿eruj¹ce na stogu siana. [Bison foraging on a haystack]. Fot. Tomasz
Kamiñski.

Fot. 4. ¯ubry ¿eruj¹ce na polach w okolicy Puszczy Knyszyñskiej. [Bison foraging in
fields in the vicinity of Knyszyn Forest]. Fot. Tomasz Kamiñski.



Szkoda czy czysty zysk

W Polsce szkody powodowane w rolnictwie przez ¿ubry s¹ rekompenso-

wane ze œrodków bud¿etu pañstwa zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 paŸdziernika

1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 492, art. 52). Zanim

jednak pojawi³y siê tego typu œrodki zaradcze, w latach 1970–1990, poje-

dyncze byki ¿eruj¹ce na polach by³y od³awiane i przewo¿one w g³¹b Puszczy

Bia³owieskiej. Nie zawsze przynosi³o to zamierzony efekt, gdy¿ zwierzêta po-

wraca³y w miejsca wczeœniejszego ¿erowania.

Liczba szkód zg³aszanych przez rolników zwiêksza siê z roku na rok, co

mo¿e wynikaæ z rosn¹cej liczebnoœci obu populacji ¿ubrów. Jednak pomimo

znacznej ró¿nicy w liczebnoœci ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej i Knyszyñ-

skiej, kwota odszkodowañ wyp³acona w latach 2000–2008 w rejonach obu

puszcz by³a zbli¿ona (Ryc. 3). Wynika³o to z faktu, ¿e porównywalna liczba

¿ubrów korzysta³a z pól i ³¹k poza granicami obu puszcz.

Ca³kowity koszt odszkodowañ za szkody powodowane przez ¿ubry w

województwie podlaskim w latach 2000–2008 wyniós³ ponad 340 tys. z³otych. 

W porównaniu ze szkodami powodowanymi przez bobra, który jest najbar-

dziej uci¹¿liwym z chronionych gatunków, kwoty te by³y prawie 10-krotnie

ni¿sze. Na wzrost szkód spowodowanych przez ¿ubry w uprawach rolniczych,

poza rosn¹c¹ liczebnoœci¹ tych zwierz¹t, wp³ynê³o jeszcze kilka innych czyn-

ników. Jednym z nich jest rosn¹ca œwiadomoœæ i wiedza rolników w zakresie

ubiegania siê o odszkodowania i inne formy finansowych dotacji na rzecz rol-

nictwa. Rolnicy zamieszkuj¹cy okolice Puszczy Bia³owieskiej, chc¹cy sko-

rzystaæ z istniej¹cych od 2004 roku unijnych dop³at, powrócili do koszenia

nieu¿ytkowanych latami ³¹k i sk³adania siana w stogi. Pastwiska ponownie

zaczê³y przypominaæ malowniczy krajobraz Podlasia z lat 70-tych XX wieku.

Jako ¿e za siano pozostawione na ³¹kach i zjedzone przez ¿ubry mo¿na uzys-

kaæ odszkodowanie z bud¿etu pañstwa, rolnicy nie maj¹cy mo¿liwoœci spo¿yt- 

kowania go dla zwierz¹t gospodarskich, zaczêli masowo pozostawiaæ siano na 

³¹kach. Spowodowa³o to gwa³towny wzrost udzia³u siana wœród szkód wyrz¹-

dzanych przez ¿ubry, przez co poziom odszkodowañ za tego rodzaju szkody

wzrós³ 3-krotnie w porównaniu do okresu poprzedzaj¹cego rok 2004 (Ryc. 4).

Wysokoœæ odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone przez ¿ubry w pozosta³ych

uprawach pozosta³a na zbli¿onym poziomie przed jak i po przyst¹pieniu

Polski do Unii Europejskiej.

W celu zwiêkszenia akceptacji ¿ubra w regionie i obni¿enia wielkoœci

odszkodowañ, rolnicy z okolic Puszczy Bia³owieskiej, zostali w³¹czeni w 2006

roku w realizacjê programu LIFE „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej –

Kraina ¯ubra”. W ramach dzia³añ projektu prowadzona jest kontraktacja ³¹k, 

a rolnicy otrzymuj¹ dodatkowe pieni¹dze na ich utrzymanie. Siano pozyski-

wane z tych ³¹k jest pozostawiane jako zimowa karma dla ¿ubrów (Fot. 5).

Rolnicy bardzo chêtnie skorzystali z tej mo¿liwoœci, dziêki czemu ju¿ w pierw-

szym roku realizacji programu obni¿y³y siê w tym rejonie wyp³aty odszko-
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dowañ (Ryc. 3). Jest to korzystne dla ¿ubrów, gdy¿ przesta³y byæ przepêdzane

z tych terenów, a rolnicy zaczêli przyjmowaæ obecnoœæ tych zwierz¹t na ich

³¹kach z wiêksz¹ przychylnoœci¹. Wzros³a te¿ atrakcyjnoœæ turystyczna tych

obszarów, poniewa¿ ¿ubry sta³y siê sta³ym elementem krajobrazu ³¹k nie tylko

zim¹, ale te¿ czêsto w innych porach roku.

Z uwagi na brak sta³ego Ÿród³a finansowania takiego przedsiêwziêcia jest 

to jednak rozwi¹zanie doraŸne, poniewa¿ nie przyczynia siê do trwa³ej lik-

widacji Ÿród³a konfliktu pomiêdzy ¿ubrem a rolnikami. Dlatego te¿ zapropo-

nowano rolnikom pomoc w realizacji dzia³añ zapobiegaj¹cych powstawaniu

szkód. Oko³o czterdziestu rolników zg³osi³o chêæ wspó³dzia³ania, dziêki czemu

otrzymali sprzêt i materia³y w postaci: drewna, metalowych siatek, drutu

i elektrycznych pastuchów, niezbêdnych do wykonania ogrodzeñ wokó³ swoich

dzia³ek, plantacji i cennych upraw.

W rejonie Puszczy Knyszyñskiej urodzajne gleby i ogromne przestrzenie

stwarzaj¹ rolnikom wrêcz idealne warunki do intensywnego rozwoju rol-

nictwa. Jednak¿e rozleg³e, obsiane ró¿norodnymi uprawami pola stanowi¹

znakomit¹ bazê ¿erow¹ dla ¿ubrów. Niechêtne korzystanie z dokarmiania

i brak zabezpieczeñ upraw sprawia, ¿e ¿ubry bez ograniczeñ ¿eruj¹ na tere-

nach rolniczych.
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wane przez ¿ubry w województwie podlaskim w latach 2000–2008. [The amount of
compensation for bison damage paid from the State budget in Podlasie region between
2000 and 2008].



Kieruj¹c siê dobrem ludzi i zwierz¹t, nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania, które

zapewni¹ ¿ubrom pomoc w przetrwaniu okresów zimowych, a ludziom poz-

wol¹ na bezstratne prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Lepszym rozwi¹-

zaniem dla nieop³acalnego rolnictwa w regionie Puszczy Bia³owieskiej by³aby

z pewnoœci¹ agroturystyka, która pozwoli³aby nielicznym obecnie mieszkañ-

com wykorzystaæ przyrodniczy potencja³ i niew¹tpliw¹ s³awê jej najpopular-

niejszego mieszkañca – ¿ubra do pozyskania korzyœci materialnych z innej

dzia³alnoœci ni¿ rolnictwo. Kolejnym rozwi¹zaniem mog³aby byæ dzier¿awa pól 

i ³¹k w rejonach koncentracji szkód, w celu utworzenia zimowych ostoi ¿ubrów

na terenach otwartych. Bardzo sensownym rozwi¹zaniem wydaj¹ siê byæ tak¿e

specjalne dop³aty unijne do ³¹k u¿ytkowanych przez ¿ubry.

Ze wzglêdu na odmienny charakter rolnictwa w rejonie Puszczy Kny-

szyñskiej, nale¿a³oby tu zastosowaæ inne rozwi¹zania. Dzia³aniami prowadz¹-

cymi do za³agodzenia istniej¹cego w tym miejscu konfliktu, mog³oby byæ

bardziej intensywne u¿ytkowanie nadrzecznych ³¹k i œródleœnych polan oraz

pozostawianie na nich siana dla ¿ubrów, a tak¿e grodzenie najczêœciej odwie-

dzanych przez ¿ubry pól. W wielu krajach borykaj¹cych siê z uszkadzaniem

plonów przez dzikie zwierzêta, d³ugotrwa³e i stosowane na du¿¹ skalê grodze-
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Ryc. 4. Wysokoœæ rekompensat za szkody spowodowane przez ¿ubry w sianie i innych
uprawach w rejonie Puszczy Bia³owieskiej w latach 2000–2008. [The amount of
compensation for bison damage to hay and other crops in Bia³owie¿a Forest between
2000 and 2008].
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nie upraw, przynios³o oczekiwane rezultaty. W Puszczy Knyszyñskiej ju¿

dawno pojawi³y siê propozycje stworzenia dla ¿ubrów specjalnych poletek

karmowych na terenie Puszczy, by odci¹gn¹æ zwierzêta od pól uprawnych. 

¯ubr jest sztandarowym przyk³adem gatunku ocalonego od zag³ady. Jego 

wci¹¿ niepewna przysz³oœæ, sk³ania do traktowania potrzeb tego zwierzêcia

w sposób szczególny. W strategii zarz¹dzania gatunkiem nale¿y braæ pod

uwagê tak¿e potencjalne konflikty z ludŸmi ¿yj¹cymi w s¹siedztwie tych

dzikich zwierz¹t.
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Fot. 5. ¯ubry przy brogu z sianem zakontraktowanym w ramach projektu LIFE. [Bison
around the roofed haystack constructed within the framework of LIFE project].
Fot. Tomasz Kamiñski.



Summary

What are bison searching for in agricultural fields?

Emilia HOFMAN-KAMIÑSKA, Rafa³ KOWALCZYK

North-eastern Poland is inhabited by over 500 bison and constitutes the

core area of bison distribution in Poland and Europe. European bison popu-

lations occupy mainly large forested areas. These endangered animals used

to utilize the woods and meadows only within protected areas, but for more

than 15 years, as their populations dispersed, animals have also started to

visit private arable lands and fields bordering the Bia³owie¿a and Knyszyn

Forests. To assess bison impact on agriculture areas, we analyzed scale,

distribution and seasonal dynamics of crop damage caused by bison in the

vicinity of Bia³owie¿a and Knyszyn Forests from 2000 to 2008. 

Despite a large difference in bison population size, a comparable number 

of bison utilized agricultural areas in both populations. It resulted in com-

parable levels of damage observed in the vicinity of both forests. Annually,

compensation for bison damage costs on average 9000 euros for each of the

two populations. The instances of damage recorded increased in both popu-

lations during the study period and was positively related to the bison numbers.

Penetrations of agricultural areas showed a seasonal pattern. Most of the

damage (57% of cases) took place in winter (December–March), when the

natural forage base in the forest is highly limited. The least damage (2%)

occurred during summer (June–August). Damage was located between 0 to

4.4 km from the nearest forest patch, however, most instances of damage

(80% in Bia³owie¿a Forest region and 70% in Knyszyn Forest region) were

recorded less than 0.5 km from the forest. In general the incidence of damage

increased with closer proximity to the forests. In the bison’s diet, 19 species of 

agricultural crops were identified. The prevailing type of crop damaged by

bison from both forests was grain, mainly rye (Secale cereale) (40%). Secondary

crops were rape (Brassica napus) in Knyszyn Forest and hay in Bia³owie¿a

Forest. Comparison of the proportion of damaged crops with the total sowed

area showed a very high bison preference for rape in both areas. Since 2006,

the level of compensation paid in Bia³owie¿a Forest region has decreased, as a 

result of contracts with farmers for hay production and meadow organization

for bison with in the framework of the LIFE project. We suggest that bison

management should control population dispersion to avoid migration into

intensively cultivated agricultural areas in order to prevent damage to crops,

and maintain them at a socially acceptable level.
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Wp³yw zimowego dokarmiania na ¿ubry

w Puszczy Bia³owieskiej

Rafa³ KOWALCZYK
1
, Tomasz KAMIÑSKI

1
, Tilman C. SCHNEIDER

2

1Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, e-mail: rkowal@zbs.bialowieza.pl;

2Georg-August University of Göttingen, Niemcy

Zimowe dokarmianie ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej ma kilkusetletni¹
tradycjê. W przesz³oœci pomaga³o tym du¿ym zwierzêtom prze¿yæ najciê¿sze
zimy i zapewni³o przetrwanie gatunku na wolnoœci a¿ do XX wieku. W czasach
wspó³czesnych dokarmianie s³u¿y raczej zatrzymaniu ¿ubrów w lesie oraz
przeciwdzia³a szkodom w drzewostanach i na terenach rolniczych, ale jak
wskazuj¹ badania z ostatnich lat, ma te¿ negatywne oddzia³ywanie. Czas
zadaæ pytanie, czy dokarmianie ¿ubrów przynosi wiêcej korzyœci czy strat i czy
na pewno jest konieczne w ochronie i zarz¹dzaniu dziko ¿yj¹cych populacji
¿ubra?

Du¿e zwierzêta roœlino¿erne s¹ gatunkami kluczowymi ze wzglêdu na ich

wysokie oddzia³ywanie na strukturê, sk³ad gatunkowy oraz funkcjonowanie

zbiorowisk roœlinnych. Populacje tych zwierz¹t, du¿o bardziej liczne i zró¿ni-

cowane gatunkowo w czasach historycznych, jak sugeruje wielu badaczy,

mog³y odgrywaæ zasadnicz¹ rolê w utrzymywaniu œrodowisk otwartych. Na

skutek utraty i fragmentacji œrodowisk, zmian klimatycznych oraz polowañ,

populacje tych gatunków zosta³y wytêpione lub silnie zredukowane, a te,

które przetrwa³y lub zosta³y reintrodukowane, wymagaj¹ intensywnych za-

biegów ochronnych, aby zapewniæ im d³ugookresowe przetrwanie lub ogra-



niczenie konfliktu z cz³owiekiem. Ochrona du¿ych roœlino¿erców i œrodowisk

przez nie zasiedlanych wymaga stosowania zabiegów, takich jak grodzenie,

przekszta³canie œrodowisk, odstrza³ czy dokarmianie w celu regulowania

liczebnoœci, rozmieszczenia b¹dŸ przemieszczeñ zwierz¹t oraz przeciwdzia³a-

nia ich negatywnemu oddzia³ywaniu na ekosystemy roœlinne. 

Dokarmianie stosowane w zarz¹dzaniu populacjami zwierz¹t ma na celu

ograniczenie ich oddzia³ywania na zbiorowiska leœne lub uprawy rolnicze,

regulowanie rozmieszczenia, poprawê kondycji zwierz¹t oraz ich zdolnoœci

rozrodczych, polepszenie jakoœci trofeów i utrzymywanie wysokich zagêsz-

czeñ zwierzyny do celów ³owieckich oraz dostarczenie po¿ywienia populacjom

zagro¿onych gatunków w najbardziej niekorzystnych okresach roku. Oprócz

po¿¹danych rezultatów, praktyki takie mog¹ mieæ jednak nieoczekiwany,

a nawet szkodliwy wp³yw na zachowanie i zdrowie zwierz¹t. Prawid³owe

zarz¹dzanie populacjami zwierz¹t powinno byæ zatem oparte na szerokiej

wiedzy ekologicznej, a tak¿e wspó³pracy badaczy i zarz¹dców populacji, aby

wypracowaæ praktyki prowadz¹ce do osi¹gniêcia celów ochrony oraz nie ma-

j¹ce negatywnego oddzia³ywania na populacje, w szczególnoœci zagro¿onych

gatunków zwierz¹t. 

Dokarmianie w czasach królewskich i dziœ

¯ubr – najwiêksze l¹dowe zwierzê Europy, jest jednym z gatunków,

w którego zarz¹dzaniu stosuje siê takie praktyki, jak zimowe dokarmianie

oraz odstrza³ osobników chorych i agresywnych. Zimowe dokarmianie zosta³o 

wprowadzone prawdopodobnie ju¿ w XVI wieku, gdy czêœæ Puszczy Bia³o-

wieskiej wchodz¹cej w sk³ad dóbr królewskich i chronionej ze wzglêdu na

¿ubry by³a u¿ytkowana na podstawie uprawnieñ wchodowych, z których

wiêkszoœæ (ponad 80%) stanowi³y siano¿êcia. Siano pozostawiano w stogach

na ³¹kach, aby zwieŸæ je zim¹ do gospodarstw. Zalecenie komisarzy kró-

lewskich o pozostawianiu czêœci siana zbieranego na nadrzecznych ³¹kach na 

potrzeby ¿ubrów pojawia siê w materia³ach historycznych w 1700 roku. By³o

to dokarmianie rozproszone i ograniczone, choæ maj¹ce wp³yw na prze¿ywal-

noœæ ¿ubrów, dla których ciê¿kie zimy by³y szczególnie uci¹¿liwe i powodowa³y

zwiêkszon¹ œmiertelnoœæ. Dokarmianie zosta³o zintensyfikowane w czasach

carskich w XIX oraz na pocz¹tku XX wieku i by³o realizowane przez prawie

6 miesiêcy w roku w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach dokar- 

miania z wieloma paœnikami oraz polanami karmowymi. Obejmowa³o ono nie

tylko ¿ubry, ale tak¿e inne ssaki kopytne. Zabiegi te oraz têpienie du¿ych

ssaków drapie¿nych (wilków, rysi i niedŸwiedzi), mia³y na celu utrzymywanie

wysokich zagêszczeñ ssaków kopytnych dla celów ³owieckich. 

Praktykê zimowego dokarmiania ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej wzno-

wiono w okresie restytucji gatunku po II wojnie œwiatowej i sta³a siê ona pod-

stawowym zabiegiem ochronnym w nowo tworzonych na wolnoœci populac-
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jach ¿ubra. Dokarmianie ma na celu zmniejszenie oddzia³ywania ¿ubrów na

drzewostany, ograniczenie szkód w uprawach rolniczych oraz zapobieganie

migracjom ¿ubrów poza ich g³ówne ostoje. Jest ono prowadzone obecnie

w piêciu g³ównych oraz kilkunastu mniejszych miejscach – ostojach zimo-

wych. W pocz¹tkowym okresie zimy ¿ubry zjadaj¹ siano zgromadzone latem

w brogach, a nastêpnie siano i sianokiszonkê, które s¹ dowo¿one przez

hodowców ¿ubrów z ró¿n¹ intensywnoœci¹ do miejsc dokarmiania (Tabela 1).

W ostatnich latach, corocznie w Puszczy Bia³owieskiej dostarcza siê ¿ubrom

prawie 400 ton po¿ywienia. Z dokarmiania korzysta oko³o 80% ¿ubrów.

Pozosta³a czêœæ populacji pozostaje w obrêbie kompleksu leœnego, u¿ytkuj¹c

œrodowiska leœne b¹dŸ przemieszcza siê poza Puszczê i ¿eruje na ozimych

uprawach zbó¿ i rzepaku oraz sianie pozostawionym przez rolników na ³¹kach.

