


Wstęp
Żubry wróciły do Puszczy Knyszyńskiej w dniu 2.04.1973, kiedy to wypusz-

czono w głównym kompleksie leśnym ówczesnego Nadleśnictwa Waliły dwa 
byki, a 18.04.1973 dołączyły do nich 3 krowy.

Jak zapisano w protokole zdawczo odbiorczym, podstawą do reintrodukcji 
żubrów była decyzja dyrektora OZLP w Białymstoku Pana Romana Filipowicza.

 Dlaczego spośród 7 nadleśnictw Puszczy Knyszyńskiej wybrano Nadleśnic-
two Waliły? Prawdopodobnie wzięto pod uwagę sympatię i przychylność dla 
żubrów ze strony ówczesnego nadleśniczego Pana Eugeniusza Gresik.

Również nie bez znaczenia był fakt, że Lasy Nadleśnictwa Waliły (Leśnictwo 
Lipnik) zamieszkiwał już jeden żubr – byk zwany przez miejscowych leśników 
„Pustelnik”, przywędrował on z Puszczy Białowieskiej, czy dołączył on później 
do stada – nie wiadomo.

Przez 20 lat liczebność tego stada rosła bardzo powoli i ciągle istniała oba-
wa, że żubry ponownie znikną z Puszczy Knyszyńskiej.

Środowisko bytowania - czy żubr żyje w lesie?
Puszcza Knyszyńska nie jest zwartym obszarem leśnym, poszczególne kom-

pleksy przedzielają zagospodarowane rolniczo doliny rzeczne, wewnątrz zwar-
tych kompleksów lasów spotkać można duże enklawy łąk i pastwisk. 

Niestety w latach 80-tych część łąk z ogromną szkodą dla środowiska zosta-
ła zalesiona, obecnie w czasach tzw. wielofunkcyjnej gospodarki leśnej byłoby 
to raczej niemożliwe. 

Również podtopienie czy też zabagnienie łąki związane ze sprawnością sys-
temu rowów melioracyjnych i działalnością bobrów powoduje, że pokrywa je 
roślinność niebędąca pokarmem żubrów jak trzcina czy turzyce.

Latem żubry przebywają na terenie Nadleśnictwa Waliły i Krynki penetrując 
w poszukiwaniu żeru obszar lasu o powierzchni około 10 000 ha. 

Granice letniej ostoi żubrów przebiegają od miejscowości Kopna Góra do 
Ostrowi i dalej na południe do Nietupy, aby poprzez Radunin i Lipowy Most 
powrócić do Kopnej Góry. Krowy wraz z młodzieżą wędrują w niewielkich sta-
dach liczących maksimum po kilkanaście osobników. Wycielenia krów odby-
wają się zazwyczaj w rejonie Uroczyska Chomontowszczyzna, gdzie teren jest 
szczególnie niedostępny, porośnięty gęstymi świerkowo olchowymi lasami. 
Coroczna wędrówka stad żubrów po tych samych szlakach, na których okreso-
wo zatrzymują się na kilka dni przy śródleśnych łąkach, przypomina zwyczaje 
bizonów najbliższych krewniaków żubra.
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Czy więc żubry żyją w lesie? – niezupełnie
Zimowa ostoja żubrów powiększa się o teren którego granice wyznacza-

ją linie łączące miejscowość Kamionka Stara, Wierzchlesie i Szudziałowo, jest 
to część tzw. Wzgórz Sokólskich pokrytych polami, łąkami i nieużytkami oraz 
młodnikami sosnowymi. Przy małej pokrywie śniegu żubry żerują tam na ozi-
minach są to rejony zupełnie bezludne, co zapewnia tym płochliwym zwierzę-
tom spokój i bezpieczeństwo. Podczas śnieżnych zim żubry wracają do lasów  
i odwiedzają paśniki z sianem. Całkowita powierzchnia terenu penetrowanego 
przez stado wynosi około 16 000 ha.

Pojedyncze osobniki pojawiają się na terenie Nadleśnictwa Żednia i Czar-
na Białostocka w odległości kilkunastu km od „granic” stałej ostoi stada. Np. 
w listopadzie 2008 r. w leśnictwie Kokotowo Nadleśnictwa Żednia znalezio-
no martwego byka żubra w wieku ok. 11 lat. Według informacji miejscowego 
leśniczego osobnik ten przebywał w jego leśnictwie od 3 lat i był w bardzo 
dobrej kondycji. Przypuszczalną przyczyną upadku zwierzęcia była bakteryjna 
infekcja ucha środkowego.

Ciekawe wydarzenia z historii stada
W lasach Leśnictwa Turowo gajowy Nadleśnictwa Waliły - Wincenty Szeremeta, 

znalazł pewnego dnia resztki wilka praktycznie wdeptane w ziemię przez żubry, 
można przypuszczać, że była to zemsta stada nad swoim odwiecznym wrogiem.

Czy obecnie wilki polują na żubrze cielęta? Raczej nie, gdyż wielokrotnie 
już znajdywano martwe cielaki, które padły po urodzeniu i które nie zostały 
zjedzone przez wilki. Natomiast pewnej jesieni znaleziono przy paśniku cie-
lę żubra prawdopodobnie przypadkowo zabite przez starego byka, o czym 
świadczyły połamane żebra i wyraźne dziury po rogach na boku zwierzęcia.

Innym razem szczątki młodego żubra odnaleziono w dole wykopanym  
w lesie w celu czerpania wody, resztki pozostawionej aparatury świadczyły  
o tym, kto i w jakim celu wykopał tę śmiertelną pułapkę na zwierzęta.

Zimą 1976 roku „Nieznani sprawcy” zastrzelili na polach obok wsi Poczopek 
trzy żubry jeden padł na miejscu, dwa pozostałe zdołały przejść kilkaset me-
trów. Do żubrów strzelano z drogi Krynki – Białystok. Miejscowi ludzie dosko-
nale wiedzieli, kto urządził sobie tą nocną strzelaninę, mimo to milicja obywa-
telska nigdy nie zdołała wykryć sprawców tego przestępstwa.
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Również w tym roku wykonano jedyny w historii „knyszyńskiego stada” sa-
nitarny odstrzał żubra. Dostrzelono krowę, która złamała nogę próbując uwol-
nić się z wnyka. Zwierzę było zupełnie wycieńczone i nie miało szans przeżycia, 
decyzję o odstrzale podjął nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły.

W dniu 4 maja 2001 roku, w pobliżu miejscowości Górany, znaleziono żubra, 
który zginął od rany postrzałowej, pocisk uszkodził lewą komorę serca. Był to 
byk w wieku około 3 lat. Winnego tego przestępstwa nigdy nie odnaleziono.

W październiku 2010 r. niedaleko wsi Kamionka nieznani sprawcy skłusowa-
li żubra byka, żubr zabity został dla mięsa, na miejscu przestępstwa znaleziono 
tuszę z łbem dokładnie oczyszczoną z części jadalnych. Po roku śledztwo w tej 
sprawie zostało umorzone.

Śródleśne łąki i polany karmowe 
– co i kiedy żubry jadają?

Przyjmuje się, że w zamkniętych zagrodach hodowlanych na 1 żubra powin-
no przypadać min. 1,5 ha łąk, pastwisk czy halizn zapewniających naturalną 
paszę. Brak takich powierzchni w ostoi żubra może spowodować szkody na 
chłopskich polach i w lesie oraz niedożywienie tych zwierząt i ich zwiększoną 
śmiertelność.

Na terenie Nadleśnictwa Waliły powstaje sieć łąk, która ma tworzyć letnią 
bazę pokarmową żubra. Zagospodarowane zostały byłe składnice przykolejko-
we, nieużytki, łąki na które w wyniku sukcesji naturalnej powróciły drzewa i krze-
wy, podmokłe pastwiska i większe luki w drzewostanie, uproduktywnia się też 
turzycowiska i trzcinowiska.
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Prace te już obecnie można uznać za wielki sukces w dziele przywracania 
Puszczy Knyszyńskiej żubra.

Z drugiej strony, ze względu na szkody wyrządzone przez jelenie i łosie gro-
dzi się wszystkie uprawy w puszczy, likwiduje się tzw. płazowiny, halizny jako 
powierzchnie nisko produktywne. Gdzie więc żubr ma znaleźć 30 kg zielonej 
masy dziennie, potrzebnej do normalnego funkcjonowania tego zwierzęcia.

W celu zapewnienia naturalnego pożywienia żubrom wprowadzono sys-
tem przelegiwania zrębów w letnich ostojach tych zwierząt tj. od momentu 
wycięcia drzewostanu do czasu odnowienia mijają 3 lata. W tym czasie żubry 
korzystają na tym obszarze z naturalnej leśnej paszy.

Zimowe dokarmianie – potrzebne czy nie?
Żubr jest zwierzęciem niezwykle cennym i rzadkim, nie można więc pozwo-

lić na utratę nawet jednego osobnika z powodu głodu i wycieńczenia. 
W nadleśnictwach Waliły i Krynki zbudowano paśniki i tzw. brogi. Brogi 

znajdują się w Uroczysku Pierekał niedaleko wsi Talkowszczyzna, wykonano je  
z naturalnych materiałów, przez co doskonale pasują do tej uroczej śródleśnej 
doliny. Można tam podziwiać żubry z nowej wieży widokowej.

Paśniki magazyny zbudowano na betonowych fundamentach z grubszych 
bali sosnowych, tak solidnie, że nawet najbardziej głodny żubr nie może ich 
zniszczyć. Zimowe dokarmianie zmniejsza szkody w lesie. Mając stały dostęp 
do dobrego siana, żubry nie będą musiały zdzierać kory czy ogryzać pędów 
drzew.
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Szkody w uprawach rolnych i w lesie 
– czy istnieje taki problem?

Już na początku listopada część żubrów pojawia się na polach i łąkach  
w rejonie Szudziałowo opuszczając Lasy Puszczy Knyszyńskiej, można je tam 
spotkać aż do wiosny. Dlaczego żubry opuszczają bezpieczne lasy i udają się 
w tereny pełne niebezpieczeństw, gdzie łatwo je znaleźć? Przyczyną są pola  
z oziminą i gryką.

Wartość wypłaconych odszkodowań za szkody w uprawach rolnych do 2010 r. 
łącznie wyniosła 490 570 zł.

Ogółem wartość wypłaconych odszkodowań 
za szkody w uprawach rolnych

Rok Kwota odszkodowań [zł]

2004 983

2005 14 754

2006 27 266

2007 50 362

2008 52 211

2009 50 446

2010 294 548

Razem 490 570
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Podstawowym pokarmem żubra są trawy i rośliny runa leśnego, zimą  
i wczesną wiosną żubry żywią się również pędami i korą drzew. Oprócz żubrów 
w Puszczy Knyszyńskiej żyją również łosie, jelenie i sarny. Tzw. szkody w upra-
wach, młodnikach ocenia się wiosną raz w roku, trudno nieraz stwierdzić po 
kilku miesiącach, jakie zwierzę było sprawcą konkretnej szkody.

Według moich obserwacji szkody powodowane żerowaniem żubrów są ra-
czej niewielkie, większość upraw w Puszczy Knyszyńskiej zostaje ogrodzona 
zaraz po posadzeniu nic więc im nie zagraża ze strony zwierzyny. Nie grodzi się 
natomiast tzw. gniazd, czyli małych powierzchni odnowionych dębem, żubry 
żerując na takich gniazdach latem zawsze wybierają trawę a nie liście dębu. 
Sytuacja zmienia się zimą, gdy na sadzonkach dębu pozostają suche liście,  
w młodnikach żubry pozostawiają sosnę w spokoju, spałowanie występuje 
wówczas na świerku i dębie.

W Puszczy Knyszyńskiej świerk odnawia się w sposób naturalny i często 
tworzy drugie piętro drzewostanu, wiele drzew zamiera tam z powodu małej 
ilości światła, spałowanie świerka nie jest więc zbyt wielką stratą.

Szkody w uprawach, młodnikach i drzewostanach spowodowane przez żu-
bry w latach 98-2010 w Nadleśnictwie Krynki i Supraśl przedstawiają się nastę-
pująco:

Rok Szkody ogółem [ha] W tym szkody powyżej 20% [ha]

1998 0,00 0

1999 0,00 0

2000 0,00 0

2001 0,00 0

2002 25,29 8,33

2003 14,63 12,65

2004 61,15 16,91

2005 62,98 3,72

2006 40,13 0

2007 21,35 0,4

2008 140,83 0,59

2009 381,47 8,27

2010 41,44 6,68

Problemy pojawią się, gdy obecne uprawy dębowe, których jest bardzo 
dużo staną się młodnikami, ale zapewne i ten problem uda się leśnikom kiedyś 
rozwiązać. 
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Odstrzały i przesiedlenia 
– ingerencja w strukturę stada

W dniu 14 lutego 2005 roku, Minister Środowiska wydał decyzję zezwala-
jącą na odstrzał 2 żubrów, decyzja wydana została na wniosek zespołu, któ-
ry dokonał komisyjnej oceny i przeglądu stada żubrów w styczniu 2005 roku.  
W skład tego zespołu weszli przedstawiciele Lasów Państwowych, Białowie-
skiego Parku Narodowego, instytucji naukowych oraz Urzędu Wojewódzkiego, 
liczebność stada wynosiła wówczas 36 sztuk w tym 4 byki, 18 krów, 9 młodni-
ków i 5 cielaków.

Dnia 24 marca 2005 roku polski myśliwy dokonał pierwszego legalnego od-
strzału żubra w Puszczy Knyszyńskiej. Żubr byk padł na terenie Nadleśnictwa 
Supraśl w obwodzie wyłączonym nr 38.

Trofeum – urożenie wycenione zostało na 175,75 punktów czyli na złoty 
medal, niestety skóra żubra była w wielu miejscach uszkodzona przez procesy 
gnilne, było to zwierzę chore, które niebawem zginęłoby śmiercią naturalną.
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Drugi żubr, odstrzelony został zgodnie z zezwoleniem ministra 10 grudnia 
2005 roku w okolicach wsi Sakowicze, była to krowa, wiek strzelonego zwierzę-
cia oceniono na 6 lat, a masę tuszy na 100 kg.

Mimo posiadania zezwolenia na odstrzał żubra byka w 2007 roku nie udało 
się go wykonać, żubr skutecznie unikał spotkania z myśliwym, który przyjechał 
go zabić. Dopiero 22.02.2008 r. udało się myśliwemu krajowemu upolować 
drugiego żubra byka w Puszczy Knyszyńskiej. Masa tuszy po wypatroszeniu 
wynosiła zaledwie 342 kg (bez głowy i skóry), trofeum ponownie wyceniono 
na złoty medal 171,75 pkt. mimo znacznej różnicy długości pokryw rogowych 
tj. lewa 45 cm, prawa 23 cm. Dochód uzyskany z polowań został w całości prze-
kazany na zadania związane z ochroną przyrody w zakresie poprawy warun-
ków bytowania żubrów. Do końca 2010 r. odstrzelono w Puszczy Knyszyńskiej 
8 żubrów (2 byki i 6 krów). 

Dnia 26 lutego 2005 roku Białowieski Kurier Poranny w artykule „Zaplątana 
noga Polniki” opisał przesiedlenie dwóch młodych jałówek żubra z Białowie-
ży do Puszczy Knyszyńskiej. Z inicjatywą taką wystąpił Departament Ochrony 

Przyrody w Ministerstwie Środowiska w celu tzw. dopływu „świeżej krwi” do 
stada. Żubry te miały uczestniczyć w programie badawczym prowadzonym 
przez Zakład Badania Ssaków PAN, dlatego założono im obroże z nadajnikami.

Jałówkom w Białowieży nadano imiona: Pokrzywka i Polnika, zdjęcia z całej 
operacji podpisano w następujący sposób:

Godzina 11.14 – „Polnika” wybiega z klatki. Ma zaplątaną nogę. Przerażone 
zwierzę próbuje uwolnić się z pułapki.

Godzina 14.11 – „Polnika” została trafiona nabojem usypiającym. Do zapa-
dającego w letarg żubra podchodzą naukowcy i leśnicy, za chwilę pomogą ja-
łówce oswobodzić nogę.

Godzina 14.44 – Młode jałówki już się uspokoiły, lecz trzymają się z daleka 
od pasącego się w pobliżu stada.

Wszystko przez obrożę z nadajnikiem.
Tego dnia chyba po raz pierwszy i ostatni można było podziwiać chwytanie 

żubra na lasso, mimo że młoda jałówka poruszała się na 3 nogach, ludziom 
próbującym jej pomóc nie udało się założyć pętli na szyję zwierzęcia. Dzięki sy-
gnałom wysyłanym przez nadajniki można było jednak dokładnie lokalizować 
stado żubrów, do którego dołączyły jałówki.
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Finansowanie hodowli żubrów w Puszczy Knyszyńskiej
Przez wiele lat wszelkie nakłady związane z utrzymaniem stada żubrów po-

nosiły Lasy Państwowe ze środków własnych.
W latach 90tych, WFOŚiGW w Białymstoku przekazał Nadleśnictwu Waliły 

dotacje na prace związane z ochroną żubra w Puszczy Knyszyńskiej. W 2005 r. 
ze środków FZS Frankfurt Zoological Society uzyskanych za pośrednictwem 
Zakładu Badania Ssaków PAN Nadleśnictwo zrealizowało następujące zadania:

1. rekultywacja i zagospodarowanie łąk leśnych (2 ha – oddz. 83 f, 86 Ab, 
63 Ag, 63 Ah),

2. zakup siana do dwóch paśników-magazynów (3 tony),
3. wykonanie 20 słupków lizawek osikowych z solą,
4. wykonanie tarasu widokowego w oddziale 85 a,
5. wykonanie tablicy informacyjnej o żubrach.

Największe środki otrzymano na dofinansowanie przedsięwzięcia „Ochrona 
żubra w Polsce północno-wschodniej cz. I” z Fundacji Eko – Fundusz, w latach 
2005-2006 wybudowano 2 duże paśniki i przeprowadzono rekultywację 17 ha 
łąk.

Od kwietnia bieżącego roku cztery nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej 
uczestniczę w projekcie pt. „Ochrona żubra in situ – część północno-wschodnia” 
finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Perspektywy hodowli – ile żubrów może żyć 
w Puszczy Knyszyńskiej?

Żubry z roku na rok bardzo powoli zdobywają nowe tereny w Puszczy Kny-
szyńskiej, ciągle jeszcze nie przekroczyły rzeki Sokołdy w kierunku zachodnim 
i rzeki Supraśl w kierunku południowym, nigdy nie dotarły też do tzw. ściany 
wschodniej.

Cóż za wspaniałe perspektywy przed knyszyńskimi żubrami, ile nowych 
łąk, dolin rzecznych, borów, lasów liściastych. Żubr jest zwierzęciem prawnie 
chronionym, liczebność żubrów w Puszczy Knyszyńskiej będzie teraz szybko 
wzrastać, prawdopodobnie małe stada będą już niedługo penetrować tereny 
Nadleśnictwa Żednia i Czarna Białostocka. 
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Czy Puszczy Knyszyńskiej grozi zjedzenie przez żubry? Na pewno nie. Uwa-
żam, że ze względu na rozmieszczenie i skład gatunkowy drzewostanów od-
działywanie żubra na las będzie tu o wiele mniejsze niż w Puszczy Białowieskiej 
czy Boreckiej.

W roku 2011 liczebność stada żubrów przekroczyła 100 szt., od maja do 
października przebywają one głównie na terenie Nadleśnictwa Waliły, mimo 
tak dużej presji tych zwierząt na las mamy tam doskonałej jakości młodniki  
i uprawy.

22 23



Zakończenie
Uważam, że stado żubrów w Puszczy Knyszyńskiej powstałe dzięki leśni-

kom, otoczone sympatią i chęcią pomocy w przetrwaniu będzie kolejną chlub-
ną kartą w dziejach restytucji tego gatunku.

W krajach zachodniej Europy tak walczących „O środowisko i ochronę 
przyrody” nie ma miejsca dla dzikich zwierząt. Wolne populacje żubrów znaj-
dują się obecnie jedynie w Polsce, na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, Słowa-
cji i w Rosji.

Żubry przetrwały do I połowy Wojny Światowej w Puszczy Białowieskiej, 
która była własnością carów a przedtem Polskich Królów, wnioski nasuwają się 
same, tylko państwowa własność ogromnych obszarów leśnych pozwoli tym 
wspaniałym zwierzętom nadal przemierzać puszczańskie ostępy. 

Obecnie obowiązujący w Lasach Państwowych tzw. wielofunkcyjny mo-
del gospodarki leśnej, w którym produkcja drewna znajduje się na czwartym 
miejscu najważniejszych zadań, jest szansą na przetrwanie wolnych stad tych 
zwierząt.

III STRONA OKŁADKI
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