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Głównym celem Projektu jest wdrożenie w północno-wschodniej Polsce
„Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce” i zapewnienie trwałości
populacji gatunku w tym regionie kraju.

Projekt jest realizowany na obszarach Natura 2000: PLC 200004 Puszcza Białowieska,
PLH 200006 Ostoja Knyszyńska oraz PLH 280016 Ostoja Borecka.
Całkowita powierzchnia tych obszarów wynosi 1850 km2.
Projekt przewiduje działania w Puszczach Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej
względem trzech wolnych populacji żubra oraz stada utrzymywanego w rezerwatach
Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Projekt jest jednym z czterech projektów
POIiŚ realizowanych w kraju, dzięki
czemu prawie cała populacja żubra jest objęta
działaniami poprawy warunków bytowania i wszechstronnej opieki.

Działania zaplanowane w Projekcie obejmują:
1. Poprawę komfortu bytowania żubra na obszarze puszcz Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej – łącznie 660 osobników. Działanie to
przewiduje budowę oczek wodnych, wodopojów, odtwarzanie i koszenie łąk, zakładanie
sadów owocowych oraz dokarmianie zimowe.
2. Rozproszenie populacji żubra w Puszczy Białowieskiej i zapobieganie konfliktom i szkodom
w rolnictwie. Działanie to polegać będzie
na zwiększeniu liczby miejsc dokarmiania zimowego, budowę brogów oraz kontraktację
siana od rolników na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, zapobieganie konfliktom poprzez
grodzenie upraw, czy kontraktowanie płodów
rolnych w miejscach przebywania żubrów.
3. Prowadzenie wszechstronnego monitoringu
stad:
• rozmieszczenia, preferencji siedliskowych
i wykorzystania środowiska (również
przy użyciu telemetrii satelitarnej),
• parazytologicznego (badania koproskopowe)
• genetycznego (markery molekularne)
• zdrowia (szczegółowe sekcjonowanie padłych
i eliminowanych)
Monitoring prowadzony będzie w skoordynowany sposób przy użyciu jednej metodyki. Efektem wszechstronnego monitoringu będzie
poznanie populacji żubra pod kątem zdrowotnym, genetycznym i ekologicznym oraz ocena
wpływu żubra na siedliska puszcz Białowieskiej
i Boreckiej. Wyniki monitoringu genetycznego
pozwolą wybrać zwierzęta do „odświeżenia
krwi” populacji w Puszczy Knyszyńskiej.

4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w stadach
żubra oraz zagwarantowanie fachowej interwencji w razie potrzeby. W Puszczy Białowieskiej prowadzone będzie czyszczenie miejsc
zimowego dokarmiania w celu poprawy sytuacji zdrowotnej stada.
5. Diagnozę możliwości wprowadzenia żubra
do Puszczy Augustowskiej. Przeprowadzona zostanie ocena przydatności siedlisk połączona
z oceną uwarunkowań społeczno-przyrodniczych.
6. Przebudowę i remont obiektów hodowlanych
w OHŻ BPN oraz budowę odłowni na terenie
OO Hwoźna. Przebudowa obejmować będzie
remont płotów, dróg i infrastruktury hodowlanej na terenie rezerwatów. Planowana odłownia umożliwi odławianie żubrów z populacji
bytującej w północnej części Puszczy. Odławiane żubry będą przekazywane do innych hodowli.
7. Finansowanie zadań redakcji Księgi Rodowodowej Żubra w tym zabezpieczanie materiałów archiwalnych KRŻ.
8. Prowadzenia działań edukacyjnych i podnoszących poziom akceptacji społecznej. Przeprowadzone zostaną warsztaty informujące
o żubrze, realizowanych działaniach i promujące rozprzestrzenianie gatunku. Przygotowane zostaną tablice informacyjne, foldery,
kalendarze oraz strona internetowa.

Spodziewanymi efektami projektu będzie zwiększenie zasięgu i rozproszenie populacji żubra,
poprawa struktury genetycznej i kondycji stad. Liczymy na wzrost akceptacji lokalnej społeczności
oraz na zainteresowanie tworzeniem nowych stad żubra w innych rejonach kraju.

