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N ie dopu szczai, do pľzegęszczenia
Jaki powinien być kierunek ochro-

ny żubra? 0pinie są rozbieżne,

szaególnie w konteKcie obecnych

problemów w Puvczy Białowies-

kiej, dla której żubr jest gatunkiem

sztandaľowym. Ę rozwiązaniem

również finansowych boląaek jest

kontroweľsyjny pomyď komercyj-

nego zabijania tych wĺierząt?

Koncepcja utrrroľzenia niewielkiego stada
źubtów w Puszczy Augustorrĺskiej spotkała
się z kfiyką, któlej część ptezentowaliśmy

na łamach majowych numeľów ,,[asu Pol-

skiego''. Chciałbym jednak, aby stała się
ona kanwą do lozmowy w szeľszej pelspek-

tywie. llĺygląda na to, że opinie na temat

dalszych kieľunków ochľony gatunku są

ľozbieżne, zarówno wśľód naukorvcórv' jak

i leśników.
lťanda Olech-Piasecka: Byłam bardzo zbu_

dowana, gdy pĺzed kilku lary obecny Instytut

Biologii Ssaków PAN z Białowieży prrygoto-

wał pľojekt ,,IGainy Ż16rď'. Z konieczĺośťl
został on okĺojony do Ęonu Puszczy Biało-

wieskiej, ale jego szersze zafożenia bardzo mi
się podobďy' Zaczęłam zastaĺawiać się, w jaki

sposób można je zteaJizować. Konlaetnie,
jak pnywrócić żubĺa Puszczy Augustowskiej

i Puszuy Rominckiej. Moje pragmaryczne

myślenie skieĺowało mnie do Lasów Panstwo'

wych, jako insľytucji wiarygodnej i stabilnej.

Leśniry gwarantu'ią opiekę nad żubľami i ich
utľzymanie po wpĺowadzeniu na s'wój teren.

Nawet gdy pojawią się kłopoľy z Ze]Mnętfznym

finansowaniem, świadome włączenie się Lasów

w pľoces odnvaľzania populacji żubrazapew-

nia ľemu pľzedsięwzięciu trwałość.

Jeľry Datkieľĺicz: Puszcza Augustowska jest

jak gdyby skazana na żubry, gdyz od kilku lat

pľzebywają tam migrujące byki, tak jak to było

w latach 70. w Puszczy Knyszyńskiej.

Te atuty nie są wylącznie doneną jednej

dyrekcji, ale pľzemawiają za wszystkimi
pozostałymi terenami zaľządzanymi pľzez

leśnikórv. Czy myśli Pani o skali szerszej niż
jedna dyľekcja?
tł0: ocąrľiście, takie prőby już podjęliśmy.

Ale nie ukrywajmy, nie we wszystkich dyrek-

cjach jest tak pĺzychylna atmosfeĺa jak

I

w Białymstoku' Pľoblemeĺn jest brak żubrów

w więlszości z nich, a więc bľak doświadczeń.

To budzi wśród leśników ľezerwę i trudno

pzebić się z pomysłem do rtgionalnych dery-

dentów. Nie tak dawno DGLB pľzy współpra-

q znam| złożyła wnioselĺ do pľogr'amu Life+.

Dotyczył rozprzestľzeniania żtrbľa w nowe

ĺegiony kĺaju. !ŕnioselĺ był baľdzo blisko

akceptacji i po drugiej popľawce miał ogrom-

ne szanse ĺa ptĄęcie do realizacji. Niestery

ostatecznie leśnikom zabrałło wo|i,6y zŁożyć

pľojekt ponownie. Zawaľliśmy w nim pľopo-
zycję przeanalizowanla pod kątem możliwo-

ści wprowadzenia żubra do 15 potencjalnych
obszaľów. ostatecznym efektem miał być wy-

bóĺ pięciu IokallzaĄi i uľworzenie w nich no-

wych siad.

Czym kieľowano się przy wyboľze obszaľów
do tego pľojektu?
tľ0: Były to przede wszystkim tereny z ist-
niejąrymi oHZ, poniewaz tam są już ludzie

pľzygotowani do zajmowania się zwierzętami.

Poza rym musiĄ być to ľe.iony bez nadmieľ-

ne1o 7łgęszczenia zabudowy i z jalĺ najmniej-

sząllczbą przecinĄących je dĺóg. ZnaleźIiśmy
je w Borach Dolnośląslĺich' lasach wojewódz-

ľwa lubuskiego i zachodniopomomkiego, gdzie

naszą uwagę zwróciły obszary dawnych poligo'
nów. Ale szczerze powiem, że powiIlrlo się pľze-

anaJizować teĺen całego kĺaju pod względem

środowiskowym, ekologicznym i społecznym.

\ĺra z prof. Ka.jetanem Pezanowsl<im uczest-

niczymy właśnie W przygotowarriu talĺiego

opĺacowania ďa Niemiec. 1il/ opaľciu o takie

narąuŁ'ĺe planowanie reintrodukcji gatunku

b ędzie dużo b ar dňej sens owne.

0tóż to. Czy obecnie planowanle nowych

stad nie pľzebiega ttochę po omacku? lńl sto-

sunku do Puszczy Augustowskiej padają za-

nuty, że nie ma tam odpowiednich łąk dla

żubla.
lľ0: Nasze planowanie zawszebierze pod uwa-

gę obecność łąk. To jest niezbędne ďa tego ga-

tunku. Stąd pĺzepľowadzona pnez nx anaJiza

botaniczna ukieĺunkowana była właśnie na ich

obecność. I wnioski są takie, zr trzeba nad tym

aspektem popracować, konieczne jest udostęp-

nienie nowych, otwaĺrych obvaľów, na których

żubry będą moýy żerować.

Może pomyslem lepszym niż pľóby zatľzyma-

nia żuhów w lasach býoby stosowane obec-

nie w Puszczy Białowieskiej kontľaktowanie

prywatnych łąk na oblzeżach puszczy?

1ľ0: To jest pomysł, którego ĺealizaĄę roz-

poaął tBS PAN pzy okazji ,,Iűainy Żubrď''
'sŕynikało z rcgo, Że żubry vlyszły z Puszuy
Białowieskiej, bo było w niej za mało łąk. \ŕaĺ-
to w ťym miejscu zalwazyć, że zmniýszenĺe

rozmiaru cięć w rym kompleksie jest działa-

niem wymierzonym pĺzeciwko żubľowi, po-

niewaz ogranicza to jego bazę żerową. o tym

się nie mówi, ale są to ľealne problemy zwią-

zane z zaruądzaniem tym gatunkiem. Kontrak-

towanie łąk wymaga znaczĺych środków, które

nie zawsze mogą być dostępne. odtwarzanie

łąk w obrębie kompleksów leśnych, będą-

cych w zaĺządzie leśników, oraz pľzelegiwanie

zľębów to w dłuższď1 perspekrywie dňałania

zapewniające żubrom pokaľm, ale również

o graĺiczające po tencj ďne ko nfl ĺkry'

lÚ Żĺbry są dzisiaj z lasów wypychane. ogra-
niczanie powieľzchni cięć i gĺodzenie upraw
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oĺaz młodników spľawiło, że zaczęły uĺlkać
pokarmu na teľenach omaľrych. Również za-

rastanie dolin ĺzecznych ogranicza dostęp do

żeru wewnątrz pÚszczy. Próbowaliśmy w latach

90. )c( w pnywrócić koszenie ł$ nadrzeu-

nych w Puszcry Białowieskiej' ale od razu pod-

niósł się szum, że niszczymy tym samym inne

gatunki i pomyď pľakrycznie upadł'

Kto był pŤzeciwny?

JD: Część naukowców. Problem polega na

tym, że p ľowad ząc b adania, ĺĄ częś ciĄ zq rrľ.Ąą

się oni wąskimi gľupami, czy vłÍęCL pojedyn-

czymi gatunkami, i patrą na wszystko pľZeZ

ich pryzmat. To w pewnym sensie pokazało,

jak czasem odległe są drogi nauki i prakryki.

Nikt nie odpowiedział wtedy na pytanie, jak

ttrzymać w p$zczy stale zwięlazające liczeb-

ność stado żubrów.

0d tamtej pořy nic baĺdziej pÍaktycznego od

konttaktowania nie wymyślono?

lľ0: \ŕ Nadleśnictwie WaLiły zauęto stosować

wspomniane pľzed chwilą kilkuletnie przelegi-

wanie zrębów. 
'W'pewnym 

sensie prowadzi to

do powstawania argoś w ľodzaju śródleśnych

łąk. okazało się to doskonĄm pomysłem

i ż,lbry mymĄą się rych miejsc.

Tyle że taki pomysl nie ma szans w Puszczy

Białowieskiej.
lľ0: Pewnie nie, ďe trzeba zacząć fiośno mó-

wić o rym, że żubĺ, z któĺego ta puszcza sýnie,

nie ma tu dobrych waĺunków do życia. A po-

niewłż nie stwaÍza się dla niego tych warun-

ków, to nie można liczyć na to, że uda się tu

ĺtĺzymać ak wysoką liczebność q,ch zwleĺąt.
To musi ľodzić konfiikry i jednym z nich za-

cz$o być wychĺ ' lĺenie zwienąt na pty\Vatne

la)<l. Zrodzl się pomysł kontraktowania, ale

to generuje koszry. Gdy nie uda się zdobyć

pieniędzy na przyszły ľoĘ będziemy mie-

li gwałtowny wzrost waľtości odszkodowan,

a źubĺ stanie się źĺódłem konfliktów, których

obecnie w Biďowieży właściwie nie ma.

czy Polska ma w ogóle politykę finansorva.
nia żublórrl?

lľ0: Nie ma. Budżet państwa nie pnekazuje

pieniędzy bezpośrednio na ochronę żubra od

wielu lat. \í Biďowieskim Paľku Naľodowym

z budzetouych śľodków utfzymywane są oso-

by, które za1mująsię żubľami, jedĺak na żubry

brakuje. Skaĺb Państwa jest ľównież odpowie-

dzíalny zaszkody od żubra.

JD: ochrona żubľa wymaga licznych dodat-

kowych staĺań o dotacje, dofinansowania itd.

Ale o te śľodki coľaz tĺudniej. Nawet zimowe

Las Poĺski 15_1612013

dokarmianie nie jest obecnie finansowane ze

śĺodków budżetowych.

lľ0: Stąd właśnie uwłżam, że planowanie no-

wych stad należy rozpocąć od uzyskania sta-

bilnych partnerów finansowych. Szkoda, że

nie wszyscy rozumieją tę qytuację i kĺyrykując

nasze postępowanie, nie staľają się pomóc

w zdobyciu środków, choćby na kontraktowa-

nie łąk.

Jakiego nędu pieniądze pot]zebne są do

stwoľzenia nowego' niedużego stada?

lĺ0: ok' 500 tys' zł. Na takąsumę nie staćwładz

centľalnych, ale dla Lasów Panstwowych jest to

kwota do prĄęcia. Ęko znowu tĺzeba pa-

miętać, że wpływ, dajmy na to 200 żubrówwę-

dĺujących po terenie trzech naďeśnictw, może

być widoczny. ÁJe jeśli będzie ich 20_30, to

z punktu widzenia szkód w lesie nie będzie

to zauważalne. Musimy pamiętać, że głównym

zadaniem Lasów jest hodowla, ochľona i użyt-

kowanie lasóq a nie utrzymywanie żubĺów.

Tylko że tak mała liczba może nie uwzględ-

niać potľzeb biologicznych gatunku.

tľ0: Nie musi, jeśli zúożymy, że nie będzie to

populacja odizolowana. A przec\eż nawet jeśli

nie znĄdziemy dowodów na to' źe docieľają

do niej osobniki zinnych populacji, to nic nie

stoi na pľzeszko đzte,by je tam dowiezć.

Pľzykład Puszczy Białowieskiej pokazał, że

stawianie sztucznych gľanic liczebności się
nie udaje. Dziś jest w niej dwukľotnie wię-

cej osobników, niż dopuszczano pľzed laty'
choi i tamta gľanica była wytyczona sztucz.
nie. Czy już na początku limitowanie liczby
żubľórľ ma sens?
lY0: Lasy Paĺstwowe są powłżnym pľtne-
rem i oczekują olaeślenia nie ýko tego, od

czego pľojekt zaczyÍnmy, Iecz akże do czego

dąjry^y.Chcą wiedzieć, co będzie po wpusz-

czeniu żubľów do nowych komplelaów leí
nych. Dlatego nie może być nk, jak dzieje się

to w Puszczy Białowieskiej, gdzie stado ĺoz-
wija się ĺa tyvvioł, bez planu. Kiedyś mówio-
no, że zmieści się w niej 150 żubrów, potem

250. Ne te|iuby dawno zostały przekĺoczone
i dzisĺĄ 150 żubĺów wychodzi z plszczy na

pola i łąki' I ďa nich od kilku lat tzeba szu-

kać znacznych śľodków. By to się udawało,

porzebny jest plan działanla. Pzykład Pusz-

czy Augustowskiej ma pokazać, że stwonenie
i zreaJizowanie takiego planu jest możliwe

i że można zapanować nad nową populacją.

Jeśli to się uda, znacznie łatwiej będzie stwo-

ĺzyć kolejne stada. Mamy zamiar đoptowadzić

do tego, by powľawĄ małe grupy żubľów,

kóre będą akceptowane i o których nikt nie

mi zapomni.

Twoľzenie takich planów jest ľórvnoznaczne

z koniecznością eliminacji zwielząt. To czę-

ści społeczeństwa się nie spodoba.

JD: Mówi Pan o sprzeciwie społecznym' ale

tzeba jasno powiedzieć, że osobom nieodpo-

wiadająrym za stan populacji łarwo vrymyś'

lać teorie i snuć wizje. Jednak to nie do nich

dzwonią Iudzie z pretensjami o szkody cry
poranione przn żubry zwienęta gospodarskie.

Te probiemy dorykają nas, zaľądza)ąqch
stadem' !í Puszczy Białowiakej sugeruje się,

by pnestać dokaĺmiać i pozostawić żubry sa-

mym sobie. Ńech padają z głodu i chorób,

skozystają na rym paďinożercy. Do tej pory

nikt na mniejszą skalę nie sprawdził, co takie

ĺoz;wiqanie może przynieść zaĺówno żubrom,

jak i ludziom. A'przecież w lasach gospodaľ-

czych, do których chcemy pzesieďać żubry
lďniry mają baĺdzo konlľetne zadania do

wykonania. Żubr nie jest i nie będzie dla nich

priorytetem. Dlatego pozostawianie rozwoju

nowych stad bez kontľoli może stać w spÍzecz'

ności z zadaniami gospodarczymi. Tzeba brać

to pod uwagę, myśląc o nowych lokalizacjach.

W0: Moim zdaniem nic nie stoi na pne-
szkodzie, by wszystkie zwierzęta wlaaczające

w olaeśloną grupę wiekową mosy być zabi'
jane. Szczególnie samce, któľe pzestały brać

udział w rozrodzie, są osobnikami cennymi

z punkru widzenia trofeisryki. Dlaczego taki

13-15 letni samiec nie może przynosić do-

chodu i ťym samym pomagać w utľzymaniu

cďego systemu roĺłłijającego populacje żubra?

Co w tym jest negarywnego?

Może fakt komeľcyjnego zabijania chlonio-

nych zwieľząt?
lľ0: Nie mam wątpliwości, że najlepszym

rozwiryaniem ďa żubrów byłoby opuszczenie

przezIĺdzinaJzego lĺaju i pozostawienie go we

wladaniu rwierząt' Ale tak się nie da. Dlatego

trzeba szukać rozwiązan łącąqch obecność

naszą i żubrów. Część osób nie może zrozu-

mieć, że strzelanie do rych nvienąt za pienią'

dze ma pomóc dalej je ĺatować. Tä koncepcja

opiera się na za]ożenĺu, że dzięLĺ odstzałom

pojedynczych osobników populacja ma szansę

się roavijać' również ilościowo. Pnecież właś-

nie w ten sposób ľatuje się duże ssaki w Afryce.

Podobny system działa chyba ľównież w Pusz'

Czy Bořeckiej. Skoľo taki pomysł może Pań.

stwa zdaniem pomóc w utÍzymaniu i ľozwoju

populacji żubľów, to zasadne staje się pytanie,

dlaczego podobnego ľozwiązania nie stosu.)



) je się w Białowieskim Paľku Naľodowym,
któľy nie dość, że nie dostaje pieniędzy na
utlzymanie zwielząt, to jeszcze ma najliczniej.
sze stado?
lľ0: Tiudno zrozumieć, dlaczego komeľryjne
odstzĄ nie mogłyby się odbywać na obrze_

żach puszczy' Na Biďoĺusi pĘęto jedno-

lite krpeľia selekcji i jest ona wykonywana
zarówno na obrzeŻach, jak i w samej Puszczy
Białowieskiej, pomimo tego, że cala puszcza
jest paĺkiem narodowym. Täm eliminowane
są osobniki, któľe przestały bĺać udział w roz-
rodne. Z punktu wiđzenia funkcjonowania
populacji ich obecność w stadzie ma już margi-
nalne znaczenie.

Dostľzegam tu pľoblem lóżnicy światopo.
glądowej między pÍzeciwnikami a zwolenni.
kami strzelania do żubĺów.
lľ0: Zderydowanie tak. Ále waľto zastanowić

się, w jakich butach, skórzanych uy papiero-
wych, chodzą przeciwniry takich ľozwiązań
i uy wszysq są wegetaĺianami? Baľdzo łatwo
mówić ,,nie ?Abia1", gdy wszptkie dobra, kó_
rych potrzebuja, Ieżąna półkach w markecie.
!íśĺód nich są kotlery, o których pochodzeniu
nawet nie myślą. A pnecież ich powstanie tez
wymagało zabicia zwieĺzęcia. Nie oszukuj-
my się, żubľ był i jest zwierzęciem jadalnym'
Szczlne idee tego nie zmienią.

Ale w Polsce nie ma dla nich podatnego
gľuntu.

!V0; Może Warto zatem prrytoczyć przyl<ład

Hiszpanii, która ostatnio brrdro mo.no ,ngr_
żuje się w ratowanie żubĺa. Ale ľobi to dlatego,
by późniĄ mieć samowystatc;alne populacje.
Będą to stada żyjące w stanie półwolnym, ale

również poďegające komeľcyjnym odstrza-
łom' Według mojego szacunku, dzięki takiemu
podejściu w północnej Hiszpanii możliwe jest

utrzymanie nawet 1,5 tys. żubľów. Na świecie

Ęje dzisiĄ 4,5 rys. tych zwierząt' Czy można
mieć wątpliwości, że akie podejście Hiszpa-
nów dobrze pnysłuży się pĺzyszłości tego ga-

tunkui

Wciąż jednak pozostaje aspekt pÍawny. Jest
to gatunek chĺoniony nie tylko p]awem pol.
skim, lecz także unijnym. Pľzeciwnicy od.
sttzału zwÍacają uu'agę' że aby stľzelić do
chľonionego zwieľzęcia, należy wcześniej
wypełnić wachlaľz alteľnatywnych możli.
lvości. W pľzypadku Puszczy Augustowskiej
od początku zakłada się ľedukcję přzez od.
stľzał. Dlaczego właśnie tak?
Üĺ} Pĺawo pľzewiduje, że jeśli uśmiercenie
mvlenęcia ma słlnyć ochľonie gatunku, to jest
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ono dopuszczalne. Tŕ tym pľzypadku tak jest.

odsľzeliwane żubry majądostarczyć środków
na utľzymanie i ronvój stada. To jest kwestia
inteľpľetacji prawnej. Nie oszukujmy się, że

odłowienie staĺego żubra i wywiezienie go do
zoo będťĺe dla niego lepsze niż śmieľć w lesie,

choćby i od kuli. Pzesiedlenia mają sens, jeś_

li doĺyczą osobników mogących brać udzia]
w rczrodzie. Zresztą samo odłowienie też nie
jest sprawą pĺostą. V Białowieży są od tego

specjďiści, ale w innych lokalizacjach naj-

częściej brak jest zarówno infrastuktury jak
i osób pľzygotowanych do tego rypu dzia]an.

Może tľzeba pľzeszkolić ludzi w nowych
niejscach?
lľ0: Może, a\eprzylład Białowieży pokazu1e,

że odłowy nie załawvią pľoblemu nadmiaĺu
żubrów Aby je vływieźć, trzeba mieć dokąd,
a o chęmych tĺudno. Poza tym przesieďanie
ma sens w pľzypadku osobników młodych,
które łatwiej się adaptują do nowych miejsc,

a potem będą mogły brać udział w rozrodzie.
odławianie i pľzenoszenie w nowe ľe.jony

zwietzątstarych nie ma sensu.

lD: odłów młodych ogranlcza również pĺzy-
ľost stada' odławianie starych osobników nie
daje tego efektu.

Ale postaľza populaCję.

lľ0: To prawda, ale to też jest działanie ce[o-

we, bo w zbyt licznej populacji trzeba szrucznie

ograniczyć przyÍost. Co innego, gdyby było
dokąd zwieĺzęta wywozić, wtedy populacja
mogłaby się rozwíjać.

Skoľo wszelkie ustalone limity liczby żubľórľ
w Puszczy Białowieskiej zostały dawno pľze.
kroczone, a z!ľierząt n|e ma gdzie wywozić'
może pÍowadzić to do pľostego wniosku, że
$'ypadałoby podjąć ľadykalne kroki w celu
ograniczenia tutejszej populacji?
lYO: \ŕcześniej należałoby się ĺĺollrzc 7'astano_

wić, bo rak naprawdę w slttllcj l)Lls7czy P|'Ze-
bywa ok. 350 osobnil<ów, lcszlll jľsľ plzcz
więlazość CzasÚ poza pusz.czą. 'lil o llich na-
leżałoby pomyśleć. Tam, gĺlz.ic pojĺrwiają się
strary i konflikry tam możIla nlyś|cć'o llaľcĺziej
radykalnych sposobach ic|l oĺrľllnit'zcrlia. A[e
w samej pÚszczy niel<onictztli,..

lłllóćmy do szeľszej peÍspektywy. Niedarvno
podpisane zostało pořozumienie o 

'Jľspół.
pÍacy między RDIP tv Bialymstoku, BPN,

SGGIł, i Stowaľzyszeniem Milośników żu.
bľów. Chodzi o wspólne działania na ľzecz
ochľony żubľa na telenach zaľządzanych
pÍzez tę RDLP.

ľ0: Poĺozumienie ma chaľakter beztermino_

wy, a jego głównym założeniem jest nvorzenie

metapopulacji w lasach białoľockiej dyĺekcji.
Planujemy rłypuszczenie żubľów w Nadleśnic-
rvĺie Żednia w Puszczy Knyszynskiej, które
w obecnym projekcie ochľony gatunkt in situ
zostało już do tego celu pľZygotowane. Puszcza
Augustowska ma być jednym z kolejnych eta-

pówwspółprary' Być może uda nam się zdobyć
środki na utworzenie w jej obľębie nowych
łąk. !ŕ dalszej kolejności myślimy o Puszczy

Rominckiej' Nie olaďlamy jednak żadnych
terminów. \ŕ tej chwili przygotowaliśmywnio_
sek na dofinansowanie konrynuacji już pľo_

wadzonych dzia]ań. Na sercu lezy nam szcze-

gólnie uzyskanie środków na konrynuację

kontraktacji łąk w rejonach, gdzie żubry jĺlz
Ývystępują.

Pľzykład augustowski pokazuje, że w te.
ľenie żubĺ niekoniecznie jest mile widziany
pľzez leśników.
lľ0: Podejrzewam, że nieznajom ość. nvierzącia
jest tu jedną z podstawowych przyayn. I nle
chodzi o strach przed żubrem, ďe przed no_

wymi obowiąkami. Przestľzegďabym przed

patzeniem na ten gatunek pnez pryzmat
doświadczeń w Puszczy Białowieskiej. To jest

negarywny obraz. Co ciekawe, ludzie mieszka-
jący w pĺlszczy w więkvości nie mają o żubľach

złego zdania. Pľoblemy i konflikry geneľowane

są tam głównie pzez środowisko naukowców.

JD: Leśnicy swoje przesadzone obawy przed
żubrami tłumaczą duzymi szkodami w dĺze-
wostanach. Podstawę poĄĺľienia żubľa (w od-
ľóżnieniu np' od jelenia) stanowi ľoślinność
trawíasta. oczywiście ich obecność pozostawia
jakiś ślad w dĺzewostanie (głównie w uprawach

i młodnikach)' a]e można temu zaradzić' po-
pĺzez lokowanie miejsc zimowego dokarmiania
w staĺodrzewiu oraz odpowiednie dokarmia-
nie.

Co mogłoby pomóc teľenowym leśnikom
plzełamaŕ opóľ pľzed żubľem?
lľ0: Pĺzykład Puszay Boreckiej. Täm wszyscy

cieszą się z tego, żr majążubry.Tneba rcż pa-
miętać, że żubr to nie wilk, któľego, nawet gdy
jest liczniejszy, szczególnie nle wldać' Z ilń-
rem jest iĺaczý, on nie boi się ludzi. Dlatego

uwazam, żr|Juczdo sukcesu lezy w tym, by nie

dopuszczać do nadmieľnego zagęuczenia' a
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