W ostatnich latach prowadziliœmy obserwacje i badania maj¹ce na celu

okreœlenie oddzia³ywania zimowego dokarmiania na strukturê przestrzenn¹

i socjaln¹ populacji, u¿ytkowanie przestrzeni, sk³ad diety, stopieñ zara¿enia

paso¿ytami oraz poziom rozrodu ¿ubrów w dziko ¿yj¹cej populacji tego ga-

tunku w Puszczy Bia³owieskiej. Ma to istotne znaczenie dla zarz¹dzania i och- 

rony populacji ¿ubrów, gdy¿ pozwala na analizê nie tylko korzyœci, ale równie¿ 

negatywnych skutków dokarmiania oraz umo¿liwia wybranie optymalnego

modelu zarz¹dzania populacj¹, który nie bêdzie zak³óca³ naturalnego zacho-

wania zwierz¹t i pomo¿e przeciwdzia³aæ zagro¿eniom gatunku.
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Tabela 1. Czêstoœæ dokarmiania ¿ubrów w g³ównych ostojach w Puszczy Bia³owieskiej.
W tabeli podano liczbê dowozów karmy do ostoi zimowych w poszczególnych mie-
si¹cach. Dane uzyskane z Bia³owieskiego Parku Narodowego z zimy 2007/2008.
[Frequency of supplementary feeding at different sites in Bia³owie¿a Forest. Number of
supplementary fodder deliveries per month is given. Data of Bia³owie¿a National Park
from winter 2007–2008].

Miesi¹c
Month

Miejsce dokarmiania
Winter feeding site

Oddz.
422

Oddz.
391

HwoŸna
Posto-
³owo

Topi³o
Oddz.

247

Grudzieñ [December] 2007 15

Styczeñ [January] 2008 21 21 10   5 3   5

Luty [February] 2008 16 19 10   4 3   3

Marzec [March] 2008 14 11   5   3 2   2

W sumie
Total

51 51 40 12 8 10



Œcisk przy brogu

Analiza danych, gromadzonych od wypuszczenia ¿ubrów na wolnoœæ,

dotycz¹cych struktury socjalnej oraz sezonowej zmiennoœci wielkoœci stad

wskazuje, ¿e dokarmianie prowadzi do nienaturalnej koncentracji w miej-

scach dokarmiania i tworzenia siê stad przekraczaj¹cych czêsto liczbê 100

osobników (Fot. 1). W okresie wegetacyjnym liczebnoœæ wiêkszoœci grup mie-

szanych (stada krów z cielêtami i m³odzie¿¹) nie przekracza 20 osobników.

Doros³e byki bytuj¹ zazwyczaj osobno (50–60% obserwacji) lub tworz¹ nie-

wielkie grupy licz¹ce zazwyczaj 2–3 osobniki. Zazwyczaj w listopadzie stada

mieszane i czêœæ byków przemieszczaj¹ siê do miejsc zimowego dokarmiania,

tworz¹c du¿e stada i pozostaj¹c tam czêsto do koñca marca, a nawet po-

cz¹tku kwietnia. Wielkoœæ ugrupowañ zimowych w g³ównych ostojach obser-

wowana w latach 2003–2010 wynosi³a od 25 do 104 osobników. Podjête

w ostatnich latach dzia³ania zmierzaj¹ce do rozbicia du¿ych stad zimowych

i rozproszenia ¿ubrów prowadzone w ramach Programu ¯ubr oraz Projektu

LIFE „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”, spowodowa³y

spadek wielkoœci dwóch najwiêkszych ugrupowañ zimowych, które w latach

2007–2009 liczy³y maksymalnie do 75 osobników. 

Kolejnym negatywnym skutkiem dokarmiania jest podzia³ populacji na

stada zwi¹zane z ró¿nymi miejscami dokarmiania, utrzymuj¹cy siê równie¿ w

sezonie wegetacyjnym i powoduj¹cy brak lub bardzo ograniczon¹ wymianê

osobników miêdzy stadami. Krowy korzystaj¹ce z jednej ostoi zimowej, w se-

zonie wegetacyjnym wykazuj¹ silne przywi¹zanie do bytowania w tych samych
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Fot. 1. Stado ¿ubrów w jednym z miejsc zimowego dokarmiania w Puszczy Bia³owies-
kiej. [Bison herd at feeding site in Bia³owie¿a Forest].  Fot. Tomasz Kamiñski.



rejonach Puszczy, o czym œwiadczy du¿e pokrywanie siê ich area³ów. Mo¿e to

mieæ wp³yw na system kojarzenia siê osobników i przep³yw genów w ca³ej

populacji. Obserwacje radiotelemetryczne prowadzone w ci¹gu ostatnich 5 lat 

wskazuj¹, ¿e 90% byków kojarzy siê prawdopodobnie z krowami, z którymi

spêdza zimê w tej samej ostoi zimowej lub w jej pobli¿u. Jedynie niewielka

liczba byków penetruje w okresie rui obszary aktywnoœci krów pochodz¹cych

z ró¿nych stad zimowych. 
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Ryc. 1. Przyk³adowe przemieszczenia ¿ubrów nosz¹cych obro¿e radiotelemetryczne
w zale¿noœci od intensywnoœci zimowego dokarmiania w Puszczy Bia³owieskiej.
[Movements of radio-collared bison in relation to intensity of supplementary feeding in
Bia³owie¿a Forest].



W okresach niedoboru pokarmu wiêkszoœæ zwierz¹t, w celu zaspokojenia 

swoich potrzeb ¿yciowych, powiêksza wielkoœæ penetrowanego area³u oraz

wyd³u¿a czas dobowej aktywnoœci. Dla zwierz¹t w naszej strefie klimatycznej

takimi okresami s¹ zimy. Jednak ¿ubry uzale¿nione od po¿ywienia dostar-

czanego przez cz³owieka w okreœlonych miejscach, nie musz¹ zwiêkszaæ

swojej aktywnoœci i wêdrowaæ w poszukiwaniu pokarmu. Obserwacje radio-

telemetryczne z Puszczy Bia³owieskiej wskazuj¹, ¿e wielkoœæ area³ów zi-

mowych oraz d³ugoœæ dobowych wêdrówek ¿ubrów uzale¿niona jest od

intensywnoœci (czêstoœci) dokarmiania (Ryc. 1). W miejscach intensywnego

dokarmiania w centrum Puszczy, gdzie karma dowo¿ona jest 3–5 razy w ty-

godniu, ¿ubry u¿ytkowa³y area³y o œredniej wielkoœci 3 km
2

, a ich œrednie

przemieszczenia dobowe (odleg³oœæ miêdzy ich lokalizacjami w kolejnych

dniach) wynosi³y 560 m. Mniej intensywnie dokarmiane ¿ubry bytuj¹ce na

obrze¿ach Puszczy, gdzie karma jest dowo¿ona 1–2 razy w tygodniu, prze-

mieszcza³y siê w ci¹gu zimy po area³ach o œredniej wielkoœci wynosz¹cej

16 km
2

, natomiast area³ niedokarmianych osobników b¹dŸ stad wynosi³

30 km
2

, a ich dobowe przemieszczenia zawiera³y siê œrednio w przedziale

860–900 m. Tak wiêc, wraz ze wzrostem czêstoœci dostarczania karmy, zmniej-

sza³a siê wielkoœæ penetrowanego obszaru oraz d³ugoœæ dobowych prze-

mieszczeñ ¿ubrów. Ju¿ niewielka intensywnoœæ dokarmiania powodowa³a
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Fot. 2. Stado ¿ubrów pod¹¿aj¹ce za ci¹gnikiem z sianem.  [Bison following the tractor
delivering hay]. Fot. Tomasz Kamiñski.



znaczny spadek ruchliwoœci ¿ubrów i uzale¿nienie tych du¿ych zwierz¹t od

dowozu pokarmu. Czêstoœæ dokarmiania mia³a te¿ wp³yw na zachowania

¿ubrów w stosunku do cz³owieka. Intensywniej dokarmiane – przestaj¹ oba-

wiaæ siê cz³owieka i najczêœciej przychodz¹ do miejsca dokarmiania na odg³os 

ci¹gnika przywo¿¹cego karmê, a widok stada pod¹¿aj¹cego kilkanaœcie met-

rów za przyczep¹ z sianem nie jest ju¿ obecnie rzadkoœci¹ (Fot. 2). U mniej

intensywnie dokarmianych ¿ubrów natomiast, zachowa³y siê przejawy lêku

przed cz³owiekiem. Zwierzêta te pozostaj¹ w bezpiecznej odleg³oœci nawet

kilkuset metrów i podchodz¹ do wy³o¿onego siana w niewielkich grupach

czasem dopiero kilka godzin po oddaleniu siê osób dostarczaj¹cych karmê.

Raj dla paso¿ytów

Zimowe dokarmianie mo¿e zwiêkszaæ ryzyko przenoszenia chorób i pa-

so¿ytów. Szczêœliwie, nie pojawi³a siê w Puszczy jak dot¹d ¿adna z chorób

zakaŸnych, takich jak pryszczyca czy rozprzestrzeniaj¹ca siê ostatnio na

zachodzie Europy choroba niebieskiego jêzyka, które powodowa³y upadki

¿ubrów w hodowlach zamkniêtych, lub gruŸlica bydlêca, która wyst¹pi³a

u dziko ¿yj¹cych ¿ubrów w Bieszczadach. Wzrasta natomiast stopieñ zara-

¿enia ¿ubrów paso¿ytami. Szczególnie groŸny jest dla nich inwazyjny paso¿yt

Ashworthius sidemi, którego ¿ubry przyswoi³y za poœrednictwem azjatyckich

jeleniowatych. Ten krwiopijny nicieñ zosta³ po raz pierwszy stwierdzony

w polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej w 2000 roku u jednego z odstrze-

lonych ¿ubrów. W 2004 roku ju¿ wszystkie odstrzelone ¿ubry by³y zara¿one

tym paso¿ytem. Tak szybkie rozprzestrzenienie siê tego inwazyjnego nicienia

by³o zapewne mo¿liwe szczególnie dziêki du¿ej koncentracji zimowej ¿ubrów.

Jak wskazuj¹ badania parazytologiczne, intensywnoœæ zara¿enia, czyli liczba

osobników paso¿yta stwierdzona w trawieñcu ¿ubra, ci¹gle wzrasta. Rekor-

dziœci mieli nawet powy¿ej 44 000 nicieni w swoim ¿o³¹dku. Okazuje siê, ¿e

intensywnoœæ zara¿enia zwiêksza siê wraz ze wzrostem zimowych zagêszczeñ

¿ubrów (Ryc. 2). ¯ubry intensywnie dokarmiane, bytuj¹ce w okresie zimy

w zagêszczeniach 28–32 osobniki/km
2

, maj¹ œrednio oko³o 8500 paso¿ytów,

czyli ponad 40 nicieni na ka¿dy kilogram swojego cia³a. Zagêszczenia zwierz¹t 

ze stad mniej intensywnie dokarmianych wynosz¹ 4–12 osobników/km
2

 i maj¹

œrednio oko³o 7000 paso¿ytów na ka¿dego osobnika. ¯ubry niekorzystaj¹ce

z dokarmiania bytuj¹ w zagêszczeniach ok. 1 osobnika/km
2

, a ich zara¿enie

paso¿ytami jest kilkakrotnie mniejsze i wynosi œrednio oko³o 1300 paso¿ytów, 

co daje zaledwie 4 nicienie na kilogram cia³a ka¿dego zwierzêcia w stadzie.

Mechanizm tego procesu jest prawdopodobnie bardzo prosty. Du¿e stada

bytuj¹ce od listopada do koñca marca na niewielkim obszarze wokó³ miejsc

dokarmiania,powoduj¹ du¿e ska¿enie terenu paso¿ytami, których jaja znaj-

duj¹ siê w odchodach ¿ubrów. W przypadku ¿ubrów niekorzystaj¹cych z do-

karmiania, ska¿enie obszaru bytowania jest minimalne, gdy¿ poruszaj¹ siê
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Ryc. 2. Zale¿noœæ intensywnoœci zara¿enia ¿ubrów krwiopijnym paso¿ytem Ashworthius
sidemi od zimowych zagêszczeñ ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej. Na podstawie Radwan i 
in. 2010 (zmodyfikowane). [Relationship between intensity of infection with the blood-
sucking nematod Ashworthius sidemi and winter densities of bison in Bia³owie¿a
Forest. Source: Radwan et al. 2010 (modified)].
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Fot. 3. Doros³a krowa przy sianokiszonce w miejscu dokarmiania. [Cow foraging on
silage at feeding site]. Fot.  Rafa³ Kowalczyk. 



one po wiêkszym obszarze w mniej licznych stadach i nie wracaj¹ ci¹gle do

tych samych miejsc, co znacznie zmniejsza prawdopodobieñstwo powtórnego

zara¿enia paso¿ytem. Wstêpne wyniki badañ wskazuj¹, ¿e osobniki zara¿one

w wysokim stopniu wykazuj¹ oznaki anemii, co mo¿e przyczyniaæ siê do ich

wiêkszej podatnoœci na choroby i inne paso¿yty. 

Dokarmianie ma tak¿e wp³yw na rozrodczoœæ ¿ubrów. W intensywnie

dokarmianych stadach œrednio po³owa doros³ych krów rodzi cielê ka¿dego

roku, podczas gdy w stadach mniej intensywnie dokarmianych i niedo-

karmianych wspó³czynnik p³odnoœci jest ni¿szy i wynosi 30%. Przyczyn¹ tych

ró¿nic jest prawdopodobnie lepsza kondycja krów ze stad korzystaj¹cych

czêsto i regularnie z dostêpu do zimowej karmy (Fot. 3). 

¯ubry i las

Pod wp³ywem dokarmiania zmienia siê dieta ¿ubrów. Jak wykaza³a ana-

liza genetyczna fragmentów roœlin znalezionych w próbkach odchodów ¿ub-

rów, wzrost intensywnoœci dokarmiania istotnie podnosi³ udzia³ roœlin zielnych 

i traw w diecie, zmniejsza³ natomiast udzia³ gatunków drzewiastych. 
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Fot. 4. M³ody byk ogryzaj¹cy korê grabu. [Young male browsing on the bark of
hornbeam]. Fot. Tomasz Kamiñski.



Podstaw¹ diety ¿ubrów intensywnie dokarmianych zim¹ s¹ zatem roœliny 

zielne i trawy pochodz¹ce z siana i sianokiszonki, które stanowi¹ 82% zja-

danej biomasy, gatunki drzewiaste zaœ, zaledwie 16%. ¯ubry niedokarmiane,

pozostaj¹ce na zimê w lesie, od¿ywiaj¹ siê g³ównie pêdami i kor¹ drzew oraz

krzewów (65% zjadanej biomasy), a udzia³ roœlin zielnych i traw stanowi 32%.

Wydaje siê zatem, ¿e obawy leœników co do negatywnego oddzia³ywania ¿ubrów

na las s¹ uzasadnione, gdy¿ zmniejszenie dokarmiania prawdopodobnie pro-

wadziæ bêdzie do wzrostu presji tego du¿ego roœlino¿ercy na drzewostany.

Jednak do gatunków drzewiastych najczêœciej zgryzanych przez ¿ubry nale¿y

grab, który stanowi ponad 30% biomasy zjadanych drzew oraz wierzba i brzo-

za, a wiêc gatunki o mniejszym znaczeniu dla gospodarki leœnej (Fot. 4). Poza

tym, ju¿ niewielka intensywnoœæ dokarmiania powoduje znaczn¹ redukcjê

zgryzania drzew i krzewów przez ¿ubry, dlatego nie ma uzasadnienia dla

intensywnego dokarmiania ¿ubrów kilka razy w tygodniu, gdy¿ nie obni¿a to

znacz¹co uszkodzeñ w drzewostanie. 

Karmiæ czy nie karmiæ?

Zabiegi ochronne powinny przyczyniaæ siê do poprawy sytuacji oraz

przeciwdzia³aæ zagro¿eniom gatunku. Powstaje pytanie, czy ze wzglêdu na

negatywne skutki dokarmiania, wp³ywaj¹ce nie tylko na strukturê socjaln¹

i organizacjê przestrzenn¹, ale tak¿e na stan zdrowotny populacji (np. wzrost

zara¿enia paso¿ytami), powinniœmy nadal dokarmiaæ ¿ubry? Z pewnoœci¹

dalsza ochrona gatunku powinna d¹¿yæ do zmniejszenia antropopresji stad

oraz zmiany systemu ochrony i zarz¹dzania populacjami ¿ubra, aby zmniej-

szyæ niekorzystny wp³yw zimowego dokarmiania. Czy mo¿emy zatem przestaæ

dokarmiaæ ¿ubry i jakie bêdzie to mia³o skutki dla populacji? 

Po pierwsze, bez dokarmiania wzroœnie z pewnoœci¹ œmiertelnoœæ ¿ub-

rów, gdy¿ okresy zimowe odgrywa³y w przesz³oœci istotn¹ rolê w kszta³towaniu 

dynamiki liczebnoœci populacji. Obni¿y siê tak¿e poziom rozrodu ¿ubrów.

Bior¹c pod uwagê przeœwiadczenie zarz¹dców populacji i leœników o zbyt

du¿ej liczebnoœci ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej, jest to argument przema-

wiaj¹cy za zaprzestaniem dokarmiania i zwiêkszeniem udzia³u naturalnych

czynników w œmiertelnoœci tego gatunku. 

Po drugie, obni¿y siê poziom zimowej koncentracji, ¿ubry zaczn¹ wiêcej

wêdrowaæ w poszukiwaniu pokarmu, spadn¹ zimowe zagêszczenia, a w efek-

cie zmniejszy siê prawdopodobnie poziom zara¿enia paso¿ytami, co prze-

mawia za zaprzestaniem dokarmiania. Brak przywi¹zania do zimowych ostoi

spowoduje tak¿e wiêksze rozproszenie stad zimowych i rozprzestrzenienie

¿ubra w obrêbie Puszczy oraz poza ni¹. W Puszczy znajduj¹ siê obszary wyko-

rzystywane przez ¿ubry w niewielkim stopniu lub wcale. S¹ nimi Puszcza

Ladzka i dolina rzeki Chwiszczej, nie ró¿ni¹ce siê specjalnie od pozosta³ej

czêœci Puszczy, a nawet bêd¹ce od niektórych jej fragmentów ¿yŸniejsze i wil-
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gotniejsze, a wiêc nadaj¹ce siê do potencjalnego zasiedlenia. Rozprzestrzenienie

populacji w kierunku po³udniowym do Puszczy Mielnickiej oraz pó³nocnym,

w stronê Puszczy Knyszyñskiej, pozwoli na stworzenie rozleg³ego obszaru

wystêpowania gatunku oraz po³¹czenie dwóch odrêbnych populacji: bia-

³owieskiej i knyszyñskiej. W ten sposób mo¿na czêœciowo przeciwdzia³aæ

zagro¿eniu wynikaj¹cemu z ma³ej liczebnoœci i izolacji dziko ¿yj¹cych popu-

lacji ¿ubrów. Niestety, czêœæ ¿ubrów, pozbawionych sta³ego dostêpu do po-

karmu zim¹, zamiast wygrzebywaæ spod œniegu zeschniête zio³a i trawy czy

zgryzaæ pêdy i korê drzew, co zapewne mia³o miejsce przed setkami lat, prze-

mieœci siê na pola i ³¹ki okalaj¹ce Puszczê. Tak w³aœnie okresowo zachowuj¹

siê obecnie ¿ubry w Puszczy Knyszyñskiej i na pó³nocy Puszczy Bia³owieskiej,

czasem te¿ na jej zachodnich krañcach, gdzie na polach znajduj¹ soczyste

oziminy, rzepak oraz siano pozostawiane przez rolników na ³¹kach (Fot. 5).

Penetracja obszarów poza Puszcz¹ mo¿e spowodowaæ narastanie konfliktów

z cz³owiekiem i spadek akceptacji dla ¿ubra. 