Puszcza białowieska

J

est najlepiej zachowanym lasem naturalnym na niżu Europy. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe rosnące
na najżyźniejszych glebach puszczy. W miejscach zalewanych rosną olsy i łęgi, a w suchszych miejscach bory sosnowe,
świerkowe i mieszane. Ogólnie flora puszczy liczy 1000 gatunków roślin, w tym rzadkich, jak pełnik europejski, kosaciec syberyjski, arnika górska i fiołek bagienny. Fauna
Puszczy należy do najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej w kraju. Stwierdzono tu obecność 11 864 gatunków, w tym blisko 400 gatunków kręgowców, wśród
których żubr Bison bonasus jest wizytówką Puszczy.

W Puszczy Białowieskiej projekt realizowany jest na terenie Białowieskiego Parku
Narodowego oraz nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka włączonych do Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.

białowieski Park narodowy
Utworzony w sierpniu 1932 roku, choć za początek istnienia przyjmuje
się rok 1921, kiedy utworzono leśnictwo „Rezerwat”. Park znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej oraz liczącej kilkaset osobników
wolnościowej populacji żubra. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna
w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków
typowych dla lasów naturalnych, m. in. spośród ptaków – sóweczka, dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety;
z chrząszczy – żerdzianka Urussowa, pachnica dębowa, rozmiazg kolweński; z motyli – lotnica zyska,
szlaczkoń torfowiec. Wiele z nich poza Puszczą Białowieską ma nieliczne stanowiska. Obecnie park zajmuje powierzchnię 10,5 tys ha, w tym pod ochroną ścisłą
znajduje się blisko 6 tys. ha. W skład parku wchodzą
trzy jednostki administracyjne: Obręb Ochronny
Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna i Ośrodek Hodowli
Żubrów (z rezerwatami hodowlanymi i pokazowym).
Obszar Ochrony Ścisłej BPN wpisano w 1979 roku na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,
a w 1992 r. UNESCO rozszerzyło status obiektu dziedzictwa
światowego na przylegający doń od wschodu fragment białoruskiego parku narodowego „Bieławieżskaja Puszcza”, podlegający ochronie ścisłej. W ten sposób powstał w Puszczy
Białowieskiej jeden z siedmiu na świecie i trzech w Europie,
transgraniczny obiekt dziedzictwa światowego.

białowieski Park narodowy
Symbolem Parku jest żubr – ssak, dla którego Puszcza Białowieska okazała się ostatnią
ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego
restytucji. Obecnie populacja żubra w Puszczy Białowieskiej liczy ok. 470 osobników.
Obszar Parku interesujący jest również
pod względem historycznym i kulturowym.
Jednym z obiektów jest założony na przełomie XIX i XX wieku Park Pałacowy – park
w stylu angielskim zaprojektowany przez
Walerego Kronenberga, znanego polskiego
projektanta. W Parku Pałacowym znajduje
się zespół zabytkowych budynków historycznych.
Od momentu udanej reintrodukcji żubra
w 1952 roku Białowieski Park Narodowy
sprawuje opiekę nad tym gatunkiem w całej
Puszczy Białowieskiej.

