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Bircza, 12.05.2022 r.
zdj. Tomasz Baran - Nadleśnictwo Stuposiany



Żubry w Bieszczadach – słowo wstępne 
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1. Żubry w Bieszczadach są jedynymi w

Polsce, żyjącymi w stadach

wolnościowych, przedstawicielami linii

białowiesko-kaukaskiej.

2. Tworzenie stad w Bieszczadach

rozpoczęło się w 1963 roku.

3. Opiekę nad żubrami w Bieszczadach

sprawują leśnicy.
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Dzisiaj lesistość obszaru występowania żubrów w Bieszczadach wynosi ponad 80 %
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Lesistość obszaru występowania żubrów w Bieszczadach wynosi obecnie ponad 80 %
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Lasy na terenie 

RDLP w 

Krośnie 

(na południe od 

autostrady A4)



Żubry w Bieszczadach - rozmieszczenie
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Nadleśnictwo: 

Lutowiska, 

Stuposiany, 

Cisna

Baligród, 

Komańcza, 

Lesko, 
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Żubr w Bieszczadach

Stado w Bieszczadach podlega

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w

Krośnie, która powołuje Komisję Hodowlaną i

Koordynatora.

Na mocy Decyzji Dyrektora RDLP w

Krośnie powołana jest komisja hodowlana do

spraw ochrony i hodowli żubrów w skład której

wchodzą przedstawiciele świata nauki,

weterynarze, organizacje pozarządowe,

przedstawiciele nadleśnictw, samorządowcy.

Żubr gatunek chroniony objęty ochroną 

ścisłą, gatunek naturowy (zał. II i IV Dyrektywy)



9

Stado w
§ 2

Do zadań Komisji 

Hodowlanej należy 

opracowanie propozycji 

działań w zakresie

ochrony i hodowli żubrów 

w Bieszczadach
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W oparciu o obecną wiedzę i

biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania,

istniejące plany zagospodarowania lasu

oraz mając na względzie uniknięcie

potencjalnych konfliktów z miejscową

ludnością docelowa liczebność żubrów w

Bieszczadach winna wynosić maksymalnie

400 osobników, po przekroczeniu tej

wielkości kontrola liczebności winna

odbywać się przez eliminację i odłowy.



Ile mamy żubrów obecnie w Bieszczadach?

11

Stan na 04.03.2022 r.

1. Nadleśnictwo Baligród  - 301 szt.

2. Nadleśnictwo Lesko - 146 szt.

3. Nadleśnictwo Komańcza – 46 szt.

4. Nadleśnictwo Cisna - 25 szt.

5. Nadleśnictwo Lutowiska - 191 szt.

6. Nadleśnictwo Stuposiany - 20 szt.

7. Zagroda pokazowa w Mucznem (teren Nadleśnictwa Stuposiany)  - 10 szt. 

Razem - 739 szt. (w tym 10 szt. zagrodzie pokazowej)



Liczebność żubrów wolnożyjących w Bieszczadach na przestrzeni 10 lat 
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Nadmierna liczebności żubrów w Bieszczadach = aktualne 

problemy

1. Stan zdrowotny żubrów – choroby m.in.: telazjoza (tzw.

ślepota żubrów).

2. Szkody wyrządzane przez żubry w drzewostanach.
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Stan zdrowotny – telazjoza (ślepota żubrów)

Telazjoza jest groźną chorobą

pasożytniczą powodowaną przez nicienie z

rodzaju Thelazia. Pasożyty żyjące w gałce

ocznej żubrów powodują u nich ślepotę,

zaburzenia ruchu i w konsekwencji śmierć.

Cykl rozwojowy nicieni wywołujących

telazjozę przebiega z udziałem żywicieli

pośredni i wektorów – much z rodzaju

Muscidae, co powoduje bardzo szybkie

przenoszenie choroby.

zdj. Stanisław Kaczor

Przegęszczona populacja żubra w Bieszczadach sprzyjają rozprzestrzenianiu się telazjozy.

