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PROF. WANDA OLECH  
Przez ponad 30 lat mojej pracy z żubrem 
przeszedł on z kategorii gatunków CR 
(krytycznie zagrożonych) do kategorii NT 
(bliskie zagrożenia) dzięki aktywnej ochronie. 
To sukces wielu osób i instytucji i nie możemy 
tego zmarnować. 

WYWIAD

Tworzymy 
metapopulację 
O zbliżającym się stuleciu restytucji 
żubra i rozwoju jego populacji w Polsce 
rozmawiamy z profesor Wandą Olech 
z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt 
Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, 
koordynatorem merytorycznym projektu 
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” 
(2019–2023), prezesem Stowarzyszenia 
Miłośników Żubrów. 

Liczebność światowej populacji żu-
bra pod koniec 2021 r. wynosiła pra-
wie 10 tys. osobników. To imponujące 
statystyki. A restytucja żubra zaczęła 
się w 1923 r., z chwilą utworzenia Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Ochrony 
Żubra z aktywnym udziałem Polski… 
W 1923 r. gatunek stał u progu zagłady, 
na całym świecie pozostały tylko 54 żu-
bry czystej krwi. Czasy I wojny świato-
wej i przemarsze różnych wojsk przez 
Puszczę Białowieską, która była ostoją 
żubra, zrobiły swoje. Żubr jest gatunkiem 

bardzo wrażliwym na niepokoje społecz-
ne. Dostrzegliśmy to choćby w okresie 
podziału byłego Związku Radzieckiego. 
Także w latach 90. ub. w. populacja żubra 
w Rosji i Ukrainie zaczęła się zmniejszać 
z powodu braku troski o nią. Sięgając zaś 
pamięcią do roku 1919, trzeba przypo-
mnieć, że zabito wtedy ostatnią krowę 
z populacji naturalnej. Obecna populacja 
wywodzi się od zaledwie 12 osobników. 
Jesienią 1929 r., dzięki nowo utworzonym 
Lasom Państwowym, ówczesnemu Mini-
sterstwu Rolnictwa i Międzynarodowemu 

Towarzystwu Ochrony Żubra, dwa pierw-
sze żubry przyjechały z powrotem do 
Białowieży. Znalazły miejsce w zagrodach 
zbudowanych przez LP. Za tymi działa-
niami stoją oczywiście ludzie: profesor 
Jan Sztolcman, łowczy wielkopolski Wła-
dysław Janta-Połczyński, prof. Władysław 
Szafer, a także Lasy Państwowe, które były 
już wtedy instytucją. Międzynarodowe 
Towarzystwo Ochrony Żubra wyraźnie 
wskazywało, że Puszcza Białowieska – 
kolebka żubrów – to najlepsze miejsce 
do odtworzenia gatunku.

Żubry, które się uchowały, znajdowały 
się też w Lasach Pszczyńskich, ale były 
to lasy prywatne.
Większość żubrów, które się uchowały, 
znajdowała się w rękach prywatnych, 
różnego rodzaju zwierzyńcach czy ogro-
dach zoologicznych. Żubry znalazły się 
w Pszczynie już w 1865 r. dzięki księciu 
Janowi Henrykowi Hochbergowi. Pod-
czas polowania w Puszczy Białowieskiej 
ustalił on z gospodarzem carem Alek-
sandrem II zamianę 20 jeleni z pszczyń-
skich lasów na cztery białowieskie żubry. 
Byk i trzy krowy przyjechały na Śląsk 
pociągiem do przewozu węgla. Był to 
początek trwającej ponad 150 lat ho-
dowli żubrów na Górnym Śląsku. Ale 
byli też inni właściciele, jak graf Dietlof 

Pierwsze żubry w Lasach Janowskich, zima 2021 r. 
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von Arnim w Niemczech czy też książę 
Bedford w Anglii, oraz inne niedobitki 
– 54 zwierzęta, które miały wykazane 
czyste pochodzenie żubrze, a które zin-
wentaryzowano pod koniec 1924 r. Prze-
jawiała się wówczas tendencja czy może 
raczej chęć, by wspierać ratowanie żubra 
przez krzyżowanie go z bizonem. Na 
początku wiele osób uważało, że żubry 
i żubrobizony to jedno. Trzeba podzięko-
wać w tym miejscu Międzynarodowemu 
Towarzystwu Ochrony Żubra, dzięki 
któremu mieszańce z bizonem zostały 
usunięte z planów restytucji żubra. Bizon 
jest bowiem zagrożeniem dla populacji 
żubra. 

Czy można uznać, że restytucja gatunku 
w okresie międzywojennym była dzie-
łem Lasów Państwowych?
Tak, było to dzieło Lasów Państwowych. 
Żubry potrzebują miejsca, a znalazły je 
na terenie zarządzanym przez LP. Na 
restytucję potrzebne były także pieniądze. 
Choć trudno powiedzieć, kto finansował 
sprowadzenie zwierząt, to wiadomo, że 
na żubry łożyło ówczesne Ministerstwo 
Rolnictwa, któremu LP były podporząd-
kowane. Żubry potrzebują też opieki na 
co dzień – a zaopiekowali się nimi pra-
cownicy leśni. Zawsze uważałam, że żubr 
w Polsce jest bezpieczny właśnie dzięki 
temu, że opiekują się nim Lasy Państwo-
we. Gatunkowi potrzebne są przestrzeń, 
kompetentna opieka oraz pieniądze. To 
wszystko zapewniają LP.

Czy w czasie II wojny światowej Niemcy 
mocno wyniszczyli populację? 
W okresie II wojny zginęło 30 zwierząt, 
co stanowiło 30% populacji. Podkre-
ślam jednak, że dla Niemców żubr jest 

ważnym symbolem, oni go szanują. Tak 
samo jest w przypadku Rosjan. W Pusz-
czy Białowieskiej, która w tamtym okresie 
znajdowała się w rękach raz jednych, raz 
drugich, żubry były traktowane dobrze, 
zajmowano się nimi. Jednak właśnie wte-
dy z Puszczy Białowieskiej wywiezione 
zostały wszystkie konie w typie tarpana, 
których potomkowie znajdują się dziś 
w całej Europie. Nie zrobiono tego z żu-
brami, więc chyba mamy duże szczęście.

Czy takie szczęście miał żubr po II woj-
nie, w czasach PRL-u? 
Na początku tak. Najpierw w Minister-
stwie Rolnictwa, a później bodajże od 
1972 r., kiedy istniał resort środowiska, 
żubry miały specjalną opiekę i budżet. 
Było to ogromnie ważne, że znalazły się 
pieniądze i każdy ośrodek restytucji – 
a było ich niezbyt dużo – był centralnie 
finansowany. W  pewnym momencie 
przestało wystarczać środków. Postano-
wiono dwa ośrodki – w Niepołomicach 
oraz w Pszczynie-Jankowicach – przekazać 
najpierw parkom narodowym, a potem 
Lasom Państwowym. Wcześniej żubry 
z Puszczy Boreckiej przekazano Nad-
leśnictwu Borki. Siłą rzeczy Lasy Pań-
stwowe stały się opiekunami ośrodków 
żubrów i wolnych stad. Także inne stada 
– w Bieszczadach czy w Puszczy Knyszyń-
skiej – bytowały na terenie LP, więc w su-
mie też były po opieką leśników. Zarówno 
SGGW, Białowieski Park Narodowy, jak 
i jednostki Lasów Państwowych zaczęły 
podejmować wspólne działania zmierza-
jące do zdobywania funduszy. 

W 1997 r. mieliśmy 699 żubrów, w 2017 r. 
już 1873, z  czego 1600 na wolno-
ści. W 2021 r. aż 2223 żubry żyły na 

wolności, a ponad 200 osobników w za-
grodach. To ogromny wzrost. Z czego 
wynika? 
Żubr wymaga opieki, a Lasy Państwowe 
bardzo się w nią zaangażowały. W nad-
leśnictwach regionalnych dyrekcji w Bia-
łymstoku i Krośnie poprawiono żubrowi 
warunki bytowania i dlatego populacja 
rosła. Ale mieliśmy oczywiście plan – 
nie mogliśmy pozwolić na to, by rosła 
bez ograniczenia. Chcemy, żeby żubrów 
było więcej, ale też by miały coraz wię-
cej przestrzeni, by lokalne zagęszczenie 
populacji nie było duże. Bo to większe 
ryzyko chorób, szkód, wypadków ko-
munikacyjnych. Nasz plan zakłada stałe 
kolonizowanie terenów zarządzanych 
przez Lasów Państwowe. 

Po 1989 r. zaczęło się dofinansowanie 
projektów związanych z żubrem. Jakie 
zrealizowano dotychczas? 
Różnego rodzaju projekty lokalne wspie-
rały wojewódzkie fundusze ochrony śro-
dowiska. Dla większych przedsięwzięć 
źródłem finansowania był EkoFundusz, 
nakierowany na żubry w Puszczy Biało-
wieskiej. Równocześnie ochronę gatunko-
wą żubra wspierały projekty finansowane 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. W tym 
czasie pojawiły się również możliwości 
sięgania po środki unijne w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. O środki te wnioskowały 
wspólnie SGGW, Lasy Państwowe i Bia-
łowieski Park Narodowy. Pierwsza próba 
podjęcia dużego ogólnopolskiego pro-
jektu nie powiodła się. Następny projekt 
został więc podzielony na cztery części. 
Dzięki temu powstały projekty realizowa-
ne w czterech różnych częściach Polski. 
Kiedy się kończyły, sięgnęliśmy po tzw. 
środki norweskie, dzięki którym udało 
się pokryć potrzeby finansowania w okre-
sie przejściowym. Potem znowu pojawił 
się Program Operacyjny Infrastruktu-
ra i Środowisko, ale nie udało się nam 
pozyskać funduszy. Ówczesny dyrektor 
generalny Lasów Państwowych Konrad 
Tomaszewski zgodził się na wsparcie pro-
jektu z funduszu leśnego. „Kompleksowy 
projekt ochrony żubra przez Lasy Pań-
stwowe” rozpoczął się w 2017 r. i trwa do 
dziś. Średnio roczne finansowanie wynosi 
ok. 10 mln zł. Już w trakcie realizacji  tego 
projektu wystąpiliśmy o kolejne środki 
zewnętrzne. Trwający obecnie projekt Przyjemny pobyt w zagrodzie adaptacyjnej
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„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” 
(2019–2023) finansowany jest w większo-
ści z funduszy Unii Europejskiej z pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko w ra-
mach Funduszu Spójności. Jego budżet 
to łącznie 34 mln zł. 

Jeden z punktów obecnego projektu za-
kłada utworzenie wolnej populacji żu-
brów w Puszczy Rominckiej i w Lasach 
Janowskich, co już się dzieje. Dlaczego 
wybrano te tereny? 
Muszą to być obszary, na których wpro-
wadzenie żubra nie spowoduje prob-
lemów. Ponadto w  niektórych nad-
leśnictwach funkcjonują tzw. ośrodki 
hodowli zwierzyny, gdzie prowadzona 

jest gospodarka łowiecka. Nadleśnictwa 
te są przygotowane na przyjęcie żubra, 
ponieważ pracują w nich kompetentni 
ludzie. W nadleśnictwach tych są też 
różnego rodzaju łąki lub poletka, które 
mogą zostać przeznaczone dla żubra. 
Chęć współpracy pojawiła się w dwóch 
dyrekcjach LP, w których żubra nie ma – 
w Lublinie i Olsztynie. Po konsultacjach 
wybraliśmy kilka nadleśnictw z jednej 
i drugiej, by przeanalizować je pod ką-
tem prawdopodobieństwa wprowadzenia 
niewielkiej grupy żubrów i szans na po-
wodzenie projektu. W lubelskiej dyrekcji 
najbardziej perspektywiczne okazało się 
właśnie Nadleśnictwo Janów Lubelski. 
W Puszczy Augustowskiej, gdzie stado 

żubrów zostało wypuszczone w kwiet-
niu 2018 r., przygotowania trwały od 
2012 r. Najpierw były to rozważania teo-
retyczne, później trwały prace w terenie: 
rekultywacja i koszenie łąk, budowa wo-
dopojów, paśników oraz zagrody.

Jednym z punktów projektu jest edu-
kacja. Czy ludzie boją się żubra?
Człowiek boi się nieznanego. Dlatego 
też chcemy pokazać, jak na terenie nad-
leśnictwa będzie funkcjonowała grupa 
żubrów, czyli 30–40 osobników, by speł-
nić wszystkie potrzeby behawioralne 
gatunku. Grupa nie może być za duża, 
by nie było przegęszczenia i presji na rol-
nictwo, a także by na terenie LP nie było 
z powodu żubra presji na las. Dążymy 
do przygotowania mikrogrup żubrów, 
którymi zasiedlane będą wolne miej-
sca. Jeżeli dane nadleśnictwo zostanie 
wskazane do udziału w projekcie, ale nie 
będzie wsparcia i zrozumienia ze strony 
pracowników i nadleśniczego, a także 
okolicznej ludności, to się nam nie uda. 

Czy dlatego w projekcie znalazł się 
punkt dotyczący wykupu łąk? Żeby 
żubry były oddalone od lokalnej spo-
łeczności? 
Wszystko zależy od uwarunkowań tere-
nowych. Jeżeli nadleśnictwo dysponuje 
łąką, to dobrze. Najważniejsze, by żubrom 
przygotować odpowiednie miejsce. A po-
nieważ żywią się głównie trawą i zioła-
mi, potrzebują łąk. Najlepiej położonych 
wewnątrz kompleksu leśnego, z dala od 
pól. Łąki i pola mogą być źródłem karmy 
zbieranej na zimę. Siano powinno być po-
zostawione tak, by zimą żubr przychodził 
do karmy. Musi mieć też na miejscu wodę. 
Spełniając powyższe warunki, tworzymy 
ostoję, w której żubry chętnie przebywają. 
Żeby poprawić warunki bytowania żu-
brów i urozmaicić ich bazę pokarmową, 
trzeba m.in. oczyszczać rowy meliorujące 
łąki, kupować paszę, zbudować paśniki 
i brogi. Działania te wpływają na zmniej-
szenie poziomu konfliktów na obszarach 
tworzenia stad wolnościowych. Owszem, 
słyszę opinie, że mała populacja skazana 
jest na działania czynników wewnątrz-
populacyjnych. Jako genetyk populacji 
odpowiadam, że nie ma tu zagrożenia. 
Tworzymy grupy, które są zlokalizowane 
w różnych miejscach, jednak w odległości 
na tyle niewielkiej, że samce – które mają 
tendencję do podróżowania – bez prob-
lemu te odległości pokonują. Populacje 

Człowiek boi się nieznanego. 
Dlatego też chcemy pokazać, jak 
na terenie nadleśnictwa będzie 
funkcjonowała grupa żubrów. 

19 stycznia 2021 r. rozładunek pierwszych dwóch żubrów w Nadleśnictwie Janów Lubelski 

Nocne odwiedziny w zagrodzie adaptacyjnej, już po wypuszczeniu na wolność

Transport żubrów z Puszczy Boreckiej do Nadleśnictwa 
Janów Lubelski. Odczyt z nadajnika GPS
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żubrów nie są od siebie całkowicie od-
izolowane. Z punktu widzenia genetyki 
problem jest rozwiązany, bo tworzymy 
metapopulację. A największym zagro-
żeniem dla żubra są pasożyty i choroby 
zakaźne, zbierające swoje żniwo szcze-
gólnie w przegęszczonych populacjach. 
Dlatego właśnie chcemy, żeby żubry były 
rozproszone, żeby było ich więcej i żeby 
nie było przegęszczenia. 

na lata 2021–2027. Według przeprowadzo-
nych wizji lokalnych i analiz na realizację 
zadań związanych zarówno z obecnymi, 
jak i nowymi miejscami bytowania żubrów 
potrzeba kilkanaście mln zł rocznie.

Czy projekt restytucji żubra ma popar-
cie społeczne? Co jest do zrobienia w tej 
kwestii? 
Zależy nam bardzo na tym, by w miej-
scach, w których żubr się pojawia, był ak-
ceptowany. Chcemy, żeby okoliczni miesz-
kańcy wiedzieli, co będziemy robić, oraz by 
zdawali sobie sprawę z tego, że nie czeka 
ich żadna zmiana w sposobie użytkowania 
lasu, że nic im nie zagraża w jakikolwiek 
sposób. Żubr nie jest zwierzęciem nie-
bezpiecznym ani drapieżnym. Chcemy 
też jednak, by w mediach mówiono całą 
prawdę o żubrze. W pewnym momencie 
problemem stało się nagłaśnianie jednego 
aspektu. Mianowicie mówiono, że Lasy 
Państwowe chcą zabić 20–30 osobników, 
bez kontekstu. Zaczęły się protesty. Tylko 
że nie mówiono już ludziom o tym, że 
zwierzęta słabe, chore stanowią zagrożenie 
dla innych i muszą być usunięte z popu-
lacji. Zapomniano, że żubry są przeżu-
waczami. A starszy osobnik, który ma 
starte trzonowe zęby, nie może przeżuwać. 
Może leżeć obok góry siana czy buraków 
i umierać z głodu. Powinno dotrzeć do 
świadomości ludzi, że takie zwierzę kosz-
marnie cierpi. Kiedyś taką sytuację wyko-
rzystywały drapieżniki, dziś tę rolę przejął 
człowiek. Zresztą żubr drapieżnika nie ma 
już od stuleci. Trzeba też pamiętać o tym, 
że stado samo odrzuca i opuszcza chore 
osobniki. Kierując się emocjami, czasami 
oceniamy potrzeby zwierząt przez pry-
zmat własnych potrzeb, a takie podejście 
bywa krzywdzące, szczególnie dla dzikich 
zwierząt. 

Została pani nominowana do presti-
żowej światowej nagrody Indianapolis 
Prize 2023 przyznawanej za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony zwie-
rząt. Jak pani odebrała tę wiadomość? 
Jest to dla mnie ogromny zaszczyt być 
wśród 51 osób wybranych z  całego 
świata, bardzo zasłużonych dla ochro-
ny gatunków. Jednak trzeba pamiętać, 
że sukces uratowania żubra to zasługa 
wielu osób i  instytucji. Jestem szcze-
gólnie zaszczycona, że mogę te osoby 
reprezentować. 

Rozmawiała 
Małgorzata Kołodziejczyk 

Mijają trzy lata trwania projektu „Kom-
pleksowa ochrona żubra w Polsce”. 
Jakie działania zostały już podjęte? 
Przede wszystkim powstają dwie nowe za-
grody, w nadleśnictwach Supraśl i Dwu-
koły. Obecnie prowadzone są jeszcze pra-
ce budowlane, ale w połowie przyszłego 
roku będą już zakończone. Wtedy przy-
wieziemy do zagród pierwsze zwierzęta. 
Zagrody mają dużą powierzchnię. Na ich 
terenie znajdują się zarówno łąki, jak i las, 
co gwarantuje żubrom dobre warunki. 
Odwiedzający będą mogli obserwować 
stado w naturalnym środowisku, co ma 
ogromne znaczenie edukacyjne. Chcemy 
pokazywać bezpiecznie żubry, przedsta-
wiać ich potrzeby i nasze plany na przy-
szłość. Mamy nadzieję, że ludzie będą 
przyjeżdżać do tych miejsc wielokrotnie 
i obserwować zwierzęta bez płoszenia 
i niepokojenia. A my będziemy realizo-
wać pozostałe zadania projektu: koszenie 
i zbiór siana, monitorowanie stad, zakup 
karmy i wiele innych. 

A jakie inne działania wobec żubrów 
przyniesie rok 2023? 
Wspólnie z naszymi partnerami przy-
gotowujemy już kolejny, jeszcze większy 
projekt. Bardzo ważnym zadaniem bę-
dzie utworzenie stad satelitarnych dla 
bieszczadzkiej populacji nękanej inwazją 
nicieni z rodzaju Thelazia. Nie będą to 
jedyne lokalizacje nowych stad. Przy-
gotowywany projekt zakłada wsiedlenie 
żubrów w kilku nadleśnictwach na tere-
nach toruńskiej, olsztyńskiej, lubelskiej 
i krośnieńskiej dyrekcji regionalnych. 
O środki na jego realizację wnioskować 
będą wspólnie Lasy Państwowe, SGGW 
i Białowieski Park Narodowy do nowego 
programu Fundusze Europejskie na Infra-
strukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 

Zimowe dokarmianie w miejscu, gdzie żubry przebywają najchętniej

Transport żubrów z Puszczy Boreckiej do Nadleśnictwa 
Janów Lubelski. Odczyt z nadajnika GPS
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JANOWSKIE ŻUBRY 
W projekcie „Kompleksowa ochrona 
żubra w Polsce” uczestniczy Nadleś-
nictwo Janów Lubelski. Pierwsze żu-
bry trafiły tu w styczniu 2021 r. Jak 
z perspektywy czasu wygląda sytuacja 
żubrów, pytamy nadleśniczego Walde-
mara Kuśmierczyka.  

Dlaczego Lasy Janowskie zostały 
wybrane na miejsce wsiedlenia 
żubrów? 
Lasy Janowskie są dużym, zwartym 
kompleksem leśnym, który został pod-
dany dokładnej analizie przez grono 
naukowe zajmujące się ochroną żubra 
w Polsce. Jako docelowa, najbardziej 
właściwa lokalizacja do wsiedlenia 
wolnego stada żubrów wybrana została 
wschodnia ich część, stosunkowo mało 
zaludniona, z niewielką liczbą wiosek 
i  obszarów użytkowanych rolniczo. 
Większość stanowią tu rozległe tereny 
leśne, łąki, pastwiska i polany śródleśne 
położne w dolinie rzeki Rakowej oraz 
w jej najbliższym sąsiedztwie. To dosko-
nałe warunki bytowe dla tego gatunku.
 
Przygotowania do wsiedlenia stada 
liczącego ok. dziesięciu żubrów roz-
poczęliście już w połowie 2019 r. Na 
czym polegały? 

Projekt zakładał wsiedlenie wol-
nego stada żubrów, składającego się 
z 9–10 osobników, w celu utrzymania 
stabilności i bezpieczeństwa gatunku 
w naszym kraju. Docelowo liczebność 
stada w Lasach Janowskich ma wy-
nieść od 30 do 40 zwierząt. Jest to liczba 
wystarczająca, aby spełnić potrzeby 

behawioralne gatunku, a jednocześnie 
nie za duża, by presja na środowisko 
oraz obszary użytkowane rolniczo nie 
była zbyt silna. By ograniczyć presję 
żubrów zarówno na pola uprawne, jak 
i tereny leśne przeprowadziliśmy wiele 
działań z zakresu ochrony czynnej. 
Czekając na stado, odtworzymy 32,5 ha 
śródleśnych polan, łąk i pastwisk, dzię-
ki czemu siedliska mają szansę rege-
nerować się pod względem zasobów 
pokarmowych. Zaplanowaliśmy też 
wykaszanie i zbiór siana z ok. 20 ha 
łąk rocznie. Dodatkowo na potrzeby 
gatunku w pobliżu zagrody adapta-
cyjnej dzierżawimy od mieszkańców 
ponad 7 ha łąk. Na powierzchni 8 ha 
zostały uprawione pasy zaporowe na 
liniach oddziałowych. Wybudowaliśmy 
zagrodę adaptacyjną o powierzchni 
ok. 1 ha. Zwierzęta przebywały w niej 
jedynie w okresie aklimatyzacji, trwa-
jącej około miesiąca. W Lasach Janow-
skich dominują siedliska borowe, gdzie 
pokarmu jest mniej, dlatego żubry trze-
ba okresowo dokarmiać. Zostały więc 
wybudowane dwa magazynopaśniki, 
w których składowane jest pożywienie. 
W okresie zimowym żubry dokarmiane 
są sianem, burakami, sianokiszonką 
i owsem. Podawana jest również sól 
w lizawkach oraz specjalny granulat 
paszowy. Większość planowanych 
prac zleciliśmy firmom zewnętrznym, 
ale przy realizacji projektu pomagają 
również pracownicy Ośrodka Hodow-
li Zwierzyny „Lasy Janowskie” oraz 
miejscowi leśnicy monitorujący roz-
mieszczenie zwierząt i opiekujący się 
stadem w ramach swoich obowiązków.

Momentem historycznym był styczeń 
2021 r., kiedy to pierwsze żubry tra-
fiły do Lasów Janowskich…
Stado założycielskie tworzące subpopu-
lację janowską stanowi obecnie dziewięć 
osobników, które zostały przesiedlone 
na nasz teren ze stada wolno żyjące-
go w Puszczy Boreckiej (Nadl. Borki) 
i hodowli Nadl. Kobiór. Dwa z nich, żu-
brzyca z kilkumiesięcznym cielakiem, 
wybrały życie na wolności wcześniej, 
niż się spodziewaliśmy, opuszczając 
zagrodę adaptacyjną niedługo po przy-
jeździe. Znaliśmy ich lokalizację dzięki 
obroży telemetrycznej. Objęliśmy żubry 

stałym monitoringiem, a znajomość 
aktualnego położenia pozwalała nam 
na dokarmianie „uciekinierów”. Wśród 
wspomnianych dziewięciu osobników 
są cztery samice i pięć samców. Prze-
wodniczką stada jest dziesięcioletnia 
krowa. Nie ma imienia, nie nadaje się 
ich bowiem żubrom dziko żyjącym. 
Imiona mają tylko dwa samce, które 
przyjechały do nas z  Nadl. Kobiór, 
ponieważ pochodzą ze stada zagrodo-
wego. W tym roku stado powiększyło 
się o nowego mieszkańca Lasów Pań-
stwowych; urodziło się pierwsze żu-
brzątko. Zarówno obserwacja naoczna, 
jak i nagrania z fotopułapek pokazują, 
że młody samczyk  jest w doskonałej 
formie i radośnie bryka, poznając te-
ren. Ponieważ jest to pierwszy mło-
dy janowski żubr, zrobiliśmy wyjątek 
i ogłosiliśmy konkurs na imię dla niego. 

Odnotowaliście nieoczekiwane upad-
ki żubrów.
Upadki, pierwszy żubrzycy zaraz po 
przyjeździe i drugi Posmykałki, młodej 
żubrzycy z hodowli, to dla nas bardzo 
trudne doświadczenia. Przeprowadzo-
ne sekcje wykazały, że doprowadziły 
do nich ciężkie choroby serca i krwi. 
Mamy nadzieję, że takich sytuacji 
już nie będzie. Monitoring stada pod 
względem zdrowotnym połączony ze 
stałą opieką weterynaryjną stanowią 
właściwe zabezpieczenie i pozwalają na 
natychmiastową reakcję w przypadku 
jakiegokolwiek zagrożenia. 

Gdzie obecnie przebywają żubry? 
Monitoring stada prowadzimy na pod-
stawie odczytów z obroży telemetrycz-
nych, które zostały założone dwóm 
najstarszym krowom. Nasze wolnoś-
ciowe stado przebywa głównie na te-
renie dwóch leśnictw we wschodniej 
części Lasów Janowskich. Zwierzęta 
w swoim zasięgu mają także rezer-
wat przyrody „Lasy Janowskie” o po-
wierzchni blisko 2700 ha. Zaczynają 
go odkrywać, nie przebywając w nim 
jednak dłużej. W okresie zimowym 
żubry chętnie wracają na teren za-
grody adaptacyjnej, mają tam bowiem 
jeden z punktów wykładania karmy. 

Rozmawiała 
Małgorzata Kołodziejczyk 
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