nadleśnictwo białowieża

Leży w samym centrum Puszczy
Białowieskiej, jego powierzchnia
leśna obejmuje ok. 12,3 tys. ha,
podzielone jest na 6 leśnictw:
Stoczek, Grudki, Podcerkiew, Teremiski, Nowe, Batorówka.
Podobnie jak pozostałe 2 nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej: Hajnówka i Browsk, Nadleśnictwo Białowieża weszło w skład powstałego w 1994 roku Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”. W 2005 r. wraz z całą Puszczą zostało uznane za Rezerwat Biosfery, a w 2006 roku włączono je w sieć Natura 2000.
Lasy Nadleśnictwa charakteryzują się występowaniem siedlisk o wysokim stopniu żyzności
(tylko 1% stanowią ubogie siedliska bagienne) oraz niewielkim stopniem odkształcenia, aż 86%
występuje w stanie naturalnym. Siedliska odkształcone są pozostałością po rabunkowej eksploatacji angielskiej firmy Centura i rosną na nich głównie sosna i gatunki lekkonasienne, jak brzoza, osika. Największy udział powierzchniowy ma świerk (32%), potem sosna i dąb, klon, brzoza
i inne. Przeciętny wiek drzewostanów to 89 lat, a największy udział stanowi VIII klasa wieku, czyli
drzewostany powyżej 140 lat, co świadczy o dużej naturalności i prowadzonej gospodarce leśnej.
Prawie 35% powierzchni całego nadleśnictwa stanowi siedem rezerwatów przyrody. Są to
rezerwat „Krajobrazowy im. Władysława Szafera”, „Pogorzelce”, „Kozłowe Borki”,
„Podcerkwa”, „Podolany”, „Wysokie Bagno” oraz o pow. ponad 3 tys. ha rezerwat „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”. Inne formy ochrony przyrody to 32 użytki ekologiczne
(ok. 80 ha), 519 pomników przyrody (486 pojedynczych drzew, 30 grup drzew, 3 pojedyncze
głazy), 1 stanowisko dokumentacyjne (żwirownia obok OEL „Jagiellońskie”).
Edukacja leśna prowadzona jest w ośrodku „Jagiellońskie”, gdzie realizowane są zajęcia z zakresu leśnictwa, czasowe wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii, plansz tematycznych poruszających problematykę leśną i przyrodniczą Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza
Białowieska”. Co roku OEL odwiedza ok. 4 tys. osób począwszy od zorganizowanych grup szkolnych po indywidualnych turystów, z czego ok. 2,5 tys. osób korzysta z zajęć edukacyjnych.

nadleśnictwo białowieża

Na terenie nadleśnictwa utworzono 6 ścieżek edukacyjnych:
• „Miejsce Mocy” – biegnie przez miejsce kultu dawnych mieszkańców Puszczy,
w którym ułożone w krąg głazy, według miejscowej tradycji, posiadają tajemną moc
• „Krajobrazy Puszczy” – prezentuje siedliska o różnym sposobie zagospodarowania
i przebiega przez utworzony w 1979 roku rezerwat „Wysokie Bagno”
• „Puszczańskie Drzewa” – umożliwia poznanie rosnących w Puszczy drzew i krzewów,
przy ścieżce znajduje się krzyż upamiętniający pomór wsi Krysztapowo w 1710 r.
• „Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich” – skupisko kilkudziesięciu
wiekowych dębów noszących imiona władców związanych z Puszczą
• „Żebra żubra” – prowadzi drewnianą kładką przez podmokłe siedliska olsów i borów
rezerwatu Lasy Naturalne, prezentując gatunki drzew i krzewów.
Na piesze i rowerowe wędrówki świetnie nadają się szlaki turystyczne biegnące przez ostępy
nadleśnictwa, ponadto udostępniono trasy konne.

nadleśnictwo browsk
W 1919 roku po przejęciu Puszczy przez władze polskie
funkcjonowało 5 nadleśnictw, a wśród nich Browskie. W kwietniu 1933 roku nazwy
nadleśnictw zostały zmienione na rzeczownikowe, a wtedy Nadleśnictwo Browsk
zajmowało powierzchnię 6,7 tys. ha i podzielone było na 4 leśnictwa i 10
obchodów; Nadleśnictwo Narewka zajmowało powierzchnię 8,3 tys. ha podzieloną
na 3 leśnictwa i 11 obchodów oraz Nadleśnictwo Czoło o powierzchni 5,9 tys. ha
z 4 leśnictwami znajdowało się po obu stronach dzisiejszej granicy. Nadleśnictwo
Lacka Puszcza, które jest obecnie włączone do Nadleśnictwa Browsk wchodziło
w skład Nadleśnictwa Bielsk.
Od 1 stycznia 1951 roku na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa nowy podział
administracyjny dzielił Puszczę na 8 nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka,
Lacka Puszcza, Leśna, Narewka, Starzyna, Zwierzyniec. Od 1972 roku Nadleśnictwo
Lacka Puszcza zostało przyłączone do Nadleśnictwa Narewka, a to rok później
włączono do Nadleśnictwa Browsk.
W 1996 roku około 4 tys. ha powierzchni nadleśnictwa zostało przekazane w zarząd
Białowieskiego Parku Narodowego.
Obecnie Nadleśnictwo Browsk o powierzchni ponad 20 tys. ha podzielone jest na
3 obręby leśne: Browsk, Lacka Puszcza, Narewka, a te na 12 leśnictw. Warto wspomnieć, że miejscowość od której otrzymało ono nazwę – Browsk leży po białoruskiej
stronie granicy, czyli jest to jedyne nadleśnictwo w Polsce o „zagranicznej” nazwie.
Stan lasu i zasobów drzewnych jest wynikiem wpływu ogółu czynników przyrodniczych, społecznych oraz działalności człowieka. Największy udział mają siedliska lasu świeżego i boru oraz
lasu mieszanego świeżego
z przewagą sosny i świerka,
z dużym udziałem dębu (ponad 8%). Wiek drzewostanu
jest różny z dużym udziałem
IV i V klasy wieku.
Nadleśnictwo Browsk wchodzi
w skład Leśnego Kompleksu