Informacje przekazane Wojewodzie Podkarpackiem w dniu 18.10.2021
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Stan zdrowotny – telazjoza (ślepota żubrów)

.

zdj. Damian Stemulak

Telazjozy u zwierząt żyjących na wolności nie ma możliwości leczenia

Informacje przekazane Wojewodzie Podkarpackiem w dniu 18.10.2021
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Telazjoza

.

zdj. Nadleśnictwo Baligród
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Telazjoza

.

zdj. Nadleśnictwo Baligród
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Telazjoza

.

zdj. Damian Stemulak

Telazjozy u zwierząt żyjących na wolności nie ma możliwości leczenia
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Telazjoza (ślepota u żubrów)- działania

1. Wzmożone nasilenie przypadków telazjozy na przestrzeni kliku

ostatnich lat na terenie nadleśnictw Baligród, Lesko, Komańcza.

2. Eliminacja osobników z objawami telazjozy mocy zezwolenia

GDOŚ:

2019 – 3 szt.

2020 – 14 szt.

2021 – 40 szt.
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Odnajdywane są martwe osobniki (młode) ze stwierdzoną telazjozą

zdj. Nadleśnictwo Baligród

Nadleśnictwo, leśnictwo, oddz. wsp. geograficzne

38 38/B/2021/P - 09.09.2021 09.09.2021
Nadleśnictwo Baligród L-ctwo 

Kołonice oddz. 156 Af
49°15'50.5″N 22°14'45.8″E Damian Stemulak krowa 130 1 telazjoza

Uwagi

Lokalizacja  

Lp. Numer*)
Data eliminacji 

żubra

Data znalezienia 

martwego żubra

Data 

przeprowadzonej 

sekcji

Osoba wykonująca 

eliminację lub 

znalazca matrwego 

żubra ( imię i 

Płeć
Waga w 

kg
Wiek
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Zalew Soliński – 02.05.2022 r. na terenie Nadleśnictwa Baligród

fot. Nadleśnictwo Baligród
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Żubry – działania (zezwolenie GDOŚ) w 2022 r.

1. Obecnie prowadzona jest eliminacja

do 40 osobników z wyraźnymi

widocznymi objawami telazjozy,,

osobniki wykazujące objawy

kliniczne chorób przewlekłych,

poważnie ranne lub w bardzo złej

kondycji fizycznej na terenie

nadleśnictw: Baligród, Lesko,

Komańcza, Lutowiska, Cisna,

StuposianyDecyzja ważna do 31 grudnia 2023 r.



24

Stan realizacji  na dzień 12.05.2022 r. 

1. Odstrzał 20 osobników na mocy stosowanego 
zezwolenia GDOŚ

(Nadleśnictwo: Baligród – 6, Lesko – 9 , Komańcza – 1, 
Cisna – 2, Lutowiska - 2) 

2
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Telazjoza u żubrów – warunki zezwolenia RDOŚ
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Szkody w drzewostanach a granica liczebności żubrów 

zdj. Nadleśnictwo Baligród

Obecnie poziom szkód 

w drzewostanach od 

żubrów w Bieszczadach 

–

wynosi 

ponad  3700 ha.

Gdzie jest granica?
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Szkody w drzewostanach 

zdj. Nadleśnictwo Baligród i Lesko

Szkody powodowane 

przez przegęszczone 

populacje żubrów stały 

się na tyle istotne, że 

zagrażają one realizacji 

nadrzędnego celu, 

jakim jest 

zachowanie trwałości 

lasu
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Szkody w drzewostanach - zgodność z IOL tom.II (par. 105 i 106)
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Wpływ odstrzałów żubrów w Bieszczadach na populację

Liczebność – żubry wolnożyjące

Odstrzał na mocy zezwoleń GDOŚ

1. W latach 2013 – 2020 eliminacja (po kilka sztuk corocznie) osobników poważnie chorych, rannych,

w bardzo złej kondycji, celem skrócenia cierpienia zwierzęcia.

2. Dodatkowo eliminacje związane ze zwalczaniem chorób:

- zwalczanie gruźlicy na przełomie 2012/2013  - eliminacja całego stada „Górny San” w Nadleśnictwie 

Stuposianach – 19 osobników.

- zwalczanie telazjozy w latach 2019 – 2022 eliminacja na tą chwilę 77 osobników.

Na przestrzeni tych lat dokonano odstrzału ponad 100 osobników żubrów
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Regionalna Dyrekcja

Lasów Państwowych w Krośnie

ul. Bieszczadzka 2, 38-420 Krosno

rdlp@krosno.lasy.gov.pl

tel.: +48 13 43 73 900
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Dziękuję za uwagę


