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1. Wstęp

Ryc. 1. Rozmieszczenie populacji żubra w Polsce (wg W. Olech)
Zapewnienie właściwego stanu ochrony krajowej populacji żubra Bison bonasus, jej wzrost
i poprawa warunków bytowania są zasadniczym powodem poszukiwania nowych obszarów
leśnych, na których gatunek mógłby żyć. Poszukiwanie nowych obszarów jest ważne dla
podniesienia bezpieczeństwa demograficznego gatunku oraz uniknięcia odstrzałów redukcyjnych
żubra w ostojach, w których populacja zbliża się do maksymalnej pojemności ekologicznej
siedliska np. w Puszczy Białowieskiej.
Dlaczego wybór padł na Puszczę Augustowską? Ponieważ Puszcza Augustowska jest
jednym z największych kompleksów leśnych Polski. Wraz z puszczami Litwy i Białorusi,
oddzielonymi tylko pasem granicznym, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów
leśnych Europy. Nieobecność żubra na tym obszarze jest główną przyczyną podjęcia próby
oszacowania możliwości bytowania w nim gatunku. W tym celu wytypowano cztery Obszary
Hodowli Zamkniętej (OHZ), dwa na terenie Nadleśnictwa Augustów i dwa w Nadleśnictwie Płaska.
Wybór centralnej i południowej części Puszczy Augustowskiej jest pochodną korzystnego dla żubra
układu parametrów: udziału siedlisk hydrogenicznych, eutroficznych, antropopresji związanej z
ruchem turystycznym oraz dostępności terenów otwartych (łąk) wewnątrz i w sąsiedztwie
kompleksu leśnego.
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Ryc. 2. Położenie OHZ Nadleśnictw Augustów (nr 44 i 47) i Płaska (nr 37 i 43) na tle kompleksu
Puszczy Augustowskiej
Zestawienia i analizy zastosowane w tym opracowaniu odnoszą się zasadniczo do obszaru czterech
OHZ-tów, dwóch zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Płaska (dwa górne kontury Ryc. 2) i
dwóch z obszaru Nadleśnictwa Augustów (dwa dolne kontury na Ryc. 2). Jednakże w kilku
miejscach niniejszego dokumentu omówiono większy obszar, położony na wschód i południowy
wschód od wymienionych OHZ-tów. Dotyczy to obrębu leśnego Mikaszówka Nadleśnictwa Płaska
i obszaru obejmującego całość obrębu leśnego Balinka Nadleśnictwa Augustów. Ma to związek z
występowaniem na tych obszarach siedlisk i innych czynników korzystnych dla żubra oraz z
faktem, iż byłby to najbardziej prawdopodobny kierunek rozprzestrzeniania się żubrów po
wsiedleniu do Puszczy Augustowskiej.

2. Analiza siedlisk
Żubr jest przeżuwaczem odznaczającym się małą selektywnością podczas żerowania, jednak ze
względu na swoje rozmiary, potrzebuje dużej ilości pokarmu (Krasiński i in. 1999; Krasińska,
Krasiński 2004; Mellin i in. 2009). Zapotrzebowanie pokarmowe jest głównym czynnikiem
determinującym wędrówki żubrów w obrębie zajmowanych areałów.
Pokarm żubrów stanowią rośliny zielne dna lasu, terenów otwartych (łąk, pól), a także pędy drzew i
krzewów. W warunkach naturalnych zwierzęta te nie użytkują w jednakowy sposób całego areału,
na którym występują (Krasińska, Krasiński 2004). Poszczególne stada/osobniki wybierają do życia
tylko najbardziej odpowiednie dla siebie areały, a rozmieszczenie przestrzenne uwarunkowane jest
współwystępowaniem właściwych siedlisk, terenów otwartych oraz innymi czynnikami. Wzorce
użytkowania środowiska są charakterystyczne dla danego gatunku, niemniej czynnikami
wpływającymi bezpośrednio na dobór siedlisk są m.in. lokalne warunki środowiskowe, zmienne na
przestrzeni roku kalendarzowego.
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Optymalnym środowiskiem do życia żubrów w sezonie wegetacyjnym są lasy liściaste i mieszane,
poprzecinane śródleśnymi łąkami i polanami, w dalszej kolejności olsy i bory mieszane. W okresie
zimowym żubry częściej przebywają w lasach iglastych.
Powierzchnia leśna OHZ-tów nadleśnictw Augustów i Płaska wynosi 28 090 ha. Występuje tu
prawie cały wachlarz siedlisk leśnych z wyjątkiem boru suchego (Bs) i lasu łęgowego (Lł).
Tabela 1. Udział siedlisk w OHZ-ach nadleśnictw Augustów i Płaska.
Siedlisko*

Powierzchnia w OHZ
Nadleśnictwa Augustów
ha

%

Powierzchnia w OHZ
Nadleśnictwa Płaska
ha

%

Ogółem
ha

%

Bb

192,22

1,33

96,56

0,76

288,78

1,06

BMb

111,50

0,77

153,08

1,20

264,58

0,97

BMśw

2011,88

13,88

3598,44

28,18

5610,32

20,58

BMw

1311,87

9,05

1136,95

8,90

2448,82

8,98

Bśw

6597,91

45,51

5166,27

40,46

11764,18

43,15

Bw

429,45

2,96

229,94

1,80

659,39

2,42

LMb

627,77

4,33

741,17

5,80

1368,94

5,02

LMśw

239,15

1,65

395,77

3,10

634,92

2,33

LMw

921,34

6,36

481,74

3,77

1403,08

5,15

Lśw

38,73

0,27

34,64

0,27

73,37

0,27

Lw

203,81

1,41

94,72

0,74

298,53

1,09

Ol

671,01

4,63

420,17

3,29

1091,18

4,00

OlJ

1137,73

7,85

221,39

1,73

1359,12

4,98

Razem

14494,37

100,00

12770,84

100,00

27265,21** 100,00

* Siedlisko w ujęciu typów siedliskowych lasu wg. Instrukcji wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych
typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. Instrukcja Urządzania Lasu Tom 2.

** Powierzchnia różna od sumy powierzchni leśnej OHZ-tów, ponieważ dla części powierzchni leśnej brak danych
siedliskowych.

Na terenie OHZ-tów nadleśnictw Augustów i Płaska dominują siedliska borowe, głównie Bśw i
BMśw, które stanowią łącznie 63,73% całkowitej powierzchni leśnej. Siedliska lasowe stanowią
13,86% powierzchni, natomiast olsy i olsy jesionowe stanowią jedynie 8,98% powierzchni (Ryc.3).
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Ryc.3. Udział siedlisk w granicach OHZ-tów nadleśnictw Augustów i Płaska

Ryc. 4. Udział typów siedliskowych lasu w OHZ-tach nadleśnictw Augustów i Płaska
Udział poszczególnych siedlisk w OHZ-tach nadleśnictwa Augustów i Płaska jest podobny (Ryc.
4), dominują bory świeże (Bśw) i bory mieszane świeże (BMśw). Najmniejszy udział mają lasy
świeże (Lśw) oraz bory bagienne (Bb) i bory mieszane bagienne (BMb).
Siedliska lasów liściastych i mieszanych oraz olsów i olsów jesionowych są w przeważającej
większości niewielkimi płatami, które tworzą mozaikę z siedliskami borowymi. Większość z nich
znajduje się w części środkowej omawianego obszaru. Siedliska te zajmują głównie niewielkie
obniżenia terenowe oraz miejsca wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.
Łączna powierzchnia siedlisk preferowanych przez żubry na terenie OHZ-tów wynosi 3457,12 ha,
co stanowi około 13% całkowitej powierzchni leśnej. Największy udział w tej grupie maja olsy i
olsy jesionowe 2450,30 ha (około 9%).
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3. Układ klas wieku drzewostanów
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Ryc. 5. Układ klas wieku drzewostanów na terenie OHZ Nadleśnictwa Augustów
(stan na 2011 r.)
Drzewostany obszaru OHZ Nadleśnictwa Augustów (obwód nr 44 i 47) pod względem wieku są
umiarkowanie zróżnicowane, z dominacją drzewostanów średnich i starszych klas wieku.
Największą powierzchnię zajmują drzewostany w wieku 71-90 lat (27,3%) i 51-60 (13,2%).
Drzewostany młodsze do 40 lat zajmują w sumie 17,1% powierzchni obszaru. Uprawy (5,4%) i
młodniki (3,0%), czyli obszary potencjalnie atrakcyjne pod względem bazy żerowej dla żubra
stanowią 8,4% wszystkich drzewostanów. Do grupy tej należy również doliczyć odnowienia
podokapowe (odnowione gniazda i dolesione luki), które zajmują ok. 1% powierzchni
analizowanego obszaru. W tym kontekście należy uznać, iż nieco ponad 9% powierzchni obszarów
leśnych to miejsca atrakcyjne pod względem bazy żerowej dla żubra. W praktyce jednak, gdy
weźmiemy pod uwagę, że większa część tych powierzchni jest ogrodzona oraz część położona w
sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i wykorzystywanych intensywnie turystycznie, to obszar ten
zmniejszy się do 3-4% powierzchni leśnej.
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Ryc. 6. Układ klas wieku drzewostanów na terenie OHZ Nadleśnictwa Płaska
(stan na 2011 r.)
Drzewostany obszaru OHZ (obwód nr 37 i 43) Nadleśnictwa Płaska pod względem wieku są
umiarkowanie zróżnicowane, z przewagą drzewostanów średnich i starszych klas wieku.
Największą powierzchnię zajmują drzewostany w wieku 71-90 lat (24,3%), 51-60 (11,5%) i 101120 (10,4%). Drzewostany młodsze do 40 lat zajmują w sumie 18,9% powierzchni obszaru.
Uprawy (5,1%) i młodniki (2,9%), czyli obszary potencjalnie atrakcyjne pod względem bazy
żerowej dla żubra stanowią 8% wszystkich drzewostanów. Do grupy tej należy również doliczyć
odnowienia podokapowe (odnowione gniazda i dolesione luki), które zajmują ok. 0,3-0,6%
powierzchni analizowanego obszaru. W tym kontekście należy uznać, iż nieco ponad 8%
powierzchni obszarów leśnych to miejsca atrakcyjne pod względem bazy żerowej dla żubra. W
praktyce jednak, gdy weźmiemy pod uwagę, że większa część tych powierzchni jest ogrodzona oraz
część położona w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i wykorzystywanych intensywnie
turystycznie, to obszar ten zmniejszy się do 2-3% powierzchni leśnej.

4. Udział powierzchni grodzonych upraw i młodników, prognozowane zmiany
Na obszarze OHZ nr 44 (Obr. Augustów) łączna długość ogrodzonej powierzchni leśnej to 53,86
km (53 860 m). Ogrodzona powierzchnia upraw, młodników i upraw podokapowych to 156,67 ha.
W obszarze OHZ nr 47 (Obr. Balinka) łączna długość grodzeń wynosi 127,56 km (127 557 m).
Ogrodzona powierzchnia upraw, młodników i upraw podokapowych to 319,11 ha. W/w
powierzchnie w 100% ogrodzone są siatką drucianą. Łącznie na terenie OHZ Nadleśnictwa
Augustów występuje 181,42 km grodzeń, które zabezpieczają przed dostępem zwierzyny prawie
476 ha powierzchni leśnej. Stanowi to 3,19% powierzchni leśnej tego obszaru.
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W obszarze OHZ nr 43 (Obr. Płaska) łączna długość grodzeń wynosi 94,19 km (94 195 m), która
zabezpiecza 239,16 ha lasu. W OHZ nr 37 (Obr. Serwy II) łączna długość ogrodzonych
powierzchni wynosi 45,67 km (45 667 m). Ogrodzona powierzchnia to 131,12 ha upraw, upraw
podokapowych i młodników. W/w powierzchnie w ponad 99% ogrodzone są siatką drucianą, tylko
jedna powierzchnia (1030 metrów) to ogrodzenie drewniane. Łącznie na terenie OHZ Nadleśnictwa
Płaska występuje 139,86 km grodzeń, które zabezpieczają przed dostępem zwierzyny nieco ponad
378 ha powierzchni leśnej. Stanowi to 2,86% powierzchni leśnej tego obszaru.
W sumie na analizowanym terenie ogrodzona powierzchnia leśna obejmuje 846,06 ha, przy ogólnej
powierzchni leśnej (analizowanej) terenów nadleśnictw Augustów i Płaska wynoszącej 28 090 ha powierzchnia ogrodzona stanowi 3%. Najstarsze grodzenia pochodzą z połowy lat 90-tych XX
wieku, zaś najmłodsze z 2011.
Na terenie OHZ Nadleśnictwa Augustów grodzenie nowo zakładanych upraw i gniazd w rębniach
częściowych utrzymuje się na poziomie ok. 50%. Grodzeniami nie są objęte odnowienia na
siedliskach olsu, olsu jesionowego i siedliskach borowych w miejscach o niskiej presji zwierzyny.
W perspektywie najbliższych lat, taki poziom grodzeń ma zostać utrzymany.
Na terenie OHZ Nadleśnictwa Płaska grodzenie nowo zakładanych upraw i gniazd w rębniach
częściowych utrzymuje się na poziomie ok. 70-80%. Grodzeniom nie podlegają jedynie odnowienia
na olsach, olsach jesionowych i w wyjątkowych przypadkach na siedliskach borowych, w
miejscach o niskiej presji zwierzyny kopytnej. W perspektywie następnych lat, z uwagi na wysoką
liczebność populacji jelenia i łosia oraz znaczące uszkodzenia drzewek w uprawach i młodnikach
taki poziom grodzeń ma zostać utrzymany.
Zręby zupełne i gniazda w rębniach częściowych w pierwszych latach po wyrębie dostarczają
młodej
roślinności
zielnej,
chętnie
jedzonej
przez
żubry.
Wysoki
procent
(50 – 80) grodzonych odnowień otwartych i podokapowych, który będzie się utrzymywał w
najbliższych latach, należy uznać za czynnik niesprzyjający w kontekście dostępu
do bazy żerowej dla żubra.

5. Skład gatunkowy młodszych klas wieku drzewostanów (wg gatunków rzeczywistych)

Ryc. 7. Udział gatunków w drzewostanach 1-10 lat w OHZ Nadleśnictwa Augustów
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Ryc. 8. Udział gatunków w drzewostanach 11-20 lat w OHZ Nadleśnictwa Augustów

Ryc. 9. Udział gatunków w drzewostanach 21-30 lat w OHZ Nadleśnictwa Augustów

Ryc. 10. Udział gatunków w drzewostanach 31-40 lat w OHZ Nadleśnictwa Augustów
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Gatunkiem dominującym w drzewostanach I i II klasy wieku (1-40 lat) Nadleśnictwa Augustów jest
sosna zwyczajna Pinus sylvestris, która tylko w uprawach zajmuje powierzchnię poniżej 50%. W
pozostałych drzewostanach z przedziału wiekowego 11-40 lat, udział sosny najniższy próg (50,2%)
osiąga w przedziale 31-40 lat, a najwyższy (62,2%) w drzewostanach 21-30 lat. W drzewostanach
11-40 letnich jeszcze tylko 3 gatunki drzew oscylują wokół udziału na poziomie 10% są to: olsza
czarna Alnus glutinosa, brzoza Betula spp. (brzoza brodawkowata i brzoza omszona) i świerk
pospolity Picea abies. Pozostałe gatunki drzew: jesion wyniosły Fraxinus excelsior, dąb
szypułkowy Quercus robur, osika Populus tremula, lipa drobnolistna Tilia cordata i modrzew
Larix decidua występują w ilościach śladowych.
W uprawach (1-10 lat) układ gatunków jest nieco inny. Sosna zwyczajna jest gatunkiem
dominującym, ale ma niższy udział (37,7%), drugim gatunkiem pod względem powierzchni jest
olsza czarna (31,7%), brzoza zaś stanowi tylko 3,2%. Świerk pospolity osiąga 15,2% udziału, zaś
dąb szypułkowy, który w drzewostanach przedziału wiekowego 11-40 lat osiągał bardzo niski
udział rzędu 0,2-3,4% zajmuje w tej klasie (podklasie) 11,6% powierzchni.

Ryc. 11. Udział gatunków w drzewostanach 1-10 lat w OHZ Nadleśnictwa Płaska

Ryc. 12. Udział gatunków w drzewostanach 11-20 lat w OHZ Nadleśnictwa Płaska
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Ryc. 13. Udział gatunków w drzewostanach 21-30 lat w OHZ Nadleśnictwa Płaska

Ryc. 14. Udział gatunków w drzewostanach 31-40 lat w OHZ Nadleśnictwa Płaska
Gatunkiem dominującym w drzewostanach I i II klasy wieku (1-40 lat) w Nadleśnictwie Płaska jest
sosna zwyczajna Pinus sylvestris, która w zależności od klasy wieku zajmuje powierzchnię od
56,9% do 74%. Najniższy próg (56,9%) osiąga w IIa klasie wieku (21-30 lat), a najwyższy (74%) w
drzewostanach 31-40 lat. Drugim gatunkiem pod względem udziału w powierzchni jest świerk
pospolity Picea abies, który w drzewostanach do 40 lat zajmuje powierzchnię w przedziale od
11,2% (11-20 lat) do 20,3% (w 21-30 lat). W drzewostanach do 20 lat jeszcze tylko dwa gatunki
drzew mają znaczący udział są to: olsza czarna Alnus glutinosa (15,5-16,8%) i dąb szypułkowy
Quercus robur (4,2-5,2%). W drzewostanach 21-40 również tylko dwa gatunki mają znaczący
udział są to: olsza czarna Alnus glutinosa (15,6-16,8%) i brzoza Betula spp. 9,3-11,7%. Pozostałe
gatunki drzew tworzących drzewostany w Nadleśnictwie Płaska to: modrzew europejski, wiązy,
jesion wyniosły i lipa drobnolistna występują w udziałach poniżej 1%.
Przedstawione zestawienia udziału gatunkowego drzew (według gatunków rzeczywistych) w
młodszych klasach wieku na obszarze OHZ Nadleśnictwa Augustów i Płaska pokazują
zdecydowana dominację gatunków iglastych, a wśród nich dominację sosny pospolitej. Z gatunków
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liściastych znaczniejszy udział ma tylko olcha czarna i brzozy (brodawkowata i omszona). Gatunki
atrakcyjne pod względem żeru pędowego dla zwierzyny takie jak: dąb szypułkowy, lipa
drobnolistna czy jesion wyniosły, mają marginalny udział w tej grupie drzewostanów.

6. Łąki i inne powierzchnie otwarte z roślinnością trawiastą
Udział terenów otwartych tj. łąk, pastwisk i poletek łowieckich, będących w zarządzie LP, na
omawianym obszarze jest niewielki i wynosi łącznie 136,53 ha. Najliczniejszą grupę stanowią
pastwiska 70,83 ha oraz łąki 43,73 ha. Najmniejszą powierzchnię zajmują poletka łowieckie –
21,97 ha.
Szacunkowa ilość łąk i pastwisk niebędących własnością LP, ale znajdujących się w
granicach obrębów leśnych Augustów, Balinka, Mikaszówka, Płaska i Serwy II wynosi 7631,74 ha.
Największe połacie łąk znajdują się w części wschodniej i południowo-wschodniej omawianego
obszaru. Są to łąki w krajobrazie rolniczym (w zasięgu obrębu leśnego Mikaszówka), znacznie
oddalone od kompleksu leśnego, więc nie można ich brać pod uwagę, jako uzupełnienie bazy
żerowej dla żubra. Jedynie część łąk położonych w granicach obrębu leśnego Balinka, przy
wschodniej i południowo-wschodniej granicy OHZ nr 47 mogłaby być użytkowana przez żubry,, co
zapewne stałoby się powodem konfliktu z miejscowymi rolnikami.

Ryc. 15. Lokalizacja łąk na obszarze obrębów leśnych Nadleśnictwa Augustów i Płaska
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7. Dostępność wody
Sieć rzeczna na omawianym obszarze jest słabo rozwinięta i ogranicza się w zasadzie do kilku
większych rzek takich jak: Czarna Hańcza, Wołkuszanka, Niedźwiedzica, Lebiedzianka,
Jastrzębianka i Paniówka oraz kilku mniejszych cieków ,często bez nazwy. Na obszarze
opracowania znajdują się również Kanał Augustowski oraz fragment Kanału Bystrego.
Dobrze rozwinięta jest sieć jezior i niewielkich zbiorników wodnych. Na obszarze omawianych
OHZ-tów oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 18 jezior oraz szereg mniejszych
zbiorników wodnych. Rozkład przestrzenny akwenów wodnych jest bardzo nierównomierny.
Praktycznie wszystkie jeziora znajdują się w części północnej i zachodniej omawianego obszaru.
Tereny podmokłe i bagna tworzą skomplikowaną sieć skupiającą się głównie w części środkowej
omawianego obszaru. Łączna powierzchnia tych terenów wynosi około 4110 ha, co stanowi około
12% powierzchni OHZ-tów. Na całym obszarze występują bardzo licznie niewielkie zabagnienia i
podmokłości, których powierzchnia jest trudna do określenia.
Niewielka ilość cieków, lokalizacja jezior w części, która ze względu na ruch turystyczny byłaby
trudno dostępna dla żubra w sezonie letnim oraz niskie uwilgotnienie olsów i lasów mieszanych
bagiennych, powoduje występowanie obszarów z niedoborem wody w części centralnej i
wschodniej analizowanego obszaru. Zasadniczy okres wycieleń u żubra odbywa się od maja do
lipca, a więc nałoży się częściowo na kulminację ruchu turystycznego, co niewątpliwie wpłynęłoby
na ograniczenie dostępności terenów w zachodniej i północnej części analizowanego obszaru.
Zatem najbardziej sprzyjające warunki pod względem dostępności do wody w aspekcie cieleń
żubrów występują na terenie obrębu leśnego Balinka (OHZ nr 47).

Ryc. 16. Lokalizacja wód i siedlisk hydrogenicznych na obszarze obrębów leśnych Nadleśnictwa
Augustów i Płaska
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8. Skład gatunkowy i dynamika liczebności ssaków kopytnych oraz dużych
drapieżników
8.1. Kopytne
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Ryc. 17. Liczebność kopytnych na terenie Nadleśnictwa Augustów w okresie 2005-2011
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Ryc. 18. Liczebność kopytnych na terenie Nadleśnictwa Płaska w okresie 2005-2011
Na terenie OHZ-tów Nadleśnictw Augustów i Płaska kopytne reprezentowane są przez 4 gatunki:
łoś, jeleń, sarna i dzik. Dwukrotnie odnotowano również pojawienie się żubra w Puszczy
Augustowskiej – jeden osobnik w 2005 roku (prawdopodobnie z Puszczy Boreckiej) oraz trzy
osobniki w 2012, które prawdopodobnie migrowały z tego samego kierunku.
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Populacje wszystkich omawianych gatunków na terenie Nadleśnictwa Augustów mają trend
wzrostowy, gatunkiem dominującym jest sarna, która osiągnęła zagęszczenie w 2011 roku 55,4
os./1000 ha lasu. Podobny układ kopytnych występuje na terenie Nadleśnictwa Płaska z tym, że
dominantem jest tu jeleń, który w 2011 roku występował w zagęszczeniu 31,6 os./1000 ha lasu.
Tabela 2. Liczebność i pozyskanie kopytnych w Nadleśnictwie Augustów.
łoś

jeleń

sarna

dzik

liczebność

pozyskanie

liczebność

pozyskanie

liczebność

pozyskanie

liczebność

pozyskanie

2005

129

0

338

58

857

207

226

144

2006

161

0

312

33

785

100

261

141

2007

151

0

393

29

844

72

265

141

2008

163

0

439

36

996

117

305

179

2009

193

0

667

51

1510

153

423

333

2010

193

0

527

91

1220

262

394

378

2011

206

0

556

77

1409

180

401

315

Populacja łosia ma wyraźny trend wzrostowy i nie podlega użytkowaniu. Pozyskanie jelenia w
okresie 2005-2011 utrzymywało się na poziomie 11,6% (min 7,4% w 2007 i max 17,3% w 2010),
sarny
14,3%
i
dzika
71,7%.
Wielkość
pozyskania
dzika
w stosunku do liczebności osiąga bardzo wysoki poziom i wynika z niedoszacowania liczebności
tego gatunku.
Tabela 3. Liczebność i pozyskanie kopytnych w Nadleśnictwie Płaska.
łoś

jeleń

sarna

dzik

liczebność

pozyskanie

liczebność

pozyskanie

liczebność

pozyskanie

liczebność

2005

76

0

285

61

270

50

94

81

2006

53

0

218

33

280

20

195

100

2007

73

0

309

26

182

19

180

103

2008

75

0

320

35

295

20

190

118

2009

85

0

560

39

480

30

230

168

2010

96

0

607

66

517

52

242

207

2011

111

0

670

80

483

43

238

161

pozyskanie

Na terenie Nadleśnictwa Płaska populacja łosia ma również wyraźny trend wzrostowy i nie podlega
użytkowaniu. Pozyskanie jelenia w okresie 2005-2011 utrzymywało się na poziomie 11,5% (min
7% w 2009 i max 21,4% w 2005), sarny 9,3% i dzika 68,5%. Wielkość pozyskania dzika w
stosunku do liczebności osiąga bardzo wysoki poziom i wynika to najprawdopodobniej z
niedoszacowania liczebności tego gatunku.
8.2. Duże drapieżniki
Populacja osiadła rysia w Puszczy Augustowskiej szacowana jest na 10-16 osobników, zatem
zagęszczenie wynosi 0,1-0,2os./1000 ha lasu. Rysie żywią się głównie sarnami (ok. 60-70%
wszystkich ofiar) i jeleniami (20-30%, prawie wyłącznie osobniki młode). Inne zwierzęta mają
niewielki udział w pokarmie rysi (Jędrzejewski i in. 2010). Liczna populacja rysi może zatem
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istotnie ograniczać jedynie liczebność saren, a w nieco mniejszym stopniu wpływa na zagęszczenie
jeleni. Na populację żubra nie miałaby żadnego wpływu.
Populacja wilka w Puszczy Augustowskiej oceniana jest na 6 watah (26-30 osobników).
Zagęszczenie wynosi 0,2-0,3 os./1000 ha lasu. Wilki polują przede wszystkim na ssaki kopytne,
preferowanym gatunkiem ofiar jest jeleń, lecz mogą polować na wszystkie gatunki dzikich ssaków
kopytnych występujących na danym terenie (dziki, sarny, łosie oraz sporadycznie na żubry).
Podsumowując, populacja kopytnych na obszarze OHZ-tów Nadleśnictw Augustów i Płaska osiąga
bardzo wysokie zagęszczenie, zaś liczebność dużych drapieżników jest taka, że nie mają one
istotnego
wpływu
na
stan
populacji
jelenia
i sarny. Wprowadzenie kolejnego dużego roślinożercy na obszar Puszczy Augustowskiej
podniosłoby stan konkurencji o pokarm wśród kopytnych (zwłaszcza w stosunku do jelenia).
Prawdopodobnie
wpłynęłoby
również
na
wzrost
wielkość
uszkodzeń
w drzewostanach młodszych klas wieku.

9. Szkody od zwierzyny w lesie

Ryc. 19. Szkody od zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Augustów
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Ryc. 20. Szkody od zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Augustów

Ryc. 21. Powierzchnia uszkodzonych drzewostanów przez zwierzynę na terenie Nadleśnictwa
Augustów
Uszkodzenia drzew i całych drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Augustów odnotowano
w 2011 roku na powierzchni 753,85 ha. W tej powierzchni dominują uszkodzenia od zwierzyny na
poziomie powyżej 20% uszkodzonych drzew lub powierzchni w drzewostanie, które stanowią
77,6% wszystkich uszkodzeń. Do 2004 roku szkody utrzymywały się na średnim poziomie,
natomiast od 2005 roku nastąpił znaczny wzrost uszkodzeń i tendencja wzrostowa utrzymuje się
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nadal. Do 2008 roku uszkodzenia od zwierzyny koncentrowały się w uprawach i młodnikach,
osiągając najwyższe natężenie w młodnikach. Natomiast od 2009 roku najwięcej uszkodzeń od
zwierzyny rejestrowane jest w drzewostany średnich i starszych klas wieku. Wpływ na taki obraz
mają zapewne powszechnie stosowane grodzenia nowo zakładanych upraw leśnych jak
i wzrost populacji bobra, który to gatunek powoduje zamieranie starszych drzewostanów,
ulokowanych nad ciekami wodnymi. Oceniając uszkodzenia pod kątem gatunku zwierzyny, która je
powoduje to do 2008 roku był to jeleń, natomiast od 2009 roku jest nim łoś. Istotnym gatunkiem
jest również bóbr, który sukcesywnie wywiera coraz większą presję na drzewostany i od 2010 roku
szkody powodowane przez ten gatunek zajmują już drugą co do wielkości powierzchnię. Na
przestrzeni lat 2005-2011 uszkodzenia powodowane przez łosia i jelenia osiągają wysokie wartości.
W przypadku bobra trend jest wyraźnie wzrostowy.

Ryc. 22. Szkody od zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Płaska
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Ryc. 23. Szkody od zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Płaska

Ryc. 24. Powierzchnia uszkodzonych drzewostanów przez zwierzynę na terenie Nadleśnictwa
Płaska
Uszkodzenia drzew i całych drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Płaska odnotowano w 2011
roku na powierzchni 662,66 ha. Oceniając je pod kątem nasilenia to dominują uszkodzenia od
zwierzyny na poziomie powyżej 20% w drzewostanie. Stanowią one 56,6% wszystkich uszkodzeń.
Do 2006 roku szkody powodowane przez zwierzynę w drzewostanach utrzymywały się na stałym
poziomie. Od 2007 zaznaczyła się wyraźna tendencja wzrostowa. W 2010 i 2011 roku
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powierzchnia uszkodzonych drzewostanów gwałtownie wzrosła, osiągając ponad 400% wzrost w
stosunku do roku 2002. W latach 2002 – 2006 problem koncentrował się w uprawach i młodnikach.
Natomiast od 2007 roku obserwowany jest wzrost szkód w drzewostanach starszych. Lata 2010 i
2011 to gwałtowny wzrost szkód od zwierzyny, z największym nasileniem w uprawach i
drzewostanach starszych klas wieku. Wzrost uszkodzeń w starszych drzewostanach jest skutkiem
wzrostu populacji bobra, który nad ciekami wodnymi powoduje zamieranie nawet całych
drzewostanów. Natomiast wzrost uszkadzanych upraw i młodników w ostatnich latach jest
pochodną znacznego wzrostu populacji jelenia i sarny na terenie Nadleśnictwa Płaska. Oceniając
uszkodzenia pod kątem gatunku zwierzyny, która je powoduje to kluczowe są dwa gatunki: jeleń i
łoś. Wzrost liczebności tych gatunków skutkuje wzrostem powierzchni uszkodzonych
drzewostanów. Niepokojący jest zwłaszcza znaczny wzrost drzewostanów uszkadzanych przez
łosia, który będąc gatunkiem wyłączonym z użytkowania, nie podlega regulacjom liczebności.
Wpływ dużych drapieżników na ten gatunek jest niewielki, zatem problem uszkodzeń będzie
narastał.
Wprowadzenie żubra na teren Nadleśnictw Augustów i Płaska niewątpliwie spowodowałoby dalszy
wzrost uszkodzeń w drzewostanach, zwłaszcza średnich klas wieku. Należy jednak podkreślić, że
doświadczenia z Puszczy Knyszyńskiej (Nadleśnictwo Krynki i Waliły) pokazują, iż żubr
generalnie powoduje uszkodzenia na poziomie do 20% drzew/powierzchni drzewostanu.

10. Zasobność bazy żerowej
Żubry użytkują różne środowiska, w zależności od ich sezonowej produktywności i zasobności,
dlatego ich wędrówki po lesie są determinowane głównie poszukiwaniem pożywienia. Stałe
przemieszczanie się żubrów ma również ścisły związek ze specyficzną strategią żerowania tych
zwierząt. Żerując pozostają one krótko w jednym miejscu, zgryzając jedynie wierzchołki roślin
runa, dzięki czemu nie pozostawiają po sobie spustoszenia (Kowalczyk, Ławreszuk, Wójcik red.
2010).
W zimie zasoby pokarmowe dla roślinożerców na terenach leśnych drastycznie się kurczą.
Najbardziej dostępnym pokarmem w tym okresie są pędy i kora drzew. W miesiącach zimowych
niezbędne jest dokarmianie zwierzyny. W Puszczy Białowieskiej żubry dokarmiane są w specjalnie
do tego celu skonstruowanych paśnikach. Obecnie obserwuje się, że większość żubrów gromadzi
się w tych miejscach i użytkuje je bardzo regularnie, spędzając znaczną część okresu zimowego w
ich bliskim sąsiedztwie. Zaobserwowano również, że w okresie zimowym żubry wykorzystują
także inne źródło pożywienia, jakim są uprawy rolne. Każdego roku żubry coraz częściej i coraz
liczniej pojawiają się na polach i łąkach otaczających kompleksy leśne, w których bytują
(Kowalczyk, Ławreszuk, Wójcik red. 2010). W przypadku populacji żubra z Puszczy Knyszyńskiej
tylko pojedyncze osobniki bytują całą zimę w kompleksie leśnym, zaś większość żubrów od
listopada do kwietnia przebywa na terenach otwartych, żerując na uprawach rolniczych.
Badania prowadzone w Puszczy Białowieskiej wskazują, że jako bazę żerową żubry preferują
śródleśne łąki, olsy oraz łęgi, unikają natomiast borów i borów mieszanych. W poszukiwaniu
pożywienia często wychodzą na łąki i pola znajdujące się w pobliżu lasu. Obserwacje stad z
Puszczy Białowieskiej wskazują, że żubry wychodząc na tereny otwarte trzymają się w pobliżu
obszarów zalesionych, w odległości rzadko przekraczającej 500 metrów od najbliższej powierzchni
zadrzewionej. Najdalej, według danych z obserwacji, odchodziły na odległość około 1,5 km od
powierzchni leśnej.
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Badania nad dietą żubrów prowadzone dotychczas tylko w Puszczy Białowieskiej wskazują, że
podstawę diety stanowią trawy i rośliny zielne, natomiast udział żeru pędowego nie przekracza 5 –
30% (Kowalczyk 2010). Dorosłe zwierzę potrzebuje dziennie około 40-50 kg świeżej masy roślin.
Rocznie potrzebuje więc od 14 do 18 ton świeżej masy roślinnej.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, określono szacunkową zasobności bazy żerowej w OHZ-tach
nadleśnictw Augustów i Płaska. Według badań przeprowadzonych w Puszczy Białowieskiej na
metrze kwadratowym łąki przed koszeniem rośnie około 0,5 kg traw i roślin zielnych. Zakładając,
że produktywność łąk na omawianym obszarze jest taka sama jak w Puszczy Białowieskiej (a raczej
jest niższa), w ciągu roku z łąk będących pod zarządem LP można uzyskać 573 tony świeżej masy
roślinnej. Szacunkowa ilość świeżej masy roślinnej na łąkach prywatnych znajdujących się w
granicach opracowania oraz w odległości nie większej niż 1,5 km od granicy lasu (zasięg penetracji
przez żubry) wynosi około 14 351 ton/rok.
Brak jest szczegółowych danych na temat zasobności poszczególnych siedlisk w granicach
opracowania w żer pędowy. Według oceny Bobka (2007) przeprowadzonej dla Puszczy Boreckiej
średnia zasobność w żer pędowy 1 hektara lasu wynosi 21 kg suchej masy.
Z powyższych danych wynika, że przeciętny żubr potrzebuje do zaspokojenia rocznych potrzeb
około 3 ha łąk oraz 20 ha lasu do żeru pędowego, przy założeniu, że nie ma konkurencji ze strony
innych roślinożerców. Przy braku terenów otwartych powierzchnia lasu do zaspokojenia potrzeb
żerowych żubra zwiększa się do około 80 ha.
Według Perzanowskiego i in. (2006) zagęszczenie wynoszące 0,5 żubra na km 2 (100 ha) jest na
bezpiecznym poziomie pod względem szkód w lesie. Przyjmując te założenia można stwierdzić, że
na terenie OHZ-tów może egzystować stado liczące około 40 sztuk.
Istotnym
problemem
jest
zapewnienie
żubrom
odpowiedniej
bazy
żerowej
w okresie zimowym. Na terenie OHZ-tów należy założyć kilka (3-4) miejsca dokarmiania, które
będą dawały możliwość rozproszenia żubrów. Z powodu szkód powodowanych przez żubry w
pobliżu miejsc dokarmiania należy przenosić je co kilka lat i wykorzystywać cyklicznie.
Lokalizacja tych miejsc powinna być tak dobrana, aby nie dopuścić do niszczenia cennych
obszarów np. rezerwatów.
Ważnym
elementem
zimowego
dokarmiania
jest
koszenie
śródleśnych
łąk
i pozostawianie siana w postaci stogów lub brogów. W ramach uzupełniania diety zwierząt można
zakładać niewielkie sady owocowe ze starymi odmianami jabłoni i grusz. Należałoby również
zakładać poletka zgryzowe czy zaporowe, co może być elementem zapobiegania ewentualnym
szkodom. Dla takich poletek warto polecić stare odmiany zbóż (Mellin, Wyrobek, Olech 2009).
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11. Antropopresja

Ryc. 25. Lokalizacja istotnych szlaków komunikacyjnych na terenie OHZ Nadleśnictwa Płaska i
Augustów
Przez analizowany teren i/lub jego najbliższe sąsiedztwo przebiegają dwie drogi: krajowa nr 16
Augustów (Dolna Grupa k. Grudziądza) – Ogrodniki (Granica Państwa) i wojewódzka Nr 664
Raczki - Augustów – Lipsk (Granica Państwa). Droga krajowa Nr 16 przebiega tylko przez
zachodni skraj terenów leśnych Nadleśnictwa Augustów na odcinku ok. 6,5 km. Jest to droga o
znacznym natężeniu ruch samochodowego, zwłaszcza w okresie letnim. Jest jedną z głównych tras
przemieszczania się ruch turystycznego na terenie Puszczy Augustowskiej. Droga ta stanowi pewną
barierę ekologiczną, natomiast jej lokalizacja w sąsiedztwie miasta Augustów czyni z niej obszar
nieprzydatny jako potencjalne miejsce bytowania żubrów na terenie OHZ Nadleśnictwa Augustów.
Droga będzie odgrywała negatywną rolę w potencjalnym kierunku migracji w celu zasiedlenia
zachodniej części Puszczy. Droga Augustów – Granica Państwa cechuje się niewielkim ruchem
pojazdów. Jednakże przebiega przez południowy i południowo – zachodni obszar obrębu Balinka
(OHZ Nadleśnictwa Augustów), który jest potencjalnie najlepszym areałem do zasiedlenia żubrem.
Obszar ten wyróżnia się większym udziałem siedlisk żyznych i wilgotnych (również bagiennych)
oraz znacznym udziałem łąk w sąsiedztwie terenów leśnych. Przecinając te tereny droga jest
czynnikiem stresu dla zwierząt, jednakże niewielki ruch, nie tworzy z niej stałej bariery. Zatem nie
będzie czynnikiem, który mógłby być przyczyną niezasiedlenia terenów na południe od niej i
czynnikiem dzielącym populację na mikropopulacje.
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Linia kolejowa Białystok – Suwałki, przebiegająca przez południowy kraniec analizowanego
obszaru, ze względu na swoje położenie i niskie natężenie ruchu pociągów może mieć podobne
potencjalne oddziaływanie, jak omówiona wyżej droga Augustów – Granica Państwa.

Ryc. 26. Lokalizacja szlaków turystycznych i obiektów związanych z ruchem turystycznym na
terenie OHZ Nadleśnictwa Płaska i Augustów
Teren Nadleśnictw Augustów i Płaska wchodzący w skład jednego z największych kompleksów
leśnych w Polsce z pięknie położonymi jeziorami wśród borów sosnowych, tworzy specyficzne
warunki klimatyczne i estetyczne co sprawia, że jest to obszar o ponadprzeciętnych walorach
turystycznych.
Walory krajobrazowe i turystyczne sprawiają, iż teren ten jest najważniejszym obszarem
turystycznym województwa podlaskiego i jednym z ważniejszych obszarów turystycznych Polski.
Dynamika ruchu turystycznego skorelowana jest z warunkami klimatycznymi. Zdecydowanie
dominuje tu letnia turystyka wypoczynkowa - ponad 60% całorocznego ruchu (dane Starostwa
Powiatowego w Augustowie 2006) koncentruje się w miesiącach letnich, szczególnie w okresie
wakacyjnym. Większość obiektów noclegowych i turystycznych znajduje się w Augustowie oraz w
miejscowości Płaska i jej sąsiedztwie.
Rzeka Czarna Hańcza, Kanał Augustowski i jeziora Necko, Białe, Studzieniczne tworzą szkielet,
wokół którego skupia się ruch turystyczny oraz baza noclegowa (poza miastem Augustów).
Malowniczość tych obiektów sprawia, że są wykorzystywane jako trasy rejsów statkiem (jeziora),
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spływów kajakowych (Kanał Augustowski, Czarna Hańcza) i ruchu pieszego. Dużym
powodzeniem cieszą się rejsy na odcinku Jezioro Necko – Rzeka Klonownica – Jezioro Białe –
Śluza w Przewięzi – Jezioro Studzieniczne. Część rejsów ma charakter rekreacyjno – przyrodniczy
z możliwością zejścia na ląd i przebycia pieszo odcinka o długości ok. 500 metrów.
Ze szlakami wodnymi łączą się lub krzyżują szlaki piesze, które mogą być wykorzystywane
również przez rowerzystów. Sieć znakowanych szlaków jest dobrze rozwinięta. Ścieżki te
przebiegają przez bory sosnowo - świerkowe wokół malowniczych jezior i Kanału
Augustowskiego, w pobliżu obiektów kulturowych i miejsc cennych przyrodniczo. Najbardziej
obciążone trasy to: wokół jezior Białe i Studzieniczne (27 km) i jeziora Sajno (34 km).
Przez teren Nadleśnictwa Augustów i Płaska przebiega najdłuższy w Polsce - liczący 246 km szlak konny Puszczy Augustowskiej. Szlak łączy dwa parki narodowe - Biebrzański i Wigierski.
Prowadzi przez tereny najciekawsze krajobrazowo i miejsca historyczne.
Wielkość ruchu turystycznego na terenie powiatu augustowskiego szacowana jest na 260 tys. – 450
tys. osobodni w roku (źródło: Plan rozwoju lokalnego powiatu augustowskiego na lata 2007 –
2013). Rozkład terytorialny ruchu turystycznego jest bardzo nierównomierny. Koncentruje się na
mieście Augustów, terenie gminy Płaska z największym obłożeniem strefy Kanału
Augustowskiego, która łączy te dwa obszary. Mamy zatem do czynienia z obszarem intensywnie
eksploatowanym, tworzącym pas na linii Augustów-Płaska z osią, którą stanowi Kanał
Augustowski. Od lat jest on dużą atrakcją regionu i zainteresowanie turystów tym obiektem stale
rośnie.
Reasumując można stwierdzić, iż obciążenie ruchem turystycznym na analizowanym terenie jest
podzielone na dwa okresy: letni – bardzo intensywny i zimowy ze znacznie mniejszą liczbą
turystów. Ruch turystyczny skupia się na linii Augustów – jezioro Białe – jezioro Studzieniczne –
Kanał Augustowski – Płaska – rzeka Czarna Hańcza. Powstaje więc obszar, który w okresie letnim
może stworzyć barierę nie do przejścia dla żubra, a na pewno stanowić teren niedostępny w tym
okresie.
Potencjalne ostoje żubrów powinny zatem zostać umiejscowione w OHZ Nr 43 Nadleśnictwa
Płaska (Obręb leśny Płaska) i OHZ Nr 47 Nadleśnictwa Augustów (Obręb leśny Balinka).

12. Zmienność genetyczna
Do 1914 roku na wolności żyło 727 żubrów w ostatniej ostoi gatunku - Puszczy Białowieskiej.
Burzliwy okres I wojny światowej i jeden rok po jej zakończeniu doprowadził do sytuacji, że w
stanie dzikim nie było już ani jednego żubra (Wróblewski 1927). Rozpoczęto więc proces restytucji
gatunku. Odnaleziono 54 osobniki żyjące w ogrodach zoologicznych i zamkniętych hodowlach. Do
puli genowej gatunku weszło 12 osobników - 5 samców i 7 samic (Krasińska, Krasiński 2004). W
grupie tej był żubr podgatunku kaukaskiego. W późniejszym okresie wyeliminowano geny linii
kaukaskiej i w ten sposób powstała linia nizinna (białowieska) z materiałem genetycznym od 7
żubrów. Niska liczba założycieli restytuowanego stada jest bardzo niekorzystna dla populacji
zwłaszcza, że udział genów poszczególnych osobników jest równie niekorzystnie reprezentowany
w materiale genetycznym współczesnych żubrów. Ponad 80 % genów każdego obecnie żyjącego
żubra linii nizinnej pochodzi od jednej krowy (Planty) i jednego byka (Plebejera). Pozostała część
genów pochodzi od 5 osobników z tym, że chromosomy męskie z tej grupy wygasły w trakcie
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restytucji, więc obecnie żyjące samce żubra posiadają chromosom Y pochodzący tylko od samca –
Plebejera (Olech 2003).
Żubry linii nizinno – kaukaskiej powstałej z 12 osobników, odznaczają się większą zmiennością
genetyczną, ale występują u nich anomalie rozwojowe szkieletu samic i podwyższona śmiertelność
cieląt (Olech 2003, Belousova 1999).
W związku z małą liczba założycieli współczesnej populacji żubra, następuje kojarzenie osobników
blisko spokrewnionych, a to prowadzi do dużego podobieństwa genetycznego wszystkich
osobników (homozygotyczność) - wysokiego poziomu inbredu. Ze wzrostem spokrewnienia
wzrasta zagrożenie ujawnienia się genów niekorzystnych czy wręcz takich, które mogą
doprowadzić do zagłady całej populacji (skutki chowu wsobnego). Linia nizinna jest linią
zamkniętą, co oznacza, że nie ma możliwości wprowadzenia genów nowych osobników do
populacji (Krasińska, Krasiński 2004). Zatem nie da się zwiększyć zmienności genetycznej żubrów
nizinnych. Połączenie linii nizinnej (białowieskiej) z nizinno – kaukaską teoretycznie zwiększyłoby
nieco zmienność genetyczną, ale utracilibyśmy czysty podgatunek nizinny i wystąpiłoby wysokie
ryzyko pojawienia się anomalii genetycznych wykrytych u żubrów nizinno – kaukaskich.
Niska zmienność genetyczna jest najpoważniejszym zagrożeniem dla przyszłości gatunku. Brak
możliwości zwiększenia tej zmienności może prowadzić do depresji inbredowej – niskiej zdolności
do adaptacji w nowych warunkach bytowania i spadku odporności na schorzenia, skutkujących
niską osobniczą odporność immunologiczną, obniżoną żywotnością i przeżywalnością potomstwa,
przekazywaniem wad wrodzonych oraz zaburzeniami płodności.
Ewentualne założenie stada w Puszczy Augustowskiej powinno odbyć się z udziałem żubrów tylko
z linii nizinnej. Powstanie czwartej wolno żyjącej populacji w Polsce północno-wschodniej, choć
korzystne z wielu powodów dla żubra, to pod względem czysto genetycznym nie zmieni sytuacji
gatunku.

Opracował:
Janusz Porowski
Karol Danik
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W opracowaniu wykorzystano również informacje i materiały dotyczące lokalizacji wodopoi,
powierzchni ogrodzonych i innych pochodzące od Nadleśnictwa Augustów i Płaska. Podstawą do
obliczenia układu klas wieku, składu gatunkowego i wieku drzewostanów była baza danych SILP
Nadleśnictwa Augustów i Płaska.
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