Promocyjnego „Puszcza Białowieska”. Głównym celem stawianym LKP „Puszcza Białowieska” jest
przywracanie białowieskim drzewostanom pierwotnego charakteru. Drugim celem jest edukacja
leśna, prowadzona w tym wyjątkowym i nie mającym sobie równych w Europie plenerze.

nadleśnictwo browsk
Lasy gospodarcze Puszczy są podzielone na trzy obszary o zróżnicowanych metodach postępowania, stanowiące strefy ochronne wokół BPN. W strefie I graniczącej
z Parkiem prowadzone są głównie prace hodowlano-ochronne, a w każdym drzewostanie użytkowanym gospodarczo 10% powierzchni pozostaje w stanie niezmienionym i drzewa dożywają tu swego biologicznego kresu. W strefie II wyłącza się
z zabiegów gospodarczych 5% powierzchni, a zręby – wyłącznie o nieregularnym
kształcie – nie mogą być większe niż cztery hektary. Na powierzchniach zrębowych
pozostawia się odnowienia naturalne i cenne ciekawe grupy drzew. W strefie III głównym celem gospodarki jest przywrócenie naturalnego charakteru lasów
oraz zalesianie gruntów porolnych (odtwarzanie możliwie największych kompleksów leśnych). W Puszczy Białowieskiej wprowadzone są proekologiczne metody
pozyskania drewna uwzględniające przede wszystkim potrzeby ochrony przyrody.
Zadaniem gospodarki łowieckiej prowadzonej w nadleśnictwie jest dostosowanie
liczebności zwierzyny płowej do możliwości siedlisk i zadbanie o jakość siedliska
poprzez koszenie składnic i łąk śródleśnych, wystawianie lizawek i wykładanie karmy.
Na terenie Nadleśnictwa Browsk utworzono cztery rezerwaty, z których trzy w 1995 roku. Są to rezerwat florystyczny „Gnilec”, leśny „Siemianówka”, florystyczno-leśny
„Dolina Waliczówki” oraz powołany w 2003 roku rezerwat „Lasy Naturalne Puszczy
Białowieskiej” o powierzchni na terenie Nadleśnictwa równej ok. 1,7 tys. ha. Rezerwat
„Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” jest rezerwatem całego kompleksu leśnego
PB, złożonym z fragmentów biocenoz leśnych i nieleśnych. Rezerwat powstał w celu
ochrony najcenniejszych ekosystemów leśnych Puszczy o dużym udziale ponad stuletnich drzewostanów oraz zbiorowisk nieleśnych w dolinach puszczańskich rzek.
Dla potrzeb edukacji utworzono Izbę przyrodniczo-leśną, w której prezentowane są
stałe i okresowe wystawy przyrodnicze, prowadzone są zielone lekcje, warsztaty
ekologiczne dla nauczycieli, szkolenia, konkursy i inne zajęcia. Edukacja jest oparta
również o ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne oraz Park Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej.
Ważniejsze szlaki to obrazująca procesy w ekosystemach leśnych ścieżka „Pod Dębami”,
czy ornitologiczna „Masiewo – Zalew Siemianówka” oraz „Złoty szlak Św. Eustachego”

– ścieżka wchodząca w skład Parku Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, w którym znajduje się
herbarium, unikalny słoneczny poromierz, oryginalna barć i celtycki krąg mocy. Warto wspomnieć o 20-kilometrowej ścieżce „Tropem żubra” prowadzącej przez tereny Białowieskiego
Parku Narodowego i Nadleśnictwa Browsk.

nadleśnictwo hajnówka
Obejmuje obszar trzech gmin:
Hajnówka, miasto Hajnówka oraz
Dubicze Cerkiewne. Od 1994 r.
wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza
Białowieska”.
Na terenie Nadleśnictwa dominują siedliska lasowe z głównymi
gatunkami lasotwórczymi – sosną
i świerkiem, zajmującymi wspólnie ponad 50% powierzchni leśnej.
Mniejszy udział stanowią dąb, jesion, brzoza, olsza, osika, lipa,
grab. Średni wiek drzewostanu
wynosi ok. 90 lat.
W nadleśnictwie prowadzona jest
gospodarka leśna oparta o zasadę
zrównoważonego rozwoju. Występuje różnorodność form ochrony
przyrody, w tym aż 13 rezerwatów
przyrody, o łącznej powierzchni
blisko 6 tys. ha, 82 użytki ekologiczne, lasy wodochronne, pomniki przyrody, ostoje zwierząt
chronionych, strefy wokół gniazd
ptaków, prowadzone są również
prace i projekty badawcze mające
przybliżyć społeczeństwu procesy
przyrodnicze zachodzące w drzewostanach puszczańskich. W tym
celu założono 24 ha powierzchni
badawczych.

nadleśnictwo hajnówka
Dodatkowo we współpracy m. in. ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Instytutem
Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, realizowane są projekty mające na celu poprawę
warunków bytowania gatunków zwierząt chronionych na terenie Kompleksu Leśnego Puszczy
Białowieskiej, w tym żubra i orlika krzykliwego.
Działalność nadleśnictwa opiera się na obowiązującym Planie Urządzania Lasu zatwierdzonym
przez Ministra Środowiska, który zakłada wyłączenie administrowanych drzewostanów
z normalnej gospodarki leśnej nastawionej na zysk, a ukierunkowanie działań na półnaturalnej
hodowli, ochronie i pielęgnacji drzewostanów czyli pozyskanie maksymalnie około 40–50%
spodziewanego przyrostu. Ze względu na liczne rygory ochronne działalność Nadleśnictwa
Hajnówka dofinansowana jest z Funduszu Leśnego.
Działania hodowlano-pielęgnacyjne mają na celu przebudowę zdewastowanych w okresie
międzywojennym przez firmę „Centura” drzewostanów tj. przekształcenie zbiorowisk brzozowo-osikowo-grabowych występujących na siedliskach, na których naturalnie występują dęby,
świerki, sosny, klony, lipy i wiązy. Sporym zagrożeniem dla trwałości są cyklicznie występujące w drzewostanach świerkowych gradacje kornika oraz w ostatnim czasie innych szkodników atakujących osłabione obniżeniem poziomu wód gruntowych drzewostany dębowe.
Unikatową w skali regionu atrakcją turystyczną jest zachowana leśna kolejka wąskotorowa
w latach międzywojennych w okresie świetności posiadająca ponad 300 km torowisk, kiedyś
wykorzystywana do transportu drewna, a dziś przewożąca turystów na trasie do Postołowa
oraz do miejsca ogniskowego nad wybudowaną w latach powojennych bindugę (staw służący
do przechowywania ściętego drewna) w miejscowości Topiło.

Pusz cza kny szyń ska

D

o 1939 r. zwana Puszczą Świsłocką, rozległy kompleks
leśny, drugi pod względem wielkości po Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim. Lasy porastają tereny moreny czołowej, a przez tereny Puszczy przepływa
rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Najważniejsze miasto w okolicy Puszczy Knyszyńskiej to Supraśl, siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Powierzchnia
Puszczy wynosi ok. 1050 km² i szczególnie we wschodniej części zwiększa się dzięki zalesianiu gruntów porolnych. W drzewostanie dominują: sosna, świerk,
a występują także brzoza, olsza i dąb. Od 1973 roku
w Puszczy Knyszyńskiej znajdują się ostoje żubra.
W Puszczy Knyszyńskiej projekt realizowany jest
na terenie nadleśnictw Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia.

nadleśnictwo krynki
Nadleśnictwo Krynki istnieje od 1927 roku, z tym
że w latach 1972–1991 okresowo włączone było
do Nadleśnictwa Waliły. Administracyjnie lasy
nadleśnictwa położone są na trenie gmin Krynki
i Szudziałowo. Południowo-zachodnia część tego
terenu to lasy olbrzymiego kompleksu Puszczy
Knyszyńskiej, natomiast pozostała, a w szczególności wschodnia, stanowi pas nadgraniczny, gdzie
znaczne powierzchnie zajmują powojenne
zalesienia porolne. Obecnie Nadleśnictwo Krynki
gospodaruje na obszarze 14,8 tys. ha. Część
puszczańską obejmuje utworzony w 1988 roku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej,
pozostała zaś znalazła się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wzgórz Sokólskich.
W nadleśnictwie istnieją dwa rezerwaty przyrody:
„Góra Pieszczana” – chroniący naturalne drzewostany sosnowo–świerkowe oraz „Nietupa”
– będący ostoją bobra. Siedziba Nadleśnictwa
Krynki mieści się w Poczopku.
Tereny w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa
odznaczają
się
wyjątkowymi
walorami
krajobrazowymi, turystycznymi i kulturowymi.
Znaczną część Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszyńskiej wraz z otuliną włączono do sieci
Natura 2000. Teren Nadleśnictwa Krynki jest
jedynym miejscem w Polsce, w granicach którego
znajduje się tak duże historyczne osadnictwo
tatarskie. Nadleśnictwo uwzględnia w swej
działalności i pielęgnuje unikalne walory
przyrodniczo-kulturowe regionu. Wyznaczono
liczne atrakcyjne szlaki – zarówno dla turystów
pieszych, jak i rowerzystów oraz kajakarzy,

pozwalające na wszechstronne zapoznanie się z bogactwem tego regionu. W obszarze
Nadleśnictwa Krynki żyje wiele gatunków rzadkich i chronionych zwierząt (m. in. żubr, wilk,
bóbr, ptaki drapieżne), zachwycają bogate zbiorowiska roślinne, znajduje się tu też ponad 170
pomników przyrody – przede wszystkim drzew.

nadleśnictwo krynki

Przy siedzibie nadleśnictwa w Poczopku zlokalizowano muzeum przyrodnicze „Galerię
na skraju Puszcz” z licznymi eksponatami obrazującymi historię i teraźniejszość Puszczy
Knyszyńskiej, pozwalającymi na zapoznanie się z fauną i florą tego obszaru.
Do najciekawszych należy formikarium, czyli oddzielone szybą mrowisko mrówki ćmawej.
Godne zainteresowania jest również położone w pobliżu SILVARIUM – niepowtarzalny 15 ha
ogród z bogactwem leśnych roślin. W Nadleśnictwie Krynki, oprócz prowadzenia gospodarki
leśnej, dużą wagę przykłada się do działalności edukacyjnej, czemu służy m. in. specjalna sala
wyposażona w sprzęt multimedialny do zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także do prowadzenia
szkoleń i warsztatów.
Każde nadleśnictwo jest niepowtarzalne, każde w swoim rodzaju, ale to – „berdyczowskie”
– ma w sobie coś, czego nie odnajdzie się gdzie indziej. Może to efekt starosłowiańskiego,
kresowego klimatu, może sprawia to duch Tyzenhausa spacerujący po największym we
wschodniej Polsce rondzie, a może przyczynia się do tego feniks polskiego „tatarstanu”
w Kruszynianach, czy też tryskająca z artezyjskich studni woda. Ani chybi jest tu coś na rzeczy.
Ale przede wszystkim to zasługa prastarej Puszczy Knyszyńskiej, do której coraz śmielej tuli się
uciekająca do słońca leśnymi uprawami, odtwarzana „na gruzach” pegeerowskiego rolnictwa
Puszcza Kryńska.
Jedni powiadają – to koniec świata, tam nawet wrony zawracają. Inni pocieszają – to tylko
czterdzieści kilometrów od Białegostoku a pojechać warto.

nadleśnictwo supraśl
Nadleśnictwo Supraśl położone jest na terenie województwa podlaskiego
w powiatach: białostockim (gminy: Supraśl, Wasilków i Gródek) i sokólskim
(gminy: Sokółka, Szudziałowo). Powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 17,5 tys. ha, z czego
ponad 95% stanowi powierzchnia leśna. Kompleks leśny poprzecinany jest pasmami łąk,
ciągnących się wzdłuż dolin puszczańskich rzek: Supraśli, Sokołdy, Słoi, Pilnicy i Starynki.
Nadleśnictwo podzielone jest na 11 leśnictw rozmieszczonych w 2 obrębach: Supraśl i Sokółka.
Nadleśnictwo Supraśl swym zasięgiem obejmuje zwarty kompleks leśny w centralnej części
Puszczy Knyszyńskiej. Ponieważ obszar ten nie był poddany w minionych wiekach tak silnej
presji osadniczej jak obrzeża puszczy, zachowało się tu wiele z pierwotnego bogactwa
przyrodniczego. Duże fragmenty lasu ocalały w niezmienionym kształcie z powodu ich
niedostępności, a są to przede wszystkim obszary podmokłe, olsy, bagna.
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 57 lat. Największą powierzchnię zajmują lasy w wieku
80–90 oraz 50–60 lat. Skład gatunkowy tutejszych lasów wynika z panującego w północno-wschodniej Polsce klimatu oraz warunków glebowych ukształtowanych przez ostatnie zlodowacenie, które objęło Podlasie. Te
dwa czynniki przesądzają o borealnym, północnym charakterze naszych lasów. Można go
porównać do południowych
krańców tajgi. W Puszczy
Knyszyńskiej, a więc i w Nadleśnictwie Supraśl, dominują
drzewa iglaste: sosna i świerk.
Największą domieszkę liściastą
tworzą brzoza, olsza i dąb.
Wewnątrz tego kompleksu
leśnego znajdują się enklawy
obejmujące nieliczne wsie
i przysiółki z ich starą
zabudową, kościółkami, cerkiewkami, kapliczkami – dodające Puszczy swoistego kolorytu.

Do zalesiania używa się sadzonek wyprodukowanych w szkółce nadleśnictwa, gdyż wiele
gatunków drzew trudno się odnawia w sposób naturalny. Dobre sadzonki, z których
wyrosną w przyszłości zdrowe drzewa o wysokiej jakości uzyskiwane są z nasion zbieranych
na terenie nadleśnictwa, gdzie około 1400 ha stanowią drzewostany nasienne.

nadleśnictwo supraśl
Siedziba nadleśnictwa znajduje się z Supraślu, niewielkim miasteczku. Na pierwszy rzut oka bywalec wielkiego świata mógłby ocenić, że to „dziura” i tyle. Ale warto zadać sobie trochę trudu
i przyjrzeć mu się bliżej, poczuć jego kresowy klimat, swojski, niepowtarzalny urok. Zabytki przeszłości i ludzie żyjący tu „od zawsze”. Ta ciągłość pokoleń i ciągłość tradycji wyróżnia to miejsce
w sposób szczególny. Wystarczy tu przyjechać i trochę pobyć, by się o tym przekonać. A o specyfice tego miejsca decyduje jeszcze jeden ogromnie ważny element, jakim jest przyroda. Nie byłoby chyba tej specyfiki i uroku puszczańskiego miasteczka gdyby nie to, że jest otoczone ze
wszystkich stron lasami. Tym fragmentem Puszczy Knyszyńskiej zarządza Nadleśnictwo Supraśl.

Wiele się tutaj zachowało z przyrodniczego bogactwa dawnej Puszczy. Duża odległość
od większych skupisk ludzkich, wielka ilość bagien i mokradeł czyniących ten teren trudno
dostępnym, skutecznie hamowały przez wieki ekspansję człowieka. Teraz chroni je prawo: żadne
nadleśnictwo Puszczy Knyszyńskiej nