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KONFERENCJE

O żubrach na forum 
XIX międzynarodowa konferencja poświęcona żubrowi odbyła 
się 8–9 września w Janowie Lubelskim. W tegorocznej debacie, 
koncentrującej się wokół tematu „Powrót żubrów do Lasów 
Janowskich”, wystąpiło ponad 40 prelegentów z Polski, Ukrainy, 
Białorusi, Litwy, Szwajcarii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Rumunii. 
Słuchało ich niemal 170 osób. Wydarzenie zostało objęte 
patronatem Dyrektora Generalnego LP.

POZA CELEM NAUKOWYM 
SPOTKANIE STAŁO SIĘ 
PŁASZCZYZNĄ WYMIANY 

DOŚWIADCZEŃ I PRZEDYSKUTO-
WANIA BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW 
Z ZAKRESU OCHRONY I HODOWLI 
ŻUBRÓW. Organizatorami były Stowa-
rzyszenie Miłośników Żubrów, SGGW 
oraz Nadl. Janów Lubelski. Duże zaintere-
sowanie wzbudziło wystąpienie prelegenta 
z RDLP w Krośnie, który wskazywał na 
ogromne problemy związane ze wzrostem 
populacji żubra w Bieszczadach (w ciągu 
ostatniej dekady z 256 osobników w 2013 r. 
do 729 w 2021 r.), czego konsekwencją 
jest m.in. katastrofalny stan zdrowotny 
żubrów (telazjoza, gruźlica, pastereloza) 
oraz negatywny wpływ na stan lasu. Do-
datkowym obciążeniem są brak zgody 
GDOŚ na tzw. odstrzał diagnostyczny 
żubrów oraz protesty opinii społecznej 
dotyczące zaplanowanej niwelacji osob-
ników chorych. – Sukces powrotu żubra 
w Bieszczady 60 lat temu dziś przekształca 
się w porażkę. Bez podjęcia stosownych 
kroków przez decyzyjne władze żubry 

mogą wyginąć w Bieszczadach, tak jak 
to miało miejsce w XVIII w. – podkreślał 
Kamil Grałek z krośnieńskiej RDLP.

Z kolei prof. Wanda Olech z SGGW 
zwracała uwagę na znaczącą rolę Lasów 
Państwowych w projektach „żubrowych”, 
wspieranych m.in. przez fundusz leśny 
i popartych doświadczeniem leśników. 
Przypomniała, że realizowany obecnie 
projekt „Kompleksowa ochrona żubra 
w Polsce” finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej z  programu Infra-
struktura i Środowisko w ramach Fun-
duszu Spójności. Jego budżet to łącznie 
34 mln zł. – Do tej pory udało nam się 
utworzyć dwa nowe stada wolnożyjące, 
w nadleśnictwach Janów Lubelski i Goł-
dap. Budujemy dwie zagrody pokazowe 
w nadleśnictwach Supraśl i Dwukoły. 
Pod opieką mamy też zagrody w Biało-
wieskim PN i w nadleśnictwach Borki, 
Niepołomice, Stuposiany oraz w OKL 
w Gołuchowie. Dzięki wspólnej pracy 
naukowców, leśników i pracowników 
parku ochrona żubra jest efektywniejsza 
i skuteczniejsza – podkreślała. Dodała 

jednocześnie, że w najbliższej przyszłości 
planowane jest kolejne przedsięwzięcie, 
którego celem będzie tworzenie stad wol-
nościowych żubrów w nowych rejonach 
Polski. – Przygotowany projekt zakłada 
wsiedlenie żubrów w 10 nadleśnictwach 
na terenie regionalnych dyrekcji LP: to-
ruńskiej, olsztyńskiej, lubelskiej i kroś-
nieńskiej. O środki na jego realizację 
wnioskować będziemy wspólnie z Lasa-
mi Państwowymi do nowego programu 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 
2021–2027. Według przeprowadzonych 
wizji lokalnych i analiz na realizację za-
dań związanych zarówno z obecnymi, jak 
i nowymi miejscami bytowania żubrów 
potrzebne jest ok. 60–70 mln zł – wyjaśnia 
prof. Olech. 

Liczebność światowej populacji żubra 
pod koniec 2021 r. wynosiła prawie 10 tys. 
osobników. W Polsce stada wolnościowe 
liczyły dokładnie 2223 żubry. 

MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZYK  
Nadleśnictwo Międzyrzec
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