Zaniechanie dokarmiania przyczyni siê te¿ prawdopodobnie do wzrostu

presji ¿ubrów na zbiorowiska leœne. Jednak jak wspomniano wczeœniej, mo¿na

za³o¿yæ, ¿e oddzia³ywanie ¿ubrów na las jest ma³o istotne, gdy¿ najwiêkszy
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Fot. 5. ¯ubry niekorzystaj¹ce z zimowego dokarmiania na polach w okolicach Puszczy
Bia³owieskiej. [Herd of non-fed bison roaming on the fields surrounding Bia³owie¿a
Forest].  Fot. Rafa³ Kowalczyk.



udzia³ w ich diecie maj¹ g³ównie gatunki podszytowe o mniejszym znaczeniu

dla gospodarki leœnej (przede wszystkim grab, wierzba i brzoza). Bior¹c pod

uwagê du¿e zró¿nicowanie i bogactwo drzewostanów Puszczy, szczególnie

jeœli chodzi o gatunki podszytowe, szkody powodowane przez ¿ubry w lesie nie 

wydaj¹ siê byæ a¿ tak znacz¹ce, jak to siê czêsto uwa¿a. Problem ten mo¿e

okazaæ siê marginalny po planowanym powiêkszeniu Bia³owieskiego Parku

Narodowego o tereny obecnie u¿ytkowane przez Nadleœnictwa. 

Bior¹c pod uwagê wszystkie za i przeciw, nie podlega dyskusji, ¿e do-

karmianie w obecnej formie nie powinno byæ utrzymywane. Obawa o wzrost

penetracji terenów rolniczych oraz poziomu szkód przemawia za czêœciowym

utrzymaniem dokarmiania, szczególnie w rejonach, gdzie ryzyko konfliktu

jest najwiêksze. Nale¿y odejœæ od dokarmiania w sta³ych miejscach, przy

czym najbardziej odpowiednim wydaje siê byæ model stosowany w czasach

królewskich, polegaj¹cy na pozostawianiu siana dla ¿ubrów na ³¹kach œród-

leœnych i w dolinach rzecznych. W ostatnich latach, dziêki ró¿nym projektom

ochronnym, uda³o siê rewitalizowaæ czêœæ œródleœnych ³¹k puszczañskich

oraz w wielu miejscach rozpoczêto wykaszanie dolin rzecznych. Siano ze sko-

szonych ³¹k jest w wielu miejscach u¿ytkowane przez ¿ubry. Dowo¿enie

karmy powinno byæ zaniechane lub maksymalnie ograniczone i rozproszone,

aby nie powodowaæ koncentracji ¿ubrów na niewielkich obszarach, zw³asz-

cza, ¿e ju¿ ma³o intensywne dokarmianie, spe³nia tak¹ sam¹ rolê w ochronie

lasu jak czêste dokarmianie, natomiast nie powoduje tak negatywnych skut-

ków dla populacji. „Królewski” model dokarmiania zmniejszy uzale¿nienie

¿ubrów od cz³owieka, doprowadzi do rozproszenia du¿ych stad zimowych,

zwiêkszy ruchliwoœæ ¿ubrów oraz pozwoli na przeciwdzia³anie negatywnym

skutkom dokarmiania. ¯ubry stan¹ siê bardziej dzikie i p³ochliwe. Z pew-

noœci¹ bêdzie je trudniej policzyæ, czy odstrzeliæ chore osobniki, ale pozwoli to 

czynnikom naturalnym odgrywaæ wiêksz¹ rolê w kszta³towaniu liczebnoœci

i struktury populacji, co jest jednym z podstawowych za³o¿eñ ochrony i za-

rz¹dzania populacjami dzikich zwierz¹t. Zmiana strategii zarz¹dzania po-

pulacj¹ ¿ubrów wymaga dodatkowej aktywnoœci i wspó³dzia³ania zarówno

hodowców z Bia³owieskiego Parku Narodowego sprawuj¹cych opiekê nad

¿ubrami, jak i leœników, którzy administruj¹ wiêkszoœci¹ terenów zasied-

lonych przez ¿ubry, oraz naukowców, którzy posiadaj¹ wiedzê i narzêdzia do

planowania i oceny dzia³añ ochronnych. Wa¿ne jest te¿ wspó³dzia³anie w tym

zakresie z miejscow¹ ludnoœci¹, która wspó³egzystuje z najwiêkszym l¹do-

wym zwierzêciem Europy na terenie Puszczy Bia³owieskiej oraz w jej oko-

licach, jak równie¿ czerpie korzyœci z turystyki, dla której ¿ubr ma w tym

regionie fundamentalne znaczenie. Dokarmianie, które mia³o istotne zna-

czenie na pocz¹tku restytucji gatunku, obecnie jest czynnikiem hamuj¹cym

rozwój populacji ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej i staje siê jednym z zagro¿eñ

dla prawid³owego jej funkcjonowania.
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Summary

Influence of supplementary feeding on bison

in Bia³owie¿a Primeval Forest

Rafa³ KOWALCZYK, Tomasz KAMIÑSKI, Tilman C. SCHNEIDER

Winter supplementary feeding is one of the management strategies used

in free ranging populations of European bison since restitution and it is

intended to mitigate migration of bison out of the Forest, and decrease the

potential for damages to the tree stands and agriculture crops. We investi-

gated the influence of supplementary feeding on social and spatial organiza-

tion, movements, reproduction, diet and parasite load of bison in Bia³owie¿a

Primeval Forest. In winter, bison gather in a few main feeding sites and create

winter aggregations numbering up to 100 individuals. In effect, bison density

is very high and the population is divided into a few sub-populations as-

sociated to different feeding sites, with no or limited exchange of individuals

between them. Additionally, most of the males mate with females from the

same sub-population. Supplementary feeding also influences space use by

bison in spring-autumn period, as the home ranges of individuals originating

from the same feeding site largely overlap. Winter home range size and daily

movement distances of bison were negatively correlated with intensity of

supplementary feeding. Individuals from the intensively fed herds occupied

very small ranges (mean 3 km
2

), comparing to less-intensively (16 km
2

) or

non-fed bison (30 km
2

). Winter aggregation and limited ranging of bison also

increased the rate of parasite transmission. The percentage of reproducing

females was high (50%, on average) in intensively fed herds, and low in less

intensively fed and non-fed herds (30%). Supplementary feeding also influ-

enced the diet of bison. The proportion of herbs and grasses increased, while

the proportion of trees decreased with increasing access to supplementary

fodder. Further conservation of bison should lead to larger naturalization of

the population and the change of management practices to counteract the

negative influence of supplementary feeding on social and spatial organiza-

tion and the health status of bison in Bia³owie¿a Primeval Forest. 
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Pakiety rolnoœrodowiskowe Unii Europejskiej

a ¿ubr – przysz³oœæ?

Nina DOBRZYÑSKA, Anna KLISOWSKA, Dorota URBANOWSKA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament P³atnoœci Bezpoœrednich,

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, e-mail: Nina.Dobrzynska@minrol.gov.pl

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zagad-
nienie dotycz¹ce zachowania bioró¿norodnoœci realizowane jest poprzez pakiety
przyrodnicze programu rolnoœrodowiskowego. Nowe wyzwania po 2013 roku
zwi¹zane miêdzy innymi z ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ i ochron¹ zasobów
naturalnych bêd¹ jednym z instrumentów wp³ywaj¹cych na kszta³t Wspólnej
Polityki Rolnej. Co znajdzie siê w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich?
Jakie s¹ mo¿liwoœci uwzglêdnienia w nim ochrony ¿ubra? 

Wprowadzenie

Rolnictwo jest dzia³em gospodarki uzale¿nionym od zasobów naturalnych

œrodowiska. Kiedy w Unii Europejskiej dostrze¿ono niekorzystny wp³yw inten-

sywnego rolnictwa na œrodowisko naturalne, ochrona przyrody sta³a siê jednym

z priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). WPR powsta³a w marcu 1957

roku na mocy decyzji krajów nale¿¹cych do Europejskiej Wspólnoty Gospo-

darczej (EWG). Podstawowymi celami WPR s¹: (1) zwiêkszenie wydajnoœci rol- 

nictwa poprzez wspieranie postêpu technicznego, racjonalny rozwój produkcji 

rolnej, jak równie¿ optymalne wykorzystanie œrodków produkcji (zw³aszcza si³y

roboczej), (2) zapewnienie odpowiedniego poziomu ¿ycia ludnoœci wiejskiej,

poprzez miêdzy innymi podniesienie indywidualnego dochodu osób pracuj¹cych 



w rolnictwie, (3) stabilizacja rynków, (4) zagwarantowanie bezpieczeñstwa

dostaw, (5) zapewnienie rozs¹dnych cen w dostawach dla konsumentów. 

Zachowanie bioró¿norodnoœci w ramach

Wspólnej Polityki Rolnej

W strategicznych wytycznych Wspólnoty Europejskiej dla rozwoju ob-

szarów wiejskich stwierdza siê, ¿e dodatkowe fundusze s¹ niezbêdne dla

wsparcia wysi³ków podejmowanych w zwi¹zku z unijnymi priorytetami w zak- 

resie zmian klimatycznych, odnawialnych Ÿróde³ energii, gospodarki wodnej

i ró¿norodnoœci biologicznej. Obecna Wspólna Polityka Rolna dziêki odpowied-

nim mechanizmom i regulacjom prawnym zachêca, a niekiedy zmusza rolników

do uwzglêdniania aspektów œrodowiskowych podczas realizacji dzia³alnoœci

rolnej. Promowana jest produkcja rolna oparta na metodach zgodnych z wy-

mogami œrodowiska, które sprzyjaj¹ ochronie przyrody. Dzia³ania te maj¹ s³u¿yæ

rozwojowi obszarów wiejskich przy jednoczesnym zahamowaniu negatywnych

skutków zmian zachodz¹cych w krajobrazie wiejskim. 

Jednym z wyzwañ przed którym stoi rolnictwo jest zachowanie bio-

ró¿norodnoœci na obszarach u¿ytkowanych rolniczo. Pojêcie „ró¿norodnoœæ

biologiczna” zosta³o zdefiniowane na Konwencji Narodów Zjednoczonych jako 

zró¿nicowanie wszystkich ¿ywych organizmów stanowi¹cych czêœæ ekosys-

temów ³¹kowych, wodnych oraz innych zespo³ów ekologicznych. Dotyczy to

ró¿norodnoœci wewn¹trzgatunkowej, miêdzygatunkowej i miêdzy ekosystemami.

W ostatnich latach zubo¿enie liczby gatunków roœlin i zwierz¹t postêpuje

doœæ gwa³towne. W skali œwiata, 12% gatunków ptaków, 23% ssaków i 25%

drzew iglastych jest zagro¿one wyginiêciem. Wed³ug danych Europejskiej

Agencji Œrodowiskowej (ang. European Environment Agency, EEA) z 2005

roku, w Europie zagro¿onych jest wiele gatunków zwierz¹t, w tym 42% rodzi-

mych gatunków ssaków, 15% ptaków, 45% motyli, 30% p³azów, 45% gadów

i 52% ryb s³odkowodnych. Dla przyk³adu, w ci¹gu ostatnich 25 lat populacja

ptaków w krajobrazie rolniczym w Europie zmniejszy³a siê o 40 %, a w Polsce,

w ostatnich 10 latach, o 11–15%. Wiele europejskich ras zwierz¹t hodow-

lanych jest obecnie zagro¿onych ze wzglêdu na przypisywany im brak tak

zwanej „konkurencyjnoœci ekonomicznej”. Dzieje siê tak, gdy¿ wed³ug EEA,

zaopatrzenie ludzi w ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego zale¿y w 90% od

zaledwie 14 gatunków ssaków i ptaków. Równolegle, po³owê energii uzys-

kiwanej z roœlin zapewniaj¹ tylko cztery gatunki: pszenica, kukurydza, ry¿

i ziemniaki. 

O wa¿noœci zachowania bioró¿norodnoœci w przestrzeni rolniczej œwiad-

czy wdra¿any w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007–2013 program rolnoœrodowiskowy obowi¹zkowy dla wszystkich krajów

cz³onkowskich Unii Europejskiej. Podstawowymi dzia³aniami programu rolno- 
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œrodowiskowego jest poprawa œrodowiska przyrodniczego i obszarów wiejs-

kich, w szczególnoœci przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych

siedlisk u¿ytkowanych rolniczo, zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej na

obszarach wiejskich, promowanie zrównowa¿onego systemu gospodarowa-

nia, odpowiednie u¿ytkowanie gleb i ochrona wód oraz ochrona zagro¿onych

lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich i lokalnych odmian roœlin uprawnych.

Istotne znaczenie dla zachowania ró¿norodnoœci biologicznej maj¹ zad-

rzewienia œródpolne, kêpy drzew i krzewów, oczka wodne i torfowiska, ¿ywo-

p³oty, miedze, ekstensywnie u¿ytkowane ³¹ki i pastwiska, trwa³e zadarnienia

wzd³u¿ cieków wodnych, skarpy oraz starorzecza. W celu ochrony gin¹cych

gatunków, przywraca siê do naturalnego stanu mokrad³a, które mog¹ byæ

wykorzystywane jako ekstensywne pó³naturalne ³¹ki lub jako obszary nie

u¿ytkowane rolniczo (u¿ytki ekologiczne). 

W celu zachowania bioró¿norodnoœci na trwa³ych u¿ytkach zielonych,

zaleca siê ich ekstensywne u¿ytkowanie poprzez: przywrócenie i utrzymanie

wypasu zwierz¹t, dostosowanie obsady zwierz¹t do powierzchni, siedliska

i sk³adu gatunkowego trwa³ych u¿ytków zielonych (TUZ), opóŸnianie koszenia

trawy i wypasu zwierz¹t, hamowanie sukcesji roœlinnoœci drzewiastej, niedo-

puszczanie do rozprzestrzeniania roœlinnoœci inwazyjnej oraz trzciny na sied-

liskach bagiennych. Podstawowymi formami zwiêkszania bioró¿norodnoœci

stosowanymi na gruntach ornych s¹: wprowadzanie wielogatunkowych p³o-

dozmianów, zachowanie mozaiki upraw, zak³adanie i pielêgnowanie œród-

polnych pasów zadrzewieñ i ¿ywop³otów, utrzymywanie w nale¿ytym stanie

gruntów ugorowanych i od³ogowanych. 

Wiele z wymienionych tu zaleceñ jest wdra¿anych w programach rolno-

œrodowiskowych, szczególnie w pakietach przyrodniczych obejmuj¹cych och-

ronê zagro¿onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych zarówno na

obszarach Natura 2000 jak i poza nimi. Pakiety te realizowane s¹ na trwa³ych

u¿ytkach zielonych i u¿ytkach przyrodniczych o wysokich walorach przyrod-

niczych i krajobrazowych. Ochrona zagro¿onych gatunków ptaków i siedlisk

przyrodniczych na obszarach Natura 2000 realizuje wytyczne Programu

Natura 2000, którego celem jest zachowanie okreœlonych typów siedlisk

przyrodniczych oraz gatunków, które uwa¿a siê za cenne i zagro¿one w skali

ca³ej Europy. Podstawê prawn¹ programu stanowi dyrektywa ptasia i dyrek-

tywa siedliskowa.

Pakiety œrodowiskowe a ¿ubr 

Integraln¹ czêœci¹ rozwoju obszarów wiejskich jest leœnictwo. Lasy s¹

Ÿród³em wielu korzyœci, przede wszystkim dostarczaj¹ surowce dla odnawial-

nych i przyjaznych dla œrodowiska naturalnego produktów oraz odgrywaj¹

wa¿n¹ rolê dla rozwoju gospodarczego, ró¿norodnoœci biologicznej, globalnego
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obiegu wêgla, równowagi wodnej, przeciwdzia³ania erozji oraz w zapobieganiu 

ró¿norodnym zagro¿eniom. S¹ równie¿ Ÿród³em us³ug spo³ecznych i rekrea-

cyjnych. Bardzo czêsto tereny wiejskie granicz¹ z leœnymi. S¹ to obszary

o odmiennym sposobie gospodarowania oraz innym sk³adzie gatunkowym

roœlinnoœci i œwiata zwierzêcego. Jednoczeœnie stanowi¹ one strefy wzajem-

nych wp³ywów, zarówno o charakterze konfliktowym (œrodki ochrony roœlin

przedostaj¹ce siê ze strony pól do lasów, niszczenie upraw rolniczych przez

zwierzêta leœne, ekspansja roœlinnoœci z lasów na pola uprawne), jak i ko-

rzystnym dla obu stron ( lasy stanowi¹ os³onê przed wiatrem, podnosz¹

walory przyrodnicze i przestrzenne terenu) (Fot. 1). 

W³aœciwe prowadzenie dzia³añ œrodowiskowych na gruntach rolnych ma

bezpoœredni wp³yw na siedliska leœne i ¿yj¹ce w nich zwierzêta, w tym m.in.

¿ubra. ¯ubr – wa¿ny element bioró¿norodnoœci ekosystemu Puszczy Bia-

³owieskiej znajduje siê w „Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t. Kregowce.”

i „Czerwonej ksiêdze zagro¿onych gatunków" Miêdzynarodowej Unii Ochrony

Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Objêty zosta³ równie¿ Konwencj¹ Berneñsk¹

oraz dyrektyw¹ siedliskow¹. 

¯ubr jest najwiêkszym ssakiem europejskim. Mimo, ¿e wystêpuje g³ównie

w œrodowiskach leœnych, które w sezonie wegetacyjnym dostarczaj¹ du¿e
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Fot. 1. Ró¿norodnoœæ œrodowisk w regionie Puszczy Bia³owieskiej. [Diversity of habitats 
in the Bia³owie¿a Forest region]. Fot. Pawe³ Fabijañski.



iloœci po¿ywienia, to jednak czêsto ¿eruje na otwartych przestrzeniach ³¹k

i polan (Fot. 2). Na niektórych otwartych obszarach, takich jak pó³nocna czêœæ

Puszczy Bia³owieskiej, ¿ubry spêdzaj¹ kilka miesiêcy w roku. W okresie zimo-

wym korzystaj¹ z siana gromadzonego w stogach i brogach pozostawionych

przez rolników na ³¹kach (Fot. 3) b¹dŸ ¿eruj¹ na ozimych uprawach zbó¿

i rzepaku.

Poniewa¿ obszary wystêpowania ¿ubra s¹siaduj¹ z obszarami rolniczymi

i czêsto s¹ przez ¿ubry wykorzystywane, mo¿liwe jest utworzenie specjalnego

pakietu œrodowiskowego, który rekompensowa³oby rolnikom szkody z tytu³u

strat plonów i dochodów na tych obszarach. Taki pakiet œrodowiskowy móg³yby

zachêciæ rolników do utrzymywania ³¹k specjalnie dla ¿ubrów, szczególnie

w obszarach na obrze¿ach kompleksów leœnych, gdzie zwierzêta te od lat ko-

rzystaj¹ z nich. Zapewnienie obszarów ¿erowych ma istotne znaczenie dla pro-

cesu rozprzestrzeniania populacji ¿ubrów. Dzia³anie to mog³oby równie¿ ³¹czyæ

konstrukcjê dop³at rolnoœrodowiskowych i leœnoœrodowiskowych, gdy¿ is-

tniej¹cy stan prawny umo¿liwia funkcjonowanie obok siebie dwóch programów

œciœle ze sob¹ skorelowanych. Dotychczasowe doœwiadczenia przy wdra¿aniu

obu wy¿ej wymienionych systemów dop³at wskazuj¹ na potrzebê regionalizacji
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Fot. 2. Stado ¿ubrów na ³¹kach na obrze¿u Puszczy Bia³owieskiej. [Bison herd on the
meadows surrounding Bia³owie¿a Forest]. Fot. Tomasz Kamiñski
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Fot. 3. ¯ubry chêtnie korzystaj¹ z siana zebranego przez rolników na ³¹kach znaj-
duj¹cych siê w niedalekim s¹siedztwie Puszczy Bia³owieskiej. [European bison eagerly
utilize hay collected by farmers and stored on meadows located in the Bia³owie¿a
Forest vicinity]. Fot. Mateusz Szymura.

Fot. 4. Kontraktacja siana od rolnika w ramach projektu LIFE. [Contracting hay from a
farmer in frames of the LIFE Project]. Fot. Dorota £awreszuk.



programu rolnoœrodowiskowego i leœnoœrodowiskowego. Zaletami dop³at

leœnoœrodowiskowych jest czynna ochrona siedlisk, a co za tym idzie ochrona

bioró¿norodnoœci, wzrost walorów przyrodniczych obszaru, a tak¿e wzrost

œwiadomoœci œrodowiskowej rolnika. Atrakcyjne dop³aty zwi¹zane z ochron¹

¿ubra znacznie zwiêkszy³yby akceptacjê dla gatunku, na co wskazuj¹ doœ-

wiadczenia z kontraktacji ³¹k w ramach projektu LIFE (Fot. 4). S³ab¹ stron¹

realizacji dop³at leœnoœrodwiskowych mo¿e okazaæ siê brak wiedzy i doœwiad-

czenia u rolników korzystaj¹cych z takich rozwi¹zañ. 

Nale¿y zatem wzi¹æ pod uwagê przekonstruowanie programu tak, aby

obydwa programy rolnoœrodowiskowy i leœnoœrodowiskowy mog³y w

przysz³oœci spe³niæ swoj¹ rolê w efektywnej ochronie bioró¿norodnoœci, w tym

w ochronie i zarz¹dzaniu populacjami ¿ubra.
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Summary 

Agri-environmental packages of European Union

and the European bison – future?

Nina DOBRZYÑSKA, Anna KLISOWSKA, Dorota URBANOWSKA

Under the Rural Development Program 2007–2013 actions for biodiversity

conservation are accomplished by agri-environmental program packages.

New challenges which face us beyond 2013, among other things connected

with biodiversity, the protection of natural resources will be affecting the

shape of the Common Agricultural Policy. Biodiversity conservation will be

realized by fulfilling certain requirements in agri-environment schemes, par-

ticularly in “natural” packages which include the protection of endangered

species and natural habitats, both within Natura 2000 and beyond. Rural

agricultural areas are very often adjacent to forest. Therefore environmental

activities on arable land have a direct impact on forest habitats and the animals

that live in them, including bison. Meadows are very attractive foraging areas

for bison. In the northern part of the Bia³owie¿a Forest and in Knyszyn Forest, 

herds of bison spend a few months every year in open areas. Because

frequently utilised by bison areas are often surrounded by agricultural

fields (mainly meadows and pastures), it is possible to prepare special agri-

environmental packages which would encourage farmers to maintain meadows

especially for this species. This could support dispersion of the bison popu-

lation and increase the acceptance of the species by people living and working 

in the region. 
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Zarz¹dzanie populacjami du¿ych ssaków

roœlino¿ernych w oparciu o doœwiadczenia

praktyczne i badania naukowe:

co ³¹czy s³onie i ¿ubry?*

Graham KERLEY
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, Mike KNIGHT

1,2

1Centre for African Conservation Ecology, Department of Zoology, PO Box 7700, Nelson 
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2Park Planning & Development, South Africa National Parks, PO Box 20419,
Humewood 6013, Port Elizabeth, Republika Po³udniowej Afryki

Tradycyjne podejœcie do ochrony ró¿norodnoœci biologicznej opieraj¹ce siê na
fachowych opiniach oraz na doœwiadczeniu osób zarz¹dzaj¹cych jest stopnio-
wo zastêpowane przez bardziej rygorystyczne zarz¹dzanie adaptacyjne (ang.
adaptive management), oparte na udokumentowanej wiedzy naukowej. Historia
populacji s³oni w po³udniowo-afrykañskim Parku Narodowym Addo wskazuje
na rosn¹ce znaczenie tego typu zarz¹dzania oraz jego skutecznoœæ, która na
tym obszarze wi¹za³a siê ze znacz¹c¹ popraw¹ dramatycznej sytuacji s³oni.
Potrzeba stosowania zarz¹dzania opartego na wiedzy naukowej jest jednym
z wielu podobieñstw, jakie ³¹cz¹ ¿ubry i s³onie. 

Wprowadzenie

W jaki sposób nale¿y zarz¹dzaæ z³o¿onymi systemami przyrodniczymi przy

braku pe³nej wiedzy co do ich funkcjonowania oraz reakcji na ró¿nego rodzaju

* Przek³ad z jêzyka angielskiego rozdz. 15.2



interwencje? W takich okolicznoœciach istnieje du¿e ryzyko, ¿e podejmowane

dzia³ania nie przynios¹ oczekiwanych rezultatów albo doprowadz¹ system do

niepo¿¹danego stanu. Ochrona przyrody, zarówno w odniesieniu do ga-

tunków, siedlisk i ekosystemów, obejmuje równie¿ zarz¹dzanie tego typu

z³o¿onymi systemami przyrodniczymi. Skutki dzia³añ ochronnych s¹ nieod-

wracalne, jeœli prowadz¹ do wymarcia gatunku. St¹d, w ochronie przyrody

wykorzystuje siê coraz powszechniej tzw. zarz¹dzanie adaptacyjne (ang.

adaptive management). Podejœcie to otwarcie zak³ada brak pe³nej wiedzy na

temat funkcjonowania ekosystemów i uwzglêdnia ryzyko zwi¹zane z podejmo- 

waniem niew³aœciwych decyzji w zarz¹dzaniu przyrod¹. Ponadto, zawiera ono

równie¿ element zdobywania wiedzy, która przy odpowiednim zastosowaniu,

pozwala na pe³niejsze poznanie zarz¹dzanego systemu i wiêksz¹ pewnoœæ co

do skutecznoœci podejmowanych dzia³añ. Zarz¹dzanie adaptacyjne mo¿na

w skrócie okreœliæ jako testowanie trafnoœci przewidywañ wynikaj¹cych z przy-

jêtej hipotezy. Wyniki dzia³añ powinny byæ monitorowane, a odchylenia od

oczekiwanych rezultatów powinny s³u¿yæ do modyfikacji pierwotnych za³o-

¿eñ. Mo¿na to przedstawiæ za pomoc¹ diagramu, obrazuj¹cego kolejnoœæ

dzia³añ pozwalaj¹cych na bardziej efektywne zarz¹dzanie systemem (Ryc. 1).

Istnieje zatem potrzeba uzasadnienia podejmowanych dzia³añ zrozumieniem

reakcji systemu i uczenie siê na b³êdach.

Opisywane podejœcie zak³ada istnienie spójnej bazy teoretycznej (wraz

z udokumentowan¹ wiedz¹ empiryczn¹), co stanowi podstawê dla podejmo-

wanych decyzji. W zwi¹zku z tym, ¿e warunek ten nie zawsze jest spe³niony,

dzia³ania z zakresu ochrony przyrody s¹ podejmowane w oparciu o subiek-

tywne, niepoparte dowodami opinie.
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Ryc. 1. Diagram przedstawiaj¹cy zastosowanie zarz¹dzania adaptacyjnego wraz z in-
formacj¹ zwrotn¹ (zakreœlone strza³ki), która poprawi zrozumienie i skutecznoœæ
zarz¹dzania naturalnymi ekosystemami.
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Przypadek dzia³añ ochronnych dotycz¹cych s³oni w Parku Narodowym

Addo (ang. Addo Elephant National Park) w Republice Po³udniowej Afryki

(RPA) ukazuje pocz¹tkowy niedostatek wiedzy naukowej w zarz¹dzaniu popu- 

lacj¹ tych zwierz¹t, co omal nie doprowadzi³o do ich zag³ady.

Zarys historii Parku Narodowego Addo

Na pocz¹tku XX wieku obszar wystêpowania populacji s³oni w Afryce

Po³udniowej uleg³ fragmentacji i skurczy³ siê do czterech niewielkich i izolo-

wanych terenów. Najwiêksza populacja, licz¹ca oko³o 200 s³oni, zamieszki-

wa³a poroœniêty gêstym, kolczastym buszem obszar Addo. S³onie tam bytuj¹ce

czêsto tratowa³y uprawy i niszczy³y infrastrukturê roln¹, przez co powodo-

wa³y konflikty z lokalnymi farmerami. W latach 1919–1920 w³adze podjê³y

próbê wytrzebienia tej populacji poprzez zatrudnienie zawodowego myœliwego 

majora P. J. Pretoriusa, który nastêpnie, wed³ug w³asnych szacunków, zabi³

oko³o 120 s³oni. W Addo prze¿y³o zaledwie 16 osobników. W 1931 roku, dla

ochrony tej populacji, która w miêdzyczasie zmala³a do 11 zwierz¹t, utwo-

rzono Park Narodowy Addo. S³onie wci¹¿ jednak nie by³y bezpieczne, gdy¿

wychodzi³y poza obszar parku i ginê³y z r¹k farmerów lub na skutek kolizji

z poci¹gami. W 1954 roku teren parku zosta³ ogrodzony, a populacja licz¹ca

22 osobniki, przy rocznym przyroœcie rzêdu 6%, powiêkszy³a siê do 450 sztuk.

S³onie s¹ obecnie podstaw¹ dla dynamicznego rozwoju bran¿y turystycznej,

która wspiera przynosz¹cy zyski park narodowy.

Ryzyko zwi¹zane z zarz¹dzaniem populacj¹ s³oni w Addo

Powo³anie Parku Narodowego Addo i kolejne decyzje dotycz¹ce s³oni na

tym obszarze niekoniecznie przynios³y efekt ochronny. Wiele z podjêtych

interwencji spowodowa³o, ¿e populacja znalaz³a siê na skraju wyginiêcia.

Cztery takie interwencje s¹ krótko omówione poni¿ej.

· Obszar pierwotnie przeznaczony na park narodowy posiada³ trzy cechy,

które wskazywa³y jasno na brak naukowych podstaw przy jego wyzna-

czaniu i przy podejmowaniu pierwszych prób ochrony s³oni: (1) na obszarze 

tym nie by³o ¿adnych s³oni (zwierzêta schroni³y siê 20 km dalej); (2) nie

wystêpowa³y tam wody powierzchniowe (warunek konieczny dla wystêpo-

wania s³oni), (3) jego obszar (poni¿ej 30 km
2

) by³ mniejszy ni¿ œredni area³

¿yciowy tych zwierz¹t. W zwi¹zku z powy¿szym, pierwsze dzia³ania och-

ronne polega³y na przepêdzeniu s³oni na obszar parku, zapewnieniu im

dostêpu do wody oraz utrzymywaniu ich w granicach parku poprzez regu-

larne przeganianie migruj¹cych osobników z powrotem na jego teren. Ta

sytuacja uleg³a poprawie dopiero po 23 latach, gdy wybudowano ogrodzenie

wokó³ parku.
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· W trakcie tworzenia parku, zarz¹dcy zabili wszystkie trzy doros³e samce,

doprowadzaj¹c populacjê na skraj zag³ady. Jeden z samców zosta³ zas0

trzelony, gdy s³onie by³y przeganiane na teren nowoutworzonego parku,

jeden zgin¹³ w odwecie za œmieræ pracownika parku, a ostatni zosta³

zastrzelony podczas próby zniszczenia wiatraka. Bezpoœrednim skutkiem

tych dzia³añ by³a dziewiêcioletnia przerwa w rozrodzie s³oni, trwaj¹ca do

czasu, gdy jeden z m³odych samców osi¹gn¹³ dojrza³oœæ p³ciow¹. Bardziej

d³ugotrwa³ym rezultatem by³a utrata materia³u genetycznego odstrzelonych

osobników, a co za tym idzie – spadek heterozygotycznoœci (zmiennoœci

genetycznej) populacji. Trudno zrozumieæ, dlaczego zarz¹dcy stada nie

zachowali elementarnej ostro¿noœci i przed odstrzeleniem samców nie

sprawdzili, czy w stadzie s¹ jeszcze inne dojrza³e osobniki p³ci mêskiej.

· Od pocz¹tku istnienia Parku Narodowego Addo, populacjê s³oni utrzymy-

wano w izolacji, kieruj¹c siê b³êdnym przekonaniem, ¿e zwierzêta te stano-

wi¹ oddzielny ekotyp (odmianê), charakteryzuj¹cy siê brakiem k³ów u s³onic

(Fot. 1). Dopiero gdy zorientowano siê, ¿e ta cecha wystêpuje coraz pow-

szechniej i jest wynikiem chowu wsobnego, dryfu genetycznego oraz dra-
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Fot. 1. Doros³a s³onica z cielêtami w Parku Narodowym Addo. Brak k³ów wykazuje 95%
samic, co jest wynikiem chowu wsobnego i dryfu genetycznego. Fot. Katie Gough.



matycznie niskiej heterozygotycznoœci populacji podjêto dzia³ania zaradcze.

W celu zwiêkszenia zmiennoœci genetycznej s³oni z Addo, sprowadzano samce

z Parku Narodowego Krugera (ang. Kruger National Park). 

· Po ogrodzeniu populacji, zagêszczenie s³oni w Parku Narodowym Addo

dziesiêciokrotnie przekroczy³o rekomendowany poziom. Od 40 lat nau-

kowcy podnosz¹ problem oddzia³ywania s³oni na roœlinnoœæ Parku (Fot. 2).

Obserwuje siê negatywny wp³yw zwierz¹t na glebê, zmniejszenie siê liczby

gatunków roœlin, zmiany w zespole ptaków oraz zmniejszenie siê liczeb-

noœci niektórych gatunków ssaków kopytnych. Powodem utrzymywania tak

wysokiego zagêszczenia s³oni by³a przypuszczalnie potrzeba zapewnienia

turystom satysfakcji z obserwowania zwierz¹t, chocia¿ nie ma co do tego

oficjalnego potwierdzenia. Te nienaturalne zagêszczenia gro¿¹ katastrof¹

populacji w przypadku za³amania siê bazy pokarmowej, a tak¿e oddzia³uj¹

negatywnie na inne zagro¿one gatunki zwierz¹t, takie jak nosoro¿ce czarne.
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Fot. 2. Dwie fotografie wykonane z tego samego miejsca w 1982 roku (z lewej, autor:
Marc Stahlmans) oraz w 2008 roku (z prawej, autor: Marietjie Landman) obrazuj¹
daleko posuniêt¹ degradacjê szaty roœlinnej, wynikaj¹c¹ z nadmiernego u¿ytkowania
przez s³onie. 



Rozwój badañ naukowych w Parku Narodowym Addo

Podstawowym warunkiem zastosowania wiedzy i badañ naukowych do

zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ jest istnienie (dostêpnoœæ) tego typu

inforamcji. W Parku Narodowym Addo pierwszy pracownik naukowy zosta³

zatrudniony dopiero w 1970 roku, tak wiêc przez pierwszych 40 lat funkcjono-

wania Parku nie by³o nikogo, kto dostarcza³by zarz¹dcom danych naukowych.

Naukowcy interesowali siê obszarem Addo jeszcze przed utworzeniem

Parku, ale pierwsze badania mia³y charakter podstawowy (poznawczy), a nie

stosowany (praktyczny). Analiza liczby i tematyki publikacji naukowych

dotycz¹cych Parku wskazuje na sta³y wzrost nie tylko liczby prac badaw-

czych, ale tak¿e wzrost liczby publikacji dotycz¹cych kwestii zarz¹dzania

zasobami przyrodniczymi, szczególnie w ostatnich dziesiêcioleciach (Ryc. 2).

Analiza wskazuje równie¿, ¿e naukowcy wci¹¿ koncentruj¹ siê w zdecydo-

wanej mierze na badaniach podstawowych. 

Znacz¹cym osi¹gniêciem s¹ wnikliwe badania s³oni z Addo na poziomie

osobniczym, w tym zebranie informacji o historiach ¿yciowych (ang. life-

history) wszystkich osobników w populacji. By³o to mo¿liwe dziêki wypraco-

waniu metody rozpoznawania poszczególnych osobników po cechach, takich

jak wzór zmarszczek wokó³ oczu. Wykorzystuj¹c zdjêcia archiwalne, uda³o siê 

uzupe³niæ bazê danych wstecz, do roku 1931. Dziêki temu, stanowi ona

unikalne Ÿród³o danych, które obejmuje ca³y okres ¿ycia s³oni (oko³o 65 lat).

Baza ta pozwala na coraz wiêkszy wgl¹d w biologiê s³oni jak i ich zachowania

osobnicze oraz zale¿noœci rodzinne.

Jak wynika z powy¿szego, zarz¹dcy posiadaj¹ obecnie znacznie wiêcej

danych naukowych, które mog¹ wspomagaæ ich w podejmowaniu decyzji. Czy 

ten rosn¹cy zasób wiedzy mia³ jakiœ wp³yw na praktyczne dzia³ania och-

ronne? Analiza kluczowych decyzji podejmowanych przez zarz¹dców parku

od czasu jego powo³ania wskazuje na zdecydowany wzrost udzia³u decyzji

podpartych udokumentowan¹ wiedz¹ naukow¹ w stosunku do tych podej-

mowanych na podstawie obiegowych b¹dŸ subiektywnych opinii (Ryc. 3).
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Ryc. 2. Liczba oraz charakter (podstawowy lub stosowany) publikacji naukowych
istotnych dla Parku Narodowego Addo w ostatnim stuleciu.



Œwiadczy to o uznaniu przez zarz¹dców przydatnoœci badañ naukowych dla

podejmowania decyzji dotycz¹cych ochrony przyrody parku. Poni¿ej przed-

stawiamy, w jaki sposób wiedza naukowa jest wykorzystywany obecnie.

Obecne znaczenie udokumentowanej wiedzy

w zarz¹dzaniu Parkiem Narodowym Addo

Zgodnie z prawem RPA wszystkie obszary chronione musz¹ posiadaæ

plany ochrony nakierowane na osi¹gniêcie jasno okreœlonych celów. Plany te

powinny byæ przygotowane w sposób przejrzysty, we wspó³pracy z zaintere-

sowanymi podmiotami. Dodatkowo, wszystkie po³udniowoafrykañskie parki

narodowe przyjê³y adaptacyjny model zarz¹dzania. Plany ochrony s¹ przeg-

l¹dane i korygowane co piêæ lat. Dziêki temu mo¿liwe jest przeanalizowanie

planu ochrony Parku Narodowego Addo pod k¹tem roli udokumentowanej

wiedzy w formu³owaniu podstaw dzia³añ ochronnych. Na bazie informacji

pozyskanych od zarz¹dców i naukowców odpowiedzialnych za przygotowanie

planu ochrony Parku Narodowego Addo, podzielono podstawy wyznaczania

celów ochronnych na oparte: na subiektywnych opiniach (na zdrowym roz-

s¹dku, wymianie doœwiadczeñ lub na sugestiach ekspertów) oraz na udoku-

mentowanej wiedzy (na najlepszych praktykach, przegladzie literatury niere-

cenzowanej lub na publikacjach recenzowanych). Podzielono równie¿ okreœ-

lone cele ochronne wed³ug tego, czy odnosz¹ siê do ochrony ró¿norodnoœci

biologicznej, czy dotycz¹ kwestii spo³eczno-ekonomicznych.
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Ryc. 3. Zmiany udzia³u decyzji podejmowanych na podstawie subiektywnych opinii
oraz udokumentowanej wiedzy naukowej w zarz¹dzaniu przyrod¹ w Parku Narodowym 
Addo w poszczególnych dziesiêcioleciach.
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Przeprowadzona analiza pokazuje, ¿e spoœród celów planu ochrony Parku

Narodowego Addo nakierowanych na ochronê ró¿norodnoœci biologicznej, oko-

³o 75% jest opartych na udokumentowanej wiedzy, co sugeruje, ¿e istnieje

obecnie solidna podstawa naukowa do podejmowania decyzji z zakresu ochrony

przyrody parku (Ryc. 4). Jeœli chodzi o cele spo³eczno-ekonomiczne, to tylko

55% z nich jest opartych na udokumentowanej wiedzy. Co wiêcej, ¿aden

z celów tego typu nie jest oparty na recenzowanych pracach naukowych. Te

dwie ró¿nice wskazuj¹, ¿e baza naukowa stanowi w Addo s³absz¹ podstawê

do realizacji celów spo³eczno-ekonomicznych ni¿ do ochrony ró¿norodnoœci

biologicznej. Bior¹c pod uwagê, ¿e wzglêdy spo³eczno-ekonomiczne odgrywaj¹ 

bardzo du¿¹ rolê w ostatecznym powodzeniu dzia³añ ochronnych, pojawia siê

potencjalne ryzyko dla realizacji celów parku. Oznacza to, ¿e zarz¹dcy parku

powinni w wiêkszym stopniu wspó³pracowaæ z socjologami i ekonomis-

tami w celu lepszej ochrony ró¿norodnoœci biologicznej, co jest wyzwaniem

na przysz³oœæ.

Podobieñstwa w wyzwaniach stoj¹cych przed ochron¹

¿ubrów i s³oni

Istnieje szereg zbie¿noœci pomiêdzy wyzwaniami dla skutecznej ochrony

s³oni w Addo oraz ¿ubrów. Oba gatunki s¹ du¿ymi, d³ugowiecznymi zwie-

rzêtami – symbolami, które ³atwo wchodz¹ w konflikt z cz³owiekiem. Oba s¹

najwiêkszymi ¿yj¹cymi ssakami roœlino¿ernymi w swoich ekosystemach,
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Ryc. 4. Stopieñ wykorzystania subiektywnych opinii (opartych na zdrowym rozs¹dku,
wymianie doœwiadczeñ lub na sugestiach ekspertów) i udokumentowanej wiedzy (opartej
na najlepszych praktykach, przegl¹dzie literatury nierecenzowanej oraz publikacjach
recenzowanych), jako bazy dla opracowania celów ochrony ró¿norodnoœci biologicznej
i celów spo³eczno-ekonomicznych w planie ochrony Parku Narodowego Addo.
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w których mog¹ potencjalnie odgrywaæ rolê gatunków kluczowych (ang.

keystone species). Oba przesz³y równie¿ przez okres dramatycznego spadku

liczebnoœci populacji (tzw. w¹skie gard³o), co odbi³o siê ujemnie na ich zmien- 

noœci genetycznej. Zarówno s³onie, jak i ¿uby posiadaj¹ zbyt ograniczone

obszary wystêpowania w stosunku do potrzeb ochrony tych gatunków oraz

istniej¹ obawy co do ich oddzia³ywania na ekosystemy. Wreszcie, oba gatunki

s¹ bardzo cenne z punktu widzenia turystyki.

Ewentualne niepowodzenie skutecznej ochrony s³oni oraz ¿ubrów mia-

³oby bardzo istotne znaczenie zarówno dla ekosystemów, w których wystê-

puj¹, jak i ¿yj¹cych w ich s¹siedztwie spo³ecznoœci ludzkich. W przypadku

s³oni Addo mo¿na wykazaæ, ¿e zarz¹dcy populacji w coraz wiêkszym stopniu

stosuj¹ udokumentowan¹ wiedzê jako podstawê zarz¹dzania adaptacyjnego,

co ogranicza ryzyko niepowodzenia dzia³añ ochronnych. Zasadne jest zatem

pytanie, w jakim stopniu zarz¹dzanie i ochrona ¿ubra s¹ oparte na badaniach 

naukowych. Analiza recenzowanych publikacji naukowych dotycz¹cych ¿ub-

ra wskazuje, ¿e baza do podejmowania decyzji jest du¿a, a liczba publikacji

gwa³townie roœnie (Ryc. 5), choæ mniej ni¿ 20% prac ma znaczenie dla prak-

tycznego zarz¹dzania populacjami tego gatunku.

Pojawia siê wiele pytañ, na które zarz¹dcy populacji wraz z naukowcami

powinni znaleŸæ odpowiedŸ, aby móc lepiej rozwi¹zywaæ problemy ochrony

¿ubra, np.:

· Czy ¿ubr jest zwierzêciem typowo leœnym?

· Czy dokarmianie ¿ubrów jest konieczne?

· Czy odstrza³ ¿ubrów ma znaczenie ochronne?

· Jakie dzia³ania podejmowaæ w zwi¹zku z nisk¹ zmiennoœci¹ genetyczn¹ ¿ubra?

· Jak ograniczaæ konflikty na linii ¿ubr – cz³owiek?

· Jak wykorzystaæ potencja³ spo³eczno-ekonomiczny ¿ubra dla jego ochrony?
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Ryc. 5. Liczba recenzowanych publikacji naukowych dotycz¹cych ¿ubra.
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· Jakie jest znaczenie badañ naukowych w dzia³aniach ochronnych na rzecz

¿ubra?

Powy¿sze pytania maj¹ znaczenie nie tylko dla podmiotów zarz¹dzaj¹-

cych stadami ¿ubrów, ale dostarczaj¹ równie¿ podstaw dla formu³owania

stymuluj¹cych i istotnych problemów badawczych. Istnieje potrzeba nawi¹-

zania œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy naukowcami i zarz¹dcami ¿ubrów, na

której obie te grupy mog³yby skorzystaæ, przyczyniaj¹c siê tym samym do

bardziej skutecznej ochrony ¿ubra i ró¿norodnoœci biologicznej.

Podsumowanie

Posiadanie udokumentowanej wiedzy naukowej jest w coraz wiêkszym

stopniu uznawane za podstawowy warunek skutecznych dzia³añ w zakresie

ochrony przyrody. Wymaga to jednak bliskiej wspó³pracy pomiêdzy pod-

miotami praktycznie zajmuj¹cymi siê ochron¹ przyrody i naukowcami w

zakresie generowania wiedzy naukowej i wykorzystywania jej w praktyce.

W ramach tej wspó³pracy naukowcy powinni skoncentrowaæ swoje badania

na tematach istotnych dla ochrony przyrody, w tym na aspektach spo³eczno-

ekonomicznych z ni¹ zwi¹zanych. Natomiast osoby zarz¹dzaj¹ce zasobami

przyrodniczymi powinny w wiêkszym stopniu doceniæ wartoœæ danych nau-

kowych dla ograniczania niepewnoœci zwi¹zanej z zarz¹dzaniem z³o¿onymi

systemami przyrodniczymi. Wykorzystanie modelu zarz¹dzania adaptacyj-

nego, który k³adzie du¿y nacisk na proces pozyskiwania nowej wiedzy, sprzy-

ja³oby wzmocnieniu wspó³pracy pomiêdzy zarz¹dcami i naukowcami.
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National Research Foundation, Nelson Mandela Metropolitan University, South African 
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Science and the evidence-based management

of mega-herbivores: linking elephants and bison

Graham KERLEY
1
, Mike KNIGHT

1,2

1Centre for African Conservation Ecology, Department of Zoology, PO Box 7700,
Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth 6031, South Africa,
e-mail: Graham.Kerley@nmmu.ac.za

2Park Planning & Development, South Africa National Parks, PO Box 20419,
Humewood 6013, Port Elizabeth, South Africa

The tradition of trying to conserve biodiversity through an expert- or opinion-
based approach is being superseded by more rigorous approaches based on
adaptive and evidence-based management. After an initial nearly catastrophic
start the history of the Addo Elephant National Park in South Africa shows a
clear trend in an increasing application of evidence-based management, this
being underpinned by a strong growth in the scientific foundation to support
this. There are numerous parallels in the conservation management of the
European bison and the Addo elephants, including the need to use a science-
based approach.

Introduction

How do we manage complex systems in the absence of a perfect knowledge

of how the system operates or responds to management interventions? Under

these circumstances there is a high risk that management interventions will

not lead to the desired outcome, but may in fact drive the system into an

undesirable state. Conservation, whether it is at the species, habitat or eco-

system level, involves the management of such complex systems. The failure



of conservation management is irreversible when it leads to extinction. It is

therefore not surprising that there is increasing use of adaptive management

in conservation management. Adaptive management explicitly recognises the

degree of uncertainty in our understanding of how natural ecosystems function,

and the risks inherent in poor management decisions. In addition, adaptive

management has an explicit learning component, so that when properly applied,

it results in greater understanding of the system being managed as well as

greater confidence in our ability to manage the system. Adaptive management 

can be briefly described as recognising that our understanding of the system

is incomplete and therefore represents a hypothesis, that our proposed man-

agement interventions can be seen as the testing of predictions arising from

this hypothesis, that the outcomes of these interventions need to be monitored, 

and deviations from expected outcomes should be used to revise the original

hypothesis. This can be represented diagrammatically as an action flow that

results in a positive reinforcement of the ability to successfully manage the

system (Fig. 1). Thus, there is a need to substantiate management inter-

ventions with a clear and robust understanding as to how the system responds

to these interventions and to learn from mistakes. 

This approach does however presume the existence of a comprehensive

body of robust theory (with its associated body of scientific evidence) that

serves to guide such decisions. This is not always the case, and frequently

conservation management is based on opinion, which may be unsubstantiated.

A case study of the conservation management of the elephants in the

Addo Elephant National Park (AENP), South Africa documents the initial
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Fig. 1. A diagrammatic representation of the application of adaptive management, with
feedback (circled arrows) to reinforce our understanding and ability to manage a
natural ecosystem.
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paucity of scientific input into their management, and how close this popu-

lation was to extinction as a consequence of poorly-informed management

decisions. 

A brief history of the Addo Elephant National Park

By the start of the 20th Century the once widespread population of

elephants in South Africa had been reduced and fragmented to just four

small, isolated populations. The population in the dense, thorny thickets of

the Addo bush, estimated at 200 elephants, was the largest. These elephants

were, however, often in conflict with local farmers as they raided crops and

damaged infrastructure. In 1919/1920 the government undertook a concerted

effort to eradicate this population of elephants, employing a professional

hunter, Major P. J. Pretorius, to do this. Pretorius estimated that he killed

about 120 elephants, but left an estimated 16 individuals in the Addo bush.

In 1931, the AENP was proclaimed to protect these remaining elephants,

by then reduced to just 11 animals. The elephants were still at risk, as they

strayed out of the protected area of the AENP, leading to ongoing mortalities

through shooting by farmers or collisions with trains. In 1954 the elephants

were successfully fenced within AENP, and the then population of 22 elephants

has subsequently increased to over 450 elephants, at an average growth rate

of nearly 6% per annum. These elephants are now the basis of a thriving

ecotourism business that supports a profitable national park.

Management risks to the Addo elephants

The proclamation of the AENP and the ensuing management of the Addo

elephants did not necessarily result in their effective conservation. A number

of management interventions have placed this population at risk of extinction 

and four of these are briefly elaborated on here.

· The area proclaimed originally as the AENP had three attributes that showed

a clear lack of scientific evidence in the initial attempts to conserve these

elephants. The area lacked any elephants (these having sought shelter

about 20 km away), or any surface water (a requirements for elephants)

and was much smaller (less than 30 km
2

) than the normal ranging be-

haviour of elephants. The early management therefore had to focus on

chasing the elephants into the protected area, providing water and pre-

venting the elephants from leaving the park by repeatedly chasing them

back in. This situation only improved 23 years later when the elephants

were fenced into the park.
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· During the establishment of the park, the managers killed all three of the

adult bulls, placing the population at risk of extinction. Thus one bull was

shot when the elephants were driven into the area of the new park, one was

shot in retaliation for the death of a park ranger, and the third was shot

when it destroyed a windmill. The immediate outcome of this was a nine-

year hiatus in breeding of the elephants, which only resumed when one of

the juvenile bulls reached sexual maturity. The longer term outcome was a

loss of the genetic input of these bulls, contributing to the lowered hetero-

zygosity of the population. It is difficult to understand why the managers

did not take the elementary precaution of checking for the presence of other 

bulls before they shot these bulls.

· From the inception of the AENP, it was management policy to keep the

population isolated, under the misguided belief that these elephants were a 

separate ecotype of some form, as demonstrated by the high incidence of

tusklessness among the cows (Photo 1). It was only when it was shown that

this tusklessness was increasing and that it reflected a combination of

inbreeding and genetic drift, and that the population had extremely low
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Photo 1. An adult elephant cow in the Addo Elephant National Park and her calves,
showing the absence of tusks which is a feature of over 95% of the cows, as a result of
inbreeding and genetic drift. Photo by Katie Gough.



heterozygosity, that this policy was reversed. Subsequently, bulls from the

Kruger National Park have been introduced to boost the genetic variability

of the Addo elephants.

· Subsequent to the fencing of the population, the density of elephants within

the AENP has been up to 10 times the recommended level, and scientists

have been raising concerns as to the impacts of the elephants on the vege-

tation for nearly 40 years (Photo 2). There is evidence for changes in soils,

loss of plant species, shifts in bird communities and decline in some species

of ungulates. The rationale behind the maintenance of these high densities

has apparently been the need to ensure tourist viewing satisfaction, although

there is no evidence that this is the case. The risk of these artificially high

densities is that they will lead to a catastrophic decline in the elephant

population as the resource base collapses, and also have a negative impact

upon other endangered species such as black rhinoceros.
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Photo 2. A pair of fixed point photographs taken in 1982 (left) and 2008 (right), showing
the severe degradation of the thicket vegetation due overutilization by the elephants.
Photo credit: Marc Stahlmans (left) and Marietjie Landman (right).



The emergence of science in the AENP

The application of science or evidence to the management of biodiversity

does require the existence of such information upon which management may

be based. The first scientist was appointed in the AENP only in 1970, indicating

that for the first 40 years of its existence, the park had no dedicated scientist

to provide input to the managers.

Scientists had been attracted to the area even before the establishment

of the park, but early research outputs were focussed on addressing issues of

curiosity rather than addressing applied issues. An analysis of the number

and focus of scientific publications relevant to the AENP has shown a steady

increase in research outputs over time, as well as the recent emergence of

publications that addresses management questions (Fig. 2). This analysis

also suggests that scientists are still inclined to focus on issues of curiosity.

A significant development has been the in-depth study of the Addo

elephant population at the level of the individual, and including life-history

information for all these individuals. This is aided by the ability to recognise

the individuals through features such as the wrinkle pattern around the eyes. 

It has been possible to extend this database back to 1931 using photographic

records. This database therefore represents the only such individually focussed

database that spans the entire life (about 65 years) for elephants. Increas-

ingly this database is providing sophisticated insights into the biology of

these animals, as well as the intricacies of individual and family relationships.

Based on the above, it is clear that managers now have substantially

more scientific evidence to guide decision making. Has this emerging resource

influenced the basis for management decisions over time? An analysis of the

proportion of the major management decisions that were based on opinion or

scientific evidence indicates a clear increase in the role of science since the

establishment of the AENP (Fig. 3). Thus managers have been increasingly

empowered by science, and they have actively embraced this resource.

The question as to how this is being applied currently is addressed in the

next section.

184 G. Kerley, M. Knight

1900-1920
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
Management

Curiosity

1921-1940 1941-1960 1961-1980 1981-2000

Fig. 2. The number and focus (management or curiosity) of scientific publications
relevant to the AENP over the last century.



The role of evidence in the current AENP management

objectives

Legislation in South Africa requires that all protected areas have objectives- 

based management plans, and these have to be developed in a transparent

fashion in conjunction with stakeholders. In addition, South African National 

Parks have adopted an adaptive management model. These plans are also

reviewed and revised every five years. Accordingly, it is possible to analyse the 

management plan for the AENP in terms of the role of evidence in the formu-

lation of the management objectives. In order to do this we consulted with

managers and scientists responsible for the development and formulation of

the AENP management plan, as to the basis for the objectives of the plan. We

classified the basis for these objectives as being opinion-based (based on

common sense, networking or expert advice) or evidence-based (best practise, 

literature review or the primary literature). We also separated the manage-

ment plan objectives into those that focus on biodiversity versus those that

focus on socio-economic issues.

This analysis (Fig. 4) shows that among the biodiversity-focussed objectives

in the AENP management plan, nearly 75% are based on evidence, suggesting 

that there is now a strong scientific basis for the management of biodiversity

within the AENP. In contrast, only 55% of the socio-economic focussed

objectives are based on evidence. Furthermore, none of these are based on

primary scientific literature. These two points highlight the fact that there is a 
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Fig. 3. The trends in the basis (i.e. based on opinion or scientific evidence) for manage-
ment decisions in the Addo Elephant National Park, by decade.
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relatively weaker basis for the scientific management of socioeconomic issues 

within the AENP. Given that any conservation area is heavily reliant on

socioeconomic factors in determining the success of the conservation of

biodiversity, it would appear that there is a risk that the AENP is vulnerable to 

failure to achieve its socioeconomic objectives. This suggests that conser-

vation managers need to more effectively engage with social and economic

scientists to be able to better manage biodiversity. This remains a challenge

for the future.

Similarities in bison and elephant conservation challenges

There are many parallels between the challenges of the successful con-

servation of elephants in Addo and the European bison. Both species are

large, long-lived iconic species with a high potential for conflict with humans.

Both are the largest herbivores in their respective ecosystems, with the potential

to serve as keystone species. Both species have gone through severe population

bottlenecks and suffer from demonstrably low genetic diversity. Both species

have relatively limited space available for their successful conservation, and

within this occupied area there are concerns regarding their ecological impacts.

In addition, both species have very high tourism value. 

The failure of managers to successfully conserve these two icons would

therefore have profound implications for their ecosystems and the associated

human societies. In the case of the Addo elephants there is substantial

evidence to show that managers are increasingly relying on evidence-based
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Fig. 4. The relative reliance on opinion (common sense, networking or expert advice) vs. 
evidence (best practise, literature review or the primary literature) as the basis for the
development of the biodiversity- and socio-economic focussed aspects of the manage-
ment plan for the Addo Elephant National Park.
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management within the framework of adaptive management, and this carries

the reassurance that there is less likelihood of failure. 

It is therefore worthwhile asking how well the conservation management

of the bison is served by science? An analysis of the reviewed scientific publi-

cations relevant to the European bison reveals that this body of literature is

large, and growing rapidly (Fig. 5), however less than 20% of these papers are

relevant to the conservation management of European bison. 

There are a number of questions that managers should be asking together

with scientists in order to be able to better tackle the challenge of conserving

the European bison. Examples of these may include:

· Is the bison a forest specialist?

· Is supplementary feeding of bison desirable?

· Does bison culling serve a conservation purpose?

· How should bison genetic issues be managed?

· How can bison-human conflict be reduced?

· How can socio-economic opportunities be exploited to the benefit of bison

conservation?

· How well is science incorporated into the conservation management of the

European bison?

These questions are not only important to bison managers, but provide

the basis for stimulating and relevant scientific questions. This view suggests 

that there should be strong partnerships between scientists and managers,

as both groups would benefit from this relationship, and thereby contribute

to the successful conservation of the European bison and its associated

biodiversity.
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Fig. 5. Trends in the numbers of reviewed scientific publications dealing with the
European bison.
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Conclusion

The role of scientific evidence in conservation management is increasingly

being recognised as a fundamental basis for success. This does however, re-

quire a partnership between managers and scientists to focus on the generation

and application of scientific knowledge. In this partnership, scientists should 

focus their research on topics relevant to the conservation of biodiversity, as

well as socio-economic linkages, while managers should recognise the value

of scientific evidence in dealing with the uncertainties of managing complex

systems. The use of the adaptive management model would also serve to build 

this relationship, as its learning-based focus provides additional common

ground for managers and scientists.
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Zarz¹dzanie populacjami zwierz¹t jest uzale¿nione od w³aœciwego poznania
ich reakcji na zmiany œrodowiskowe. Rozwijanie narzêdzi s³u¿¹cych do przewi- 
dywania prawdopodobnych reakcji jest istotne dla efektywnego zarz¹dzania
zasobami przyrodniczymi. Ekologiczna teoria optymalnego ¿erowania oraz
teoria grafów mog¹ byæ pomocne w przewidywaniu zachowañ bizonów w dyna- 
micznym œrodowisku, dlatego odgrywaj¹ istotn¹ rolê w ochronie przyrody. 

Wstêp

Ogólny wp³yw ludzkiej dzia³alnoœci na naturalne ekosystemy jest tak

silny, ¿e istnieje pilna potrzeba aktywnego zarz¹dzania wieloma populacjami

dzikich zwierz¹t. Dzia³ania w ramach zarz¹dzania s¹ na ogó³ okreœlone przez

oczekiwane behawioralne i demograficzne reakcje zwierz¹t na stan œro-

dowiska ich ¿ycia w przysz³oœci, z uwzglêdnieniem aktualnego stanu. Mo¿e

byæ on wynikiem zak³óceñ pochodzenia antropogenicznego lub procesów

* Przek³ad z jêzyka angielskiego rozdz. 16.2



naturalnych. Poniewa¿ planowanie zwi¹zane z zarz¹dzaniem jest zazwyczaj

procesem przestrzennym, posiadanie narzêdzi umo¿liwiaj¹cych trafne prze-

widywanie rozmieszczenia zwierz¹t w zmieniaj¹cym siê œrodowisku jest

istotne dla instytucji zarz¹dzaj¹cych. Narzêdzi takich mo¿e dostarczyæ teo-

retyczna wiedza ekologiczna, chocia¿ w istocie niewiele planów dotycz¹cych

zarz¹dzania zasobami przyrodniczymi zosta³o opracowanych w oparciu o teo- 

retyczne zasady. 

W rozdziale tym chcemy pokazaæ, ¿e teoretyczna ekologia, poprzez okreœ- 

lanie czynników wp³ywaj¹cych na rozmieszczenie zwierz¹t, mo¿e byæ u¿yteczna

w zarz¹dzaniu dzik¹ przyrod¹. Szczególnie wykorzystujemy dwa teoretyczne

podejœcia, w celu przewidywania, a nawet oddzia³ywania na rozmieszcze-

nie bizonów preriowych (Bison bison bison) (Fot. 1) w dwóch pó³nocno-

amerykañskich ekosystemach. Po pierwsze, stosujemy teoriê optymalnego

¿erowania, która pozwala okreœlaæ powi¹zania pomiêdzy rozmieszczeniem

bizonów a wystêpowaniem w przestrzeni i wartoœci¹ od¿ywcz¹ gatunków

roœlin stanowi¹cych dietê tych zwierz¹t. W oparciu o te informacje, mo¿emy

ustaliæ strategiê ¿erowania najbardziej optymaln¹ dla bizonów oraz przewidzieæ

ich rozmieszczenie w ró¿nych œrodowiskach. Nasze drugie podejœcie opiera

siê na wykorzystaniu teorii grafów, w celu przewidywania przemieszczenia

bizonów, a nastêpnie okreœlenia miejsc, gdzie prowadzone dzia³ania prawdo-
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Fot. 1. Doros³y samiec bizona w Parku Narodowym Prince Albert National Park,
Saskatchewan, Kanada. Fot. Daniel Fortin.



podobnie mog¹ zniechêciæ bizony do wêdrówek z obszaru chronionego na

tereny prywatne. Dzia³ania te powinny zatem zmniejszaæ konflikty miêdzy

cz³owiekiem a bizonem, co mo¿e byæ podstaw¹ utrzymania lub reintrodukcji

wolno ¿yj¹cych populacji bizonów w Ameryce Pó³nocnej. 

Krótka historia bizonów w Ameryce Pó³nocnej 

Trzysta lat temu dziesi¹tki milionów bizonów wêdrowa³o po terenach

Ameryki Pó³nocnej. Pod koniec XIX wieku olbrzymie stada bizonów zosta³y

zredukowane do kilkuset osobników, g³ównie z powodu osadnictwa imig-

rantów z Europy. I choæ obecnie w Ameryce Pó³nocnej jest oko³o pó³ miliona

bizonów, tylko niespe³na 1% z nich ¿yje na wolnoœci w ich historycznym

zasiêgu. Z tego w³aœnie powodu Komitet do Spraw Statusu Zagro¿onej Fauny

i Flory w Kanadzie uwa¿a bizona preriowego za gatunek zagro¿ony, a Miêdzy-

narodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) na swej Czerwonej Liœcie zalicza

wszystkie bizony do gatunków ni¿szego ryzyka, ale bliskich zagro¿enia.

Potencjalne konflikty miêdzy cz³owiekiem a bizonem, takie jak konkurencja

o przestrzeñ, nale¿¹ do bie¿¹cych zagro¿eñ dla odtwarzania gatunku. Populacje

bizonów w parkach narodowych Prince Albert i Grasslands maj¹ w Kanadzie

znaczenie ogólnokrajowe. Populacja z Parku Prince Albert, oszacowana w 2006

roku na oko³o 400 osobników, jest jedyn¹ dziko ¿yj¹c¹ populacj¹ bizona pre-

riowego w historycznym zasiêgu gatunku w Kanadzie. W Parku Narodowym

Grasslands w 2006 roku wypuszczono 71 bizonów na ogrodzony teren o po-

wierzchni 181 km
2

. Powróci³y one w ten sposób do centralnej czêœci swojego

historycznego zasiêgu po 120 latach nieobecnoœci.

Teoria optymalnego ¿erowania i rozmieszczenie bizonów 

Rozwijanie narzêdzi, które mog¹ z powodzeniem prognozowaæ rozmiesz-

czenie zwierz¹t, jest du¿ym ekologicznym wyzwaniem maj¹cym ogromn¹

wartoœæ dla zarz¹dzania przyrod¹. Modele selekcji zasobów powszechnie

wykorzystywa³y dedukcjê, by przewidzieæ rozmieszczenie zwierz¹t (osobniki

s¹ stale odnajdowane w œrodowiskach o pewnych szczególnych cechach, st¹d

cechy te musz¹ byæ powszechnie atrakcyjne). Ale bez fundamentalnego,

indukcyjnego zrozumienia procesów, w ramach których zwierzêta wybieraj¹

albo unikaj¹ okreœlonych zasobów (osobniki potrzebuj¹ okreœlonych cech, tak

wiêc powinny wybieraæ te cechy w œrodowisku), przestrzenne wnioskowanie

staje siê coraz bardziej ryzykowne, gdy œrodowisko podlega zmianom. Dla

przyk³adu, rozmieszczenie populacji jakiegoœ roœlino¿ercy mo¿e byæ œciœle

powi¹zane z konkretnym gatunkiem roœliny. W rezultacie, model selekcji

zasobów mo¿e z powodzeniem przewidywaæ rozmieszczenie tych zwierz¹t

w oparciu o wzorzec wystêpowania i zagêszczenia tej roœliny. Jednak¿e model
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bêdzie ma³o u¿yteczny, jeœli dany gatunek roœliny stanie siê rzadki albo wrêcz

zniknie z krajobrazu. Ponadto, nale¿y postawiæ pytanie, co siê stanie, jeœli

w œrodowisku rozprzestrzeni siê roœlina o wy¿szej wartoœci? Czy preferencje

pokarmowe siê nie zmieni¹? Jeœli tak, to jak zmiana w preferencjach pokar-

mowych zwierz¹t wp³ynie na ich rozmieszczenie? Jeœli nie zrozumiemy, dla-

czego zwierzêta wybieraj¹ dan¹ roœlinê w danym miejscu, wnioskowanie

w œrodowiskach dynamicznych mo¿e byæ b³êdne. Na szczêœcie mo¿emy wyko-

rzystaæ teoriê optymalnego ¿erowania, aby zrozumieæ sposób podejmowania

decyzji podczas ¿erowania, a nastêpnie przewidywaæ wykorzystanie zasobów

przez zwierzêta oraz wzorce ich rozmieszczenia. 

Modele optymalne mog¹ przewidywaæ dietê maksymalizuj¹c¹ pobór

energii. W przypadku zwierz¹t roœlino¿ernych bierze siê pod uwagê dwie

czasowe skale maksymalizacji: chwilowy i dzienny pobór energii strawialnej.

Aby zmaksymalizowaæ chwilowy pobór energii, zwierzêta roœlino¿erne powin-

ny spo¿ywaæ gatunki roœlin o najwy¿szej krótkotrwa³ej wartoœci, co kores-

ponduje z gatunkami oferuj¹cymi najwiêcej strawialnej energii w stosunku

do czasu jej przyswojenia. Osobniki optymalizuj¹ce ¿erowanie powinny zatem 

specjalizowaæ siê w zjadaniu najbardziej wartoœciowego gatunku roœliny,

dopóki wystêpuje on w wystarczaj¹cym zagêszczeniu. Teoria mo¿e okreœliæ

próg tego zagêszczenia. Poni¿ej progu zwierzê powinno rozszerzyæ swoj¹ dietê

poprzez dodanie minimalnej liczby kolejnych gatunków roœlin wed³ug ich

malej¹cej wartoœci. Dieta maksymalizuj¹ca dzienny pobór energii jest oparta

na tych samych zasadach, z tym ¿e gatunki roœlin s¹ uszeregowane wed³ug

swej dziennej wartoœci, która jest wypadkow¹ ich energii strawialnej oraz

iloœci, jak¹ roœlino¿erca mo¿e spo¿yæ w ci¹gu dnia. Poniewa¿ gatunki roœlin s¹ 

klasyfikowane wed³ug innych kryteriów przy obliczaniu maksymalnego chwi-

lowego oraz dziennego poboru energii, dana dieta mo¿e maksymalizowaæ

chwilowy pobór energii, zaœ inna bêdzie maksymalizowaæ dzienny pobór.

Diety optymalne zosta³y opracowane dla bizonów w Parku Narodowym

Prince Albert (Ryc. 1. przyk³ad diety zimowej) w oparciu o obszerne informacje 

dotycz¹ce behawioru zwierz¹t oraz analizy laboratoryjne. Niezale¿nie od

sposobu ¿erowania, oczekiwany jest spadek poboru wartoœci od¿ywczych, gdy 

spo¿ywany jest wiêcej ni¿ jeden gatunek roœliny. Dzieje siê tak, poniewa¿

najbardziej wartoœciowy (czy to pod wzglêdem chwilowego czy dziennego

poboru energii) gatunek roœliny jest wystarczaj¹co dostêpny, by zjadanie

dodatkowego gatunku powodowa³o utratê okazji do spo¿ycia gatunku o naj-

wy¿szych wartoœciach od¿ywczych. Jednak¿e najistotniejsze jest to, i¿ zasady

optymalizacji przewiduj¹ ró¿ne optymalne diety dla ró¿nych sposobów ¿ero-

wania. Bizony mog¹ maksymalizowaæ dzienny pobór energii strawialnej

poprzez konsumowanie traw z gatunków Elymus trachycaulus i Pascopyrum

smithii przez wiêksz¹ czêœæ roku, podczas gdy chwilowy pobór energii stra-

wialnej bêdzie maksymalizowany poprzez zjadanie turzycy oœcistej Carex

atherodes. Pomimo ¿e bizony mog¹ zyskaæ 7% energii wiêcej w ci¹gu dnia

¿erowania, zjadaj¹c wymienione wy¿ej trawy, obserwacje wskazuj¹, i¿ prefe-
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ruj¹ one turzycê oœcist¹, któr¹ mog¹ zjadaæ szybciej. Tak wiêc rozmieszczenie

bizonów w Parku Narodowym Prince Albert jest najœciœlej powi¹zane z wys-

têpowaniem turzycy oœcistej.

Informacje te s¹ cenne dla zarz¹dzania populacjami bizonów i œrodo-

wiskiem ich wystêpowania. W oparciu o w³aœciw¹ dla bizonów strategiê

¿erowania mo¿emy przewidzieæ kolejnoœæ gatunków roœlin, które powinny byæ 

wybierane, gdyby dostêpnoœæ turzycy oœcistej w Parku zmala³a. W tym przy-

padku zasady optymalizacji przewiduj¹, i¿ zim¹ bizony powinny wybieraæ sko-

lochloê trzcinowat¹ Scolochloa festucacea – gatunek wysokiej trawy (Ryc. 1).

Rzeczywiœcie, stale obserwujemy u bizonów wzrost preferencji w stosunku do

tej trawy na ³¹kach, gdzie dostêpnoœæ turzycy oœcistej jest stosunkowo ma³a.
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Ryc. 1. Optymalna dieta zimowa bizona preriowego w Parku Narodowym Prince Albert
okreœlona na podstawie strategii ¿erowania. Aby zmaksymalizowaæ chwilowe spo¿ycie
energii strawialnej, bizony powinny konsumowaæ turzycê oœcist¹ (Carex atherodes),
która ma najwy¿sz¹ krótkotrwa³¹ wartoœæ (tj. energiê strawialn¹/czas trawienia).
Natomiast, aby zmaksymalizowaæ dzienny pobór energii, bizony powinny specja-
lizowaæ siê w gatunkach traw z rodzaju Agropyron (Elymus trachycaulus i Pascopyrum
smithii), które maj¹ najwy¿sz¹ dzienn¹ wartoœæ (tj. energiê strawialn¹ ´ dzienny pobór
spontaniczny). Dla ka¿dej strategii ¿erowania spo¿ycie dodatkowego gatunku roœliny
zmniejszy³oby zysk energetyczny z powodu utraty mo¿liwoœci spo¿ycia gatunku naj-
bardziej wartoœciowego.
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Fot. 2. Park Narodowy Prince Albert (u góry) sk³ada siê g³ównie z lasów (85%), jezior (5%)
i ³¹k (1%), podczas gdy Park Narodowy Grasslands (u do³u) jest zdominowany przez suche
pofa³dowane obszary trawiaste, stoki zniszczone przez erozjê i sk¹po pokryte roœlin-
noœci¹ utwory skalne. Fot. Karine Dancose (u góry) i Jean-Sébastien Babin (u do³u).



Zasady maksymalizacji poboru energii dostarczaj¹ wiêc teoretycznego narzê-

dzia do przewidywania potencjalnego wp³ywu bizonów na zbiorowiska roœlinne,

jak równie¿ potencjalnych zmian ich rozmieszczenia, pod wp³ywem zmian w

dostêpnoœci gatunków roœlin stanowi¹cych ich dietê. Mo¿emy nawet pójœæ

dalej, wykorzystuj¹c strategiê ¿erowania bizonów do prognozowania ich

rozmieszczenia w ca³kowicie odmiennych ekosystemach. 

Aby oceniæ, czy sposób ¿erowania zidentyfikowany w Parku Narodowym

Prince Albert mo¿e rzeczywiœcie dostarczyæ solidnych podstaw do przewidy-

wania rozmieszczenia bizonów pomimo radykalnych zmian œrodowisko-

wych, sporz¹dziliœmy prognozê rozmieszczenia bizonów w Parku Narodowym

Grasslands, bêd¹cym czêœci¹ Wielkich Równin Kanadyjskich. W Grasslands

drzewa wystêpuj¹ bardzo rzadko, podczas gdy Park Narodowy Prince Albert

jest pokryty g³ównie lasem (Fot 2). Ponadto obydwa parki oferuj¹ inne gatunki 

roœlin. W konsekwencji, nie mogliœmy przewidzieæ rozmieszczenia bizonów

w Parku Narodowym Grasslands w oparciu o ich reakcje na cechy krajobrazu 
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Ryc. 2. Przestrzenne wzorce oczekiwanego dziennego (DDE) i chwilowego (IDE) poboru
energii strawialnej, fosforu (PHOSPHORUS) i sodu (SODIUM) dla bizonów w Parku
Narodowym Grasslands oraz lokalizacje 8 bizonów nosz¹cych obro¿e radiotelemet-
ryczne. Na podstawie Fortin i in. (w druku).
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oraz gatunki roœlin stwierdzone w Parku Prince Albert. Jednak¿e, jak wska-

zuje teoria, bizony powinny poszukiwaæ mo¿liwoœci szybkiego poboru energii

strawialnej, co jest podstaw¹ do prognoz przestrzennych w Parku Grasslands

(Ryc. 2). Tak jak zak³adano, rozmieszczenie przestrzenne roœlin maksyma-

lizuj¹cych chwilowy pobór energii wyjaœnia³o rozmieszczenia bizonów równie¿

w Parku Narodowym Grasslands. W rzeczywistoœci ten sposób ¿erowania

stanowi³ znacznie silniejsz¹ podstawê do przewidywania rozmieszczenia bi-

zonów ni¿ maksymalizacja dziennego poboru energii albo chwilowego poboru

sodu czy fosforu, minera³ów niezbêdnych w diecie bizonów. 

Ten przyk³ad pokazuje, ¿e podczas gdy w oparciu o prosty model selekcji

zasobów nie uda³oby siê wywnioskowaæ rozmieszczenia bizonów w tych dwóch

odmiennych ekosystemach, teoria optymalnego ¿erowania okaza³a siê sku-

teczna. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e mo¿e to mieæ istotne znaczenie dla zarz¹d-

ców populacji bizonów w Parku Narodowym Prince Albert, gdzie modele zmian

klimatu prognozuj¹ zmniejszenie zalesienia na tym terenie w przysz³oœci.

Teoria dostarcza zatem œrodków do zrozumienia decyzji dotycz¹cych ¿e-

rowania, a nastêpnie do prognozowania rozmieszczenia zwierz¹t w oparciu

o rozmieszczenie istotnych zasobów pokarmowych obecnie oraz w przsz³oœci. 

Teoria grafów i przemieszczenia bizonów

Podczas gdy klasyczna teoria ¿erowania mo¿e pomóc zidentyfikowaæ

odpowiednie p³aty po¿ywienia, wykorzystanie danego p³atu zale¿y równie¿ od

mo¿liwoœci ¿eruj¹cego osobnika, by siê tam dostaæ. Teoria grafów mo¿e byæ

pomocna w tym kontekœcie, jako ¿e mo¿e przewidywaæ przemieszczenia zwie-

rz¹t w oparciu o ³¹cznoœæ krajobrazu. Graf sk³ada siê z p³atów, odznaczaj¹-

cych siê wysok¹ jakoœci¹ pokarmow¹, po³¹czonych ze sob¹. Jego z³o¿onoœæ

mo¿e byæ zró¿nicowana, zale¿nie od matematycznych formu³ u¿ytych do

wyznaczania po³¹czeñ pomiêdzy p³atami. W prostych grafach ka¿dy p³at mo¿e 

byæ po³¹czony z najbli¿szym s¹siaduj¹cym p³atem. W grafach z³o¿onych

ka¿dy p³at mo¿e byæ po³¹czony z ka¿dym innym p³atem i tworzyæ pe³ny graf.

Minimalny graf planarny o œrednim poziomie z³o¿onoœci jest powszechnie

u¿ywany w biologii, poniewa¿ reprezentuje balans miêdzy z³o¿onoœci¹ grafu

i si³¹ jego prognozowania. Ten typ grafu ³¹czy maksymaln¹ liczbê p³atów przy

za³o¿eniu, ¿e po³¹czenia nie krzy¿uj¹ siê miêdzy sob¹ (Ryc. 3). W ten sposób

graf wyjaœnia fakt, ¿e zwierzêta powszechnie przemieszczaj¹ siê w sieci po³¹-

czeñ z najbli¿szego p³atu do nastêpnego. 

Minimalne grafy planarne mog¹ byæ u¿yte do identyfikacji miejsc, dla

których istnieje najwiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e lokalne modyfikacje œro- 

dowiska spowoduj¹ globalne zmiany w rozmieszczeniu zwierz¹t. Teoria grafów

mo¿e byæ wykorzystana w celu zmniejszenia konfliktu miedzy cz³owiekiem

a dzik¹ przyrod¹ poprzez zarz¹dzanie p³atami œrodowiska lub ich po³¹-

czeniami w celu zniechêcanie zwierz¹t do wykorzystywania konfliktowych
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Ryc. 3. Minimalny graf planarny (MPG) pokazuj¹cy po³¹czenia miêdzy ³¹kami w czêœci
Parku Narodowego Prince Albert. (A) Niewa¿ony MPG pokazuj¹cy wszystkie po³¹czenia; (B) 
Wa¿ony MPG przedstawiaj¹cy najwa¿niejsze 50% po³¹czeñ, których bizony najprawdo-
podobniej u¿yj¹, jak wynika z zasad prawdopodobieñstwa przemieszczeñ miêdzy ³¹kami,
oszacowanych dla bizonów z obro¿ami radiotelemetrycznym. Wa¿ony MPG pokazuje, ¿e
poprzez zainstalowanie szeœciu krótkich ogrodzeñ w celu strategicznego usuniêcia
istotnych po³¹czeñ, mogliœmy wydzieliæ czêœæ sieci (linia kropkowana), w której kluczowe
miejsca wyjœæ s¹ odizolowane od g³ównej sieci zlokalizowanej wewn¹trz parku. 



obszarów. Obecnie testujemy te za³o¿enia w Parku Narodowym Prince Albert,

gdzie dziko ¿yj¹ce bizony od czasu do czasu przemieszczaj¹ siê z Parku na

s¹siednie tereny prywatne. Czêstym wynikiem tych przemieszczeñ s¹ szkody

w uprawach rolnych i na pastwiskach, uszkodzenia ogrodzeñ oraz innej in-

frastruktury. Mog³oby to doprowadziæ do koniecznoœci prowadzenia dras-

tycznych dzia³añ, jeœli te przypadki przekrocz¹ stan dopuszczalnej tolerancji

lokalnych w³aœcicieli gruntów. Naszym zamiarem jest ograniczenie oddzia³y-

wania bizonów poza terenem parku bez koniecznoœci grodzenia ca³ej jego

granicy. Jednym z prostszych dzia³añ by³oby kierowanie przemieszczeñ bizo-

nów poza g³ówne szlaki ich wedrówek prowadz¹ce na tereny rolnicze, poprzez

reorganizowanie sieci ³¹k. W tym celu wykorzystujemy teoriê grafów, aby

pokierowaæ eksperymentem dotycz¹cym zarz¹dzania populacjami bizonów. 

U¿yliœmy minimalnego grafu planarnego, by okreœliæ prawdopodobne

po³¹czenia miêdzy ³¹kami, bior¹c pod uwagê ich przestrzenne rozmieszczenie

w krajobrazie (Ryc. 3). Du¿a liczba ³¹k daje w efekcie rozleg³¹, nieco skompli-

kowan¹ sieæ, pomimo i¿ by³a budowana jako minimalny graf planarny, a nie

pe³ny graf. Takie podejœcie wydaje siê jednak dostarczaæ ma³o informacji

o tym, gdzie skoncentrowaæ dzia³ania zwi¹zane z zarz¹dzaniem. Mo¿emy

jednak uzyskaæ dodatkow¹ wiedzê z teorii grafów przez zbudowanie sieci,

która bierze pod uwagê zachowanie bizonów. 

Analiza przemieszczeñ bizonów œledzonych za pomoc¹ obro¿y GPS wyka- 

za³a, ¿e gdy bizony opuszczaj¹ dan¹ ³¹kê, najprawdopodobniej przemieszcz¹

siê w kierunku du¿ej ³¹ki oferuj¹cej œredni¹ dostêpnoœæ biomasy roœlinnej.

Jest te¿ bardziej prawdopodobne, ¿e bizony bed¹ wêdrowaæ przez drzewos-

tany liœciaste ni¿ iglaste. Analiza przemieszczeñ dostarczy³a zasad prawdopo- 

dobieñstwa przemieszczeñ, które mog¹ byæ wykorzystane do stworzenia grafu 

wa¿onego z preferencyjnymi wagami przypisanymi poszczególnym po³¹cze-

niom, zgodnie z ich wzglêdnym prawdopodobieñstwem wykorzystania. Jeœli

poka¿emy tylko najistotniejsze 50% po³¹czeñ o najwy¿szym prawdopodo-

bieñstwie wykorzystania przez bizony, mo¿emy zobaczyæ, ¿e g³ówne miejsca

wyjœæ z parku mog¹ zostaæ odizolowane przez strategicznie usuniêcie jedynie

kilku po³¹czeñ (Ryc. 3B). Otrzymana w ten sposób czêœæ sieci jest wówczas

wyizolowana z g³ównej sieci, co powinno zredukowaæ wykorzystanie tych

konkretnych miejsc wychodzenia z Parku. Poniewa¿ nasze podejœcie skupia

siê na najwa¿niejszych po³¹czeniach, nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e zapobieg-

niemy wszystkim przemieszczeniom poza granicê parku, jednak¿e mo¿emy

spodziewaæ siê znacznego ich ograniczenia. 

Ta hipoteza jest obecnie sprawdzana przez wykorzystanie krótkich ogro-

dzeñ „kierunkowych” (< 250 m), rozmieszczonych strategicznie, tak aby

odci¹æ z sieci krytyczne po³¹czenia. Oczekujemy, ¿e ogrodzenia te, poprzez

zachêcanie bizonów do wykorzystania alternatywnych po³¹czeñ, przekszta³c¹ 

ca³¹ sieæ. Mimo ¿e obecne testy wydaj¹ siê obiecuj¹ce, to opisane podejœcie

eksperymentalne powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie zarz¹dzania adap-

tacyjnego z mo¿liwoœci¹ wprowadzania w razie potrzeby modyfikacji. Mo¿na
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by, na przyk³ad, przy obu koñcach ogrodzeñ kierunkowych wytyczyæ szlaki,

aby kierowaæ bizony w po¿adane miejsca. Podejœcie to mo¿na te¿ powi¹zaæ

z innymi dzia³aniami w œrodowisku, które mog³yby jeszcze bardziej ograniczyæ

wykorzystanie obszarów konfliktowych. Przyk³adem takich dzia³añ mog³oby

byæ koszenie w decyduj¹cych okresach roku konkretnych ³¹k, aby zatrzymy-

waæ na nich bizony. Nasze terenowe obserwacje wskazuj¹, ¿e przemieszczenia 

miêdzy ³¹kami s¹ wypadkow¹ nie tylko przestrzennej lokalizacji w sieci, lecz

tak¿e ich wewnêtrznej jakoœci. Zatem zmiana jakoœci ³¹k mo¿e wp³yn¹æ na

kszta³t sieci. Mo¿na by równie¿ u¿yæ bloków soli w celu zwiêkszenia czêstoœci

powrotów bizonów na konkretne obszary z dala od granicy parku. Jak widaæ,

ca³y zespó³ dzia³añ z zakresu zarz¹dzania mo¿e byæ wykorzystywany w celu

wp³ywania na rozmieszczenie bizonów w sposób, który mo¿e zmniejszyæ po-

ziom ich konfliktów z ludŸmi, bez koniecznoœci bezpoœredniego manipu-

lowania sam¹ populacj¹ bizonów. Teoria grafów mo¿e pomóc w identyfikacji

obszarów, gdzie proponowane lokalne modyfikacje œrodowiska daj¹ du¿e

szanse uzyskania maksymalnego wp³ywu na rozmieszczenie bizonów na

wiêkszym obszarze. 

Wnioski

Przedstawione przyk³ady ilustruj¹, jak teorie ekologiczne mog¹ pomóc

w zrozumieniu przestrzenno-czasowych wzorców rozmieszczenia zwierz¹t i w kon-

sekwencji dostarczyæ cennych podstaw do rozwoju efektywnych strategii

zarz¹dzania. Teoria ¿erowania mo¿e byæ pomocna w przewidywaniu roz-

mieszczenia zwierz¹t, pomimo znacznych ró¿nic œrodowiskowych. Teoria ta

powinna byæ nie tylko u¿ytecznym narzêdziem w przewidywaniu konsekwen-

cji zak³óceñ pochodzenia antropogenicznego, ale mo¿e równie¿ prognozowaæ

przysz³e rozmieszczenie rozprzestrzeniaj¹cych siê populacji zwierz¹t. Teoria

grafów natomiast mo¿e pomóc przewidywaæ przemieszczenia zwierz¹t w sieci

p³atów œrodowiska, a wiêc dostarczyæ mocnych podstaw do identyfikowania

obszarów, gdzie lokalne modyfikacje œrodowiska mog¹ mieæ znacz¹ce kon-

sekwencje dla rozmieszczenia zwierz¹t. 

Podziêkowania: Badania finansowane przez Parks Canada Species przy Risks Recovery

Action i Education Fund, program wspierany przez National Strategy for the Protection

of Species at Risk, Parks Canada Ecological Integrity Innovation Fund, Natural Sciences

and Engineering Research Council of Canada, oraz Canada Foundation for Innovation.

Chcielibyœmy równie¿ podziêkowaæ pracownikom Parks Canada i licznym pomocni-

kom bior¹cym udzia³ w badaniach za ich pomoc w terenie.
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Management actions depend on our ability to understand the response of
organisms to environmental changes. Developing predictive tools to determine
the probability of likely responses is a powerful approach towards effective
wildlife management. Ecological theories, such as foraging and graph theories,
can help to anticipate bison decisions in dynamic environments, and as such
they have an important role to play in wildlife management.

Introduction

The global impact of human activities on natural ecosystems is high. Our 

footprint on wildlife habitat is such that there is an urgent need to actively

manage many animal populations. Management actions are generally set by

expected behavioural and demographic responses of animals to the future

state of their habitat, given the current conditions. This state can either be

the result of anthropogenic disturbances or natural processes. Because man- 

agement planning is intrinsically a spatial process, managers could largely

benefit from tools providing an accurate forecast of animal distribution in the

face of environmental changes. Ecological theory can provide such tools, but

rather few management plans are developed from theoretical principles. 



In this chapter, we demonstrate that theoretical ecology can guide wildlife

management by determining the underlying causes of animal distribution.

Specifically, we use two theoretical approaches to predict, and even to ma-

nipulate, the distribution of plains bison (Bison bison bison) (Photo 1) in two

North American ecosystems. First, we use optimal foraging theory to determine

the link among bison distribution, nutrient content of forage species and

forage distribution. With this information, we identify the foraging currency

most relevant to bison and predict bison distribution in very different envir-

onments. Our second approach is to use graph theory to predict bison move-

ments and then to determine where local management actions are most likely

to discourage bison movement from a protected area to privately owned

lands. These actions should thus lower bison–human conflicts, which may be 

a prerequisite for the maintenance or the reintroduction of free-ranging bison 

populations in North America. 

Brief history of bison in North America 

Three hundred years ago, bison ranged North America in the tens of

millions. By the late 19th century, the vast herds of bison were reduced to a

few hundred mostly due to European settlement. Although there are cur-

rently about half a million bison in North America, less than 1% of them roam

freely within their historical range. It is for this reason that the Committee
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Photo 1. Adult male bison in Prince Albert National Park, Saskatchewan, Canada.
Photo by Daniel Fortin.



on the Status of Endangered Wildlife in Canada considers plains bison as

threatened and the International Union for Conservation of Nature (IUCN)

considers all bison as “near threatened” in their Red List. Potential bison–

human conflicts, such as competition for space, are among the current threats

to bison recovery. The bison of Prince Albert and Grasslands National Parks

of Canada have national significance. The population of Prince Albert National

Park, estimated to approximately 400 individuals in 2006, is the only free-

ranging plains bison population existing within historic range in Canada.

Seventy-one bison were released in 2006 to a 181 km
2

 enclosure in Grass-

lands National Park. They were then back to this central part of their historical

range after 120 years of absence.

Optimal foraging theory and bison distribution

Developing tools that can successfully predict animal distribution is a

significant ecological challenge of great management value. Resource selection

models commonly used deductive means to predict animal distribution (indi-

viduals are consistently found in environments with particular features, thus,

these characteristics must be generally attractive). But without a fundamental,

inductive understanding of the processes by which animals select or avoid

particular resources (individuals require particular features thus they should 

be selecting those features in the environment), spatial inferences become

increasingly risky as the environment changes. For example, the distribution

of a herbivore population could be closely linked to a particular plant species.

As a result, a resource selection model may successfully predict animal

distribution based on the patterns of occurrence and abundance of this

plant. However, the model may be of little use if this plant species becomes

rare or even disappears from the landscape. Moreover, what if a plant of

higher quality invades the system? Will food preference remain the same? If it

does not, how will the change in food preference affect animal distribution? If

we do not understand why animals select this plant in the first place, infer-

ences may be inaccurate in dynamic environments. Fortunately, we can use

optimal foraging theory to gain a fundamental understanding of foraging

decisions, and then to predict animal resource use and distribution patterns. 

Optimality models can predict diet maximizing energy gains. Two temporal

scales of maximization can be considered for herbivores: the instantaneous

and the daily intake of digestible energy. To maximize their instantaneous

energy gains, herbivores should consume the plant species with the highest

short-term profitability that correspond to species offering the most digestible

energy relative to the time needed to ingest it. Optimal foragers should then

specialize on this most profitable plant species, unless it is not encountered at

a sufficient rate. The theory can quantify this threshold rate of encounter.

Below the threshold, the animal should expand its diet by adding the minimum 
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number of plant species following a sequence of decreasing profitability. The

diet maximizing daily energy gains is found following exactly the same prin-

ciples, except that plant species are ranked according to their daily profit-

ability, which is the product of their digestible energy and the amount that the

herbivore can ingest during the day. Because plant species are ranked accord-

ing to different criteria for calculating instantaneous versus daily maximum

energy intake rate, a given diet may maximize instantaneous energy gains,

while another may maximize daily gains.

Optimal diets were predicted for the bison of Prince Albert National Park

(see Fig. 1 for an example in winter) based on extensive behavioural infor-

mation and laboratory analyses. Regardless of the foraging currency, a decrease

in nutritional gains is expected when more than one plant species is con-

sumed. This is because the most profitable (either instantaneous or daily

profitability) plant species is sufficiently abundant that the consumption of

additional species causes a lost of opportunity for consumption of the most

profitable species. What is most important here, however, is that optimality

principles predict different optimal diets for different foraging currencies.

Bison can maximize their daily intake rate of digestible energy by consuming

wheatgrass (Elymus trachycaulus and Pascopyrum smithii) during most of the 

year, whereas they can maximize their instantaneous intake rate of digestible

energy by consuming slough sedge (Carex atherodes). Although bison could

gain 7% more energy in a foraging day by consuming wheatgrass, observations

show that they have a much stronger preference for slough sedge, which they

can consume more quickly. Accordingly, bison distribution is most closely

linked to the distribution of slough sedge within Prince Albert National Park.

This information has valuable implications for the management of bison

and their habitat. Based on the foraging currency relevant to bison, we can

predict the order of plant species that should be selected if slough sedge

abundance were to decrease in the park. In this case, optimality principles

predict that, in winter, bison should select Scolochloa festucacea, a tall grass

species (Fig. 1). Indeed, we consistently observe that bison increase their pre-

ference for this grass in meadows where slough sedge abundance is relatively

low. Rate maximization principles thus provide a theoretical tool to anticipate 

the potential impact of bison on plant communities, as well as potential shifts 

in their distribution following variation in the abundance of forage species.

We can even go further by using the foraging currency to predict bison dis-

tribution in completely different ecosystems. 

To eva lua te whet her the fo rag ing cur rency ident ifi ed in Prin ce Al bert Na -

tion al Park can tru ly provi de a ro bust fra mew ork to an tic ipa te bi son di stri-

b uti on de spite ra dic al envir onme ntal chan ges, we pre dict ed bi son di strib uti on

in Gras slands Na tion al Park, a frag ment of the Ca nad ian Gre at Pla ins. Tre es

are vir tua lly ab sent from Gras slands Na tion al Park, whe reas Prin ce Al bert

Na tion al Park is mo stly fo res ted (Pho to 2). Mo reo ver, the two parks offer diffe rent

fo rage spe cies. As a con seque nce, we could not pre dict the di strib uti on of
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bi son in Gras slands Na tion al Park ba sed on the ir re sponse to landsca pe

fe atur es and plant spe cies ob ser ved in Prin ce Al bert Na tion al Park. The ory

tells us, ho wever, that bi son should se arch for ra pid ga ins in di ges tible energy,

which provi des a ba sis for spa tial pre dict ions in Gras slands Na tion al Park

(Fig. 2). As pre dict ed, we fo und that the spa tial di strib uti on of plants ma xi-

m izi ng in stant ane ous energy ga ins could explain bi son di strib uti on in Gras s- 

lands Na tion al Park as well. In fact, this fo rag ing cur rency offe red a much

stron ger ba sis for pre dict ing bi son di strib uti on than the maximization of

daily energy gains or instantaneous gains of sodium or phosphorus, essential 

minerals in the bison’s diet. 

This exam ple shows that, whi le a sim ple re sou rce se lect ion mo del would

have fa iled to in fer bi son di strib uti on in the se two di stinct envir onme nts,

opti mal fo rag ing the ory suc cee ded. In ter est ingly this may be of si gnif ica nt

va lue to ma nag ers in Prin ce Al bert Na tion al Park whe re cli mate chan ge mo dels
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Fig. 1. Opti mal win ter diets for pla ins bi son in Prin ce Al bert Na tion al Park acc ordi ng to
the fo rag ing cur rency. To ma xim ize the ir in stant ane ous energy in take rate, bi son
should con sume slough sed ge, which has the hi ghest short-term pro fit abi lity (i.e. di -
ges tible energy/in ges tion time). In con trast, to ma xim ize the ir da ily energy in take rate, 
bi son should spe cial ize on whe atg rass, which has the hi ghest da ily pro fit abi lity (i.e. di -
ges tible energy ´ da ily vo lunt ary in take). For either cur rency, con sum ing ad dit ional
plant spe cies would de crea se energy ga ins due to lost opportunities to consume the
most profitable species.
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Photo 2. Prince Albert National Park (top) is composed mostly of forests (85%), water
(5%) and meadows (10%), whereas Grasslands National Park (bottom) is dominated by
dry rolling grasslands, eroded slopes and sparsely vegetated badlands. Photo by
Karine Dancose (top) and Jean-Sébastien Babin (bottom).



pre dict a less fo res ted fu ture. Thus the ory provi des a me ans to un ders tand

fo rag ing de cis ions, and then, to pre dict anim al di strib uti on ba sed on the

di strib uti on of the re levant food items given the current, and potentially

future, foraging context. 

Graph theory and bison movement

While classical foraging theory can help identify suitable food patches,

the use of a particular patch depends also on a forager’s ability to get there.

Graph theory can be helpful in this context as it can predict animal move-

ments based on landscape connectivity. A graph consists in a set of high-quality

patches connected by links. Its complexity can vary broadly, depending on

the mathematical rules used to connect the patches. At one extreme, each

patch can be simply connected to its nearest neighbour. At the other extreme, 

each patch can be connected to every other patch and form a complete graph.

With its intermediate level of complexity, the minimum planar graph is com-

monly used in biology because it represents a good balance between graph

complexity and predictive power. This type of graph connects the maximum
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Fig. 2. Spatial patterns of expected daily intake rate of digestible energy (DDE), and
instantaneous intake rate of digestible energy (IDE), phosphorus (PHOSPHORUS) and
sodium (SODIUM) for bison in Grasslands National Park, together with the spring locations
of eight radio-collared bison. Reproduced from Fortin et al. (in press), with permission.
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number of patches while insuring that links do not cross each other (Fig. 3A).

The graph thus accounts for the fact that animals commonly travel across a

network from one nearest patch to the next. 

Minimum planar graphs can be used to identify locations where local

habitat modifications are most likely to result in global changes in animal

distribution. Graph theory could be used in these cases to decrease human-

wildlife conflicts by discouraging the use of problem areas by animals through

patch or link management. We are currently testing these ideas in Prince

Albert National Park where free-ranging bison occasionally leave the park in

favour of adjacent, privately owned lands. Damages to crops, pastures, fences 

or other infrastructure often results from these cross-boundary movements.

Management actions could eventually become severe if these incidents escalate

beyond what is tolerable to local stakeholders. Our intent is to reduce the

impact of bison outside the park without having to fence its entire boundary.

One related low-level management action would be to influence bison move-

ments away from their main park exit points leading into agricultural areas,

by reorganizing the meadow network. We thus use graph theory to direct a

management experiment. 

We used a minimum planar graph to evaluate how meadows are likely to

be interconnected given their spatial organization in the landscape (Fig. 3A).

The large number of meadows results in an extensive, somewhat complex

network despite being built as a minimum planar graph rather than a complete

graph. The approach thus seems to provide little information as to where to focus

management actions. Fortunately, we can get additional insights from graph

theory by building networks that account specifically for the behaviour of bison.

Movement analysis of bison followed with Global Positioning System

collars indicated that, when bison leave a given meadow, they are most likely

to visit a large meadow located nearby that offers an intermediate amount of

plant biomass. Bison are also more likely to travel through deciduous forest

stands rather than conifer stands. The movement analysis yielded probabilistic

movement rules that can be used to create a weighted graph with preferential

weighting being assigned to individual links according to their relative prob-

ability of being used. If we display only the top 50% of links that bison are

most likely to use, we can see that the main exit locations can be isolated by

strategically removing only a few links (Fig. 3B). The resulting sub-network is

then isolated from the main network, which should reduce the use of these

specific exit locations. Because our approach focuses on the most important

links, we can not expect to prevent all cross-boundary movements, but we

can nevertheless expect a significant decrease. 

This hypothesis is currently being tested through the use of short diver-

sionary fences (< 250 m) strategically positioned to cut off critical links in the

network. The fences are expected to reshape the network by encouraging

alternate paths. Although current trials appear promising, this experimental

approach should be viewed in the context of adaptive management with
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Fig. 3. Mi nim um pla nar gra ph (MPG) di splayi ng me adow con nect ivity in a por tion of
Prin ce Al bert Na tion al Park. (A) Un wei ghted MGP di splayi ng all links. (B) We ight ed
MPG pre sent ing the top 50% links most li kely to be used by bi son, as es ti ma ted from
pro bab ili stic move ment ru les cha ract eri zing the in ter-me adow move ments of ra dio-
col lar ed bi son. The we ight ed MPG shows that, by pla cing six short fen ces to stra teg ic-
a lly re move im port ant links, we could cre ate a sub net work (do tted line) for which the
key exit lo cat ions are se par ated from the main ne twork lo cat ed in side the park.
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adjustments being implemented if necessary. For example, trails could be

created at both ends of the fences to orient bison in the most suitable direction. 

Moreover, the approach could be combined with other fine-scale habitat

alteration that could further reduce the use of problem areas. For example, we

could mow the vegetation in specific meadows during critical periods of the

year to influence residency time. Because our field observations indicate that

movements between meadows are not simply a function of their spatial location

within the network but also of their intrinsic quality, such alteration of meadow

quality could change the network typology. Salt blocks could also be used to

increase the rate of return towards specific areas away from the park boundary.

Suites of management actions could thus be used to influence bison distri-

bution in a way that can reduce their conflicts with humans without having to 

directly manipulate the bison herd. Graph theory can help to identify areas

where such local habitat alterations are likely to have maximum impact on

broad-scale bison distribution.

Conclusion

These examples illustrate how ecological theories can help understand

spatio-temporal patterns of animal distribution, and therefore provide a valu- 

able framework for the development of effective management strategies. For-

aging theory can help predict animal distribution despite major environmental

changes. The theory should not only be a tool useful to predict the conse-

quences of anthropogenic disturbances, but it could also predict the future

distribution of expanding animal populations. Graph theory can help predict

animal movements within patch networks. The theory can thus provide strong

basis to identify areas where local habitat changes can have global effects on

animal distribution.
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Rekomendacje do strategii ochrony ¿ubra

w Puszczy Bia³owieskiej

Rafa³ KOWALCZYK, Dorota £AWRESZUK,

Krzysztof NIEDZIA£KOWSKI, Jan M. WÓJCIK

Zak³ad Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Waszkiewicza 1,
17-230 Bia³owie¿a, email: rkowal@zbs.bialowieza.pl

Dzia³ania prowadzone w ostatnich latach spowodowa³y poprawê sytuacji ¿ubra
w Puszczy Bia³owieskiej oraz zwiêkszy³y poziom akceptacji tego gatunku
w regionie. DoraŸne dzia³ania finansowane z okresowych projektów nie mog¹
jednak zast¹piæ nowoczesnej i dostosowanej do warunków lokalnych strategii
ochrony i zarz¹dzania populacj¹ ¿ubrów, opartej na wynikach badañ nau-
kowych i dobrej praktyce. Wprowadzenie takiej strategii jest konieczne, aby
zapewniæ trwa³¹ i skuteczn¹ ochronê stada stanowi¹cego trzon œwiatowej
populacji ¿ubrów.

¯ubr, najwiêksze l¹dowe zwierzê Europy, jest w ochronie przyrody sztan- 

darowym przyk³adem gatunku uratowanego od zag³ady i przywróconego

naturze. Mimo, ¿e restytucja ¿ubra zakoñczy³a siê sukcesem i jego liczebnoœæ

stopniowo wzrasta, nadal wystêpuj¹ powa¿ne zagro¿enia dla trwa³oœci tego

gatunku. Wiêkszoœæ zagro¿eñ wskazywanych od pocz¹tku restytucji i zebra-

nych w opublikowanej w 2004 roku strategii ochrony ¿ubra (European bison

– Status survey and conservation action plan, Z. Pucek, red.) nadal pozostaje

aktualna. Pojawiaj¹ siê te¿ nowe zagro¿enia zwi¹zane z rozwojem infrastruk-

tury i turystyki na obszarach zasiedlanych przez ¿ubra. 

Populacja ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej stanowi trzon œwiatowego

stada gatunku i jest Ÿród³em osobników dla tworzenia nowych populacji



wolno ¿yj¹cych i hodowli zamkniêtych oraz wzmacniania ju¿ istniej¹cych.

W 2004 roku Zak³ad Badania Ssaków PAN rozpocz¹³ szeroki program badañ

ekologicznych i genetycznych nad ¿ubrem oraz zainicjowa³ nowy projekt

zwi¹zany z ochron¹ tego gatunku w pó³nocno-wschodniej Polsce – Program

¯ubr. Pocz¹tkowo dzia³ania tego programu dofinansowane by³y przez Frankfurt

Zoological Society i fundacjê Ekofundusz, a od 2006 r., w ramach projektu

„Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”, wspierane s¹ przez

unijny mechanizm finansowy LIFE. 

Jednym z wa¿niejszych zadañ projektu by³o opracowanie wytycznych do

strategii zarz¹dzania i zrównowa¿onej ochrony ¿ubra w Puszczy Bia³o-

wieskiej, przeciwdzia³aj¹cej zagro¿eniom oraz umo¿liwiaj¹cej zmniejszanie

uzale¿nienia ¿ubrów od cz³owieka. Strategia ta powinna opieraæ siê przed

wszystkim na wiedzy naukowej, ale te¿ uwzglêdniaæ dotychczasowe doœwiad-

czenia praktyczne. W tym zakresie niezwykle wa¿na jest wspó³praca zarz¹dców

populacji, leœników, naukowców, lokalnych samorz¹dów oraz decydentów,

która mo¿e zaowocowaæ wypracowaniem efektywnych zasad zarz¹dzania i och-

rony populacji ¿ubrów w regionie. Wiedza ekologiczna, jako podstawa dzia³añ

ochronnych, mo¿e zagwarantowaæ trafnoœæ i skutecznoœæ podejmowanych

decyzji oraz osi¹ganie zamierzonych celów. 

Do priorytetowych i d³ugoterminowych kierunków dzia³añ w zakresie

ochrony ¿ubra w regionie Puszczy Bia³owieskiej nale¿y zaliczyæ:

– wprowadzenie strategii zarz¹dzania i ochrony populacji ¿ubrów opartej

na podstawach naukowych, przeciwdzia³aj¹cej aktualnym zagro¿eniom

gatunku;

– stworzenie rozleg³ego obszaru wystêpowania gatunku i umo¿liwienie ¿ub-

rom swobodnych migracji;

– d¹¿enie do zmniejszenia antropopresji (uzale¿nienia od cz³owieka) gatunku;

– d¹¿enie do wiêkszego udzia³u czynników naturalnych w kszta³towaniu dy-

namiki liczebnoœci populacji. Ze wzglêdu na status ochronny ¿ubra, prak-

tykowane od lat eliminacje ¿ubrów (odstrza³) nie powinny mieæ charakteru

redukcji liczebnoœci ani regulacji struktury p³ciowo-wiekowej populacji.

Puszcza Bia³owieska, jako matecznik ¿ubra oraz unikalny w skali œwia-

towej obiekt przyrodniczy, powinna byæ wolna od komercyjnych odstrza³ów

¿ubra; Odstrza³ powinien mieæ charakter wy³¹cznie sanitarny lub eliminu-

j¹cy zagro¿enia (odstrza³ osobników agresywnych); 

– d¹¿enie do utrzymania mo¿liwie jak najwiêkszej powierzchni ³¹k œród-

leœnych (ograniczenie sukcesji leœnej, koszenie), które stanowi¹ kluczowe

œrodowisko dla ¿ubra (preferowane obszary ¿erowe);

– zmiana systemu dokarmiania, polegaj¹ca na rozproszeniu i stopniowym

ograniczeniu dokarmiania;

– szybkie reagowanie na sytuacje konfliktowe powodowane przez ¿ubry;
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– monitorowanie stanu zdrowotnego ¿ubrów oraz podejmowanie dzia³añ

zmierzaj¹cych do przeciwdzia³ania pogarszaniu siê tego stanu, a nawet jego 

poprawê;

– zarz¹dzanie populacj¹ oparte na wspó³dzia³aniu instytucji zaanga¿owanych

w ochronê ¿ubra oraz pozyskiwanie funduszy na dzia³ania ochronne, moni- 

toring populacji (przestrzenny, zdrowotny, genetyczny) i badania naukowe.

Wspó³dzia³anie powinno byæ oparte na jasno okreœlonych kompetencjach

poszczególnych instytucji;

– prowadzenie dzia³añ edukacyjnych zwiêkszaj¹cych akceptacjê gatunku

wœród lokalnych spo³ecznoœci oraz zaanga¿owanie samorz¹dów lokalnych

i okreœlonych grup spo³eczeñstwa w ochronê ¿ubra;

– prowadzenie badañ naukowych ukierunkowanych na rozwi¹zywanie pro-

blemów zwi¹zanych z ochron¹ gatunku oraz zmierzaj¹cych do wypraco-

wania solidnych naukowych podstaw do zarz¹dzania populacjami ¿ubra.

Powy¿sze dzia³ania mog¹ byæ zrealizowane poprzez kontynuacjê dotych-

czas prowadzonych zadañ zainicjowanych w ramach Programu ¯ubr, oraz

wnikliw¹ analizê obecnego sposobu zarz¹dzania populacj¹ i wprowadzenie

odpowiednich modyfikacji, maj¹cych na celu przeciwdzia³anie istniej¹cym

i pojawiaj¹cym siê zagro¿eniom. 

Rozpoczête w ostatnich latach dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ Programu

¯ubr oraz projektu LIFE przyczyni³y siê do wiêkszego rozproszenia populacji,

polepszenia warunków bytowania ¿ubrów (rekultywacja ³¹k, budowa wodo-

pojów), zmniejszenia wielkoœci ugrupowañ zimowych, a tak¿e wzrostu akcep-

tacji ¿ubra poprzez w³¹czanie miejscowej ludnoœci w dzia³ania ochronne

(kontraktacja ³¹k) oraz dzia³ania edukacyjne i promocyjne. 

Pomimo pozytywnych rezultatów zainicjowanych w ostatnich latach

dzia³añ ochronnych, konieczna jest ich kontynuacja oraz wprowadzanie

nowych. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹:

– rozprzestrzenianie populacji poza obszar Puszczy Bia³owieskiej w kierunku 

Puszczy Mielnickiej oraz Puszczy Knyszyñskiej – docelowy obszar wystê-

powania ¿ubra w województwie podlaskim powinien obejmowaæ kompleksy 

leœne Puszczy Bia³owieskiej, Knyszyñskiej i Mielnickiej, tereny je ³¹cz¹ce

oraz obszary ³¹kowe do nich przylegaj¹ce. W obszarze tym powinno nastê-

powaæ naturalne, ale podlegaj¹ce kontroli, rozprzestrzenienie siê populacji

i swobodne migracje osobników pomiêdzy stadami;

– zmniejszanie zimowej koncentracji ¿ubrów poprzez utrzymywanie rozpro-

szonego systemu zimowego dokarmiania oraz jego redukcjê w g³ównych

ostojach (oddz. 422, 391 i OO HwoŸna). Intensywne dokarmianie w tych

miejscach prowadzi do silnej koncentracji ¿ubrów, ska¿enia terenu i wzrostu

zapaso¿ycenia; 

– dzia³ania w œrodowisku poprawiaj¹ce warunki ¿ycia ¿ubrów (odpowiednio

wczesne koszenie ³¹k i gromadzenie na nich siana); 
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– dzia³ania promocyjne i edukacyjne zmierzaj¹ce do wzrostu akceptacji ¿ub-

ra przez mieszkañców regionu;

– wprowadzenie programów rolnoœrodowiskowych zwi¹zanych z ¿ubrem

(dop³aty do ³¹k i obszarów leœnych u¿ytkowanych przez ¿ubry);

– wykorzystanie w zarz¹dzaniu populacj¹ ¿ubrów wyników badañ naukowych

w wiêkszym ni¿ dotychczas zakresie.

Nowoczesny i dostosowany do warunków lokalnych sposób zarz¹dzania

populacj¹ ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej jest konieczny do zapewnienia

trwa³oœci wystêpowania tego gatunku w regionie. Strategia ochrony bia-

³owieskiej populacji ¿ubrów, objêtej badaniami naukowymi od pocz¹tku

restytucji, powinna stanowiæ model dla zarz¹dzania innymi dziko ¿yj¹cymi

populacjami gatunku. ¯ubr jako gatunek zagro¿ony i priorytetowy Wspólnoty

Europejskiej wymaga szczególnych dzia³añ w celu zapewnienia skutecznej

jego ochrony w przysz³oœci. 
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Summary

Guidelines for conservation and management

of European bison in Bia³owie¿a Primeval Forest

Rafa³ KOWALCZYK, Dorota £AWRESZUK,
Krzysztof NIEDZIA£KOWSKI, Jan M. WÓJCIK

European bison is the largest terrestrial mammal in Europe and a

flagship species for nature conservation. After extinction during World War I,

it was restored on the basis of captive animals and brought back to the wild.

Bia³owie¿a Primeval Forest has played the most important role during species 

restoration and local population still constitutes the core of a worldwide

bison herd. In 2004, the Mammal Research Institute of the Polish Academy of

Sciences in Bia³owie¿a started a wide program of genetic and ecological

research on European bison as well as initiated a conservation project called

Bison Programme. Initially financed by the Frankfurt Zoological Society and

the Polish EcoFund Foundation, since 2006 it has been supported by the EU

LIFE fund.  One of the major objectives of the LIFE project “European bison

conservation in the Bia³owie¿a Forest – Bison Land” is to design modern tools

and propose guidelines for the sustainable conservation and management of

the European bison in the Bia³owie¿a Forest. Successful bison conservation

requires collaboration of managers, researchers, and policymakers to develop 

science-based management. It also needs extended ecological knowledge to

devise appropriate management regimes and to achieve the agreed aims.

Finally, it should counteract actual and potential threats to the bison and

result in the wider naturalization of the species. This can be achieved

through: (1) dispersion of the population; (2) change and reduction of

supplementary feeding scheme; (3) restoration and maintenance of forest

meadows – key habitats for bison; (4) increase of species acceptance

(promotion of the species, public education, agro-environmental programs);

(5) management based on ecological knowledge and clear division of respon-

sibilities. Modern and fit-for-purpose management of the European bison in the

Bia³owie¿a Primeval Forest is essential for the long term survival of the species

and may become a model for the management of other free-ranging herds.

.
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¯ubry z Puszczy Bia³owieskiej stanowi¹ trzon œwiatowego stada gatunku. Mimo, 
¿e od wypuszczenia ¿ubrów na wolnoœæ w Puszczy Bia³owieskiej up³ynê³o prawie 
60 lat i liczebnoœæ tej populacji stopniowo roœnie, to ¿ubr nadal pozostaje gatunkiem 
zagro¿onym. Realizowany w latach 2006-2010 projekt „Ochrona ¿ubra w Puszczy 
Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”, finansowany ze œrodków unijnego programu LIFE 
oraz fundacji Frankfurt Zoological Society, umo¿liwi³ zintensyfikowanie dzia³añ 
ochronnych maj¹cych na celu przeciwdzia³anie zagro¿eniom i zapewnienie trwa³oœci 
gatunku. 

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem wyników projektu LIFE oraz przegl¹dem 
najwa¿niejszych zagadnieñ dotycz¹cych ekologii, genetyki oraz stanu zdrowotnego 
¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej. Zwraca równie¿ uwagê na naukowe podstawy 
zarz¹dzania dziko ¿yj¹cymi populacjami tego gatunku.

European bison from the Bia³owie¿a Primeval Forest constitute the core of the world 
herd of the species. Despite the return of bison to the wild in the Bia³owie¿a Forest 
nearly 60 years ago and a gradual increase in population, the European bison  
remains an endangered species. The project “European bison conservation in the 
Bia³owie¿a Forest – Bison Land” was conducted between 2006-2010. Co-financed by 
the EU LIFE programme and Frankfurt Zoological Society, the project created 
opportunities for intensification of conservation actions, counteracting threats to the 
bison to help assure its long-term survival. 

This book summarises the results of the LIFE project and reviews the most important 
issues regarding the ecology, genetics and health status of European bison in the 
Bia³owie¿a Forest. It also highlights the necessity for the introduction of science-
based guidelines for conservation management of the free ranging bison populations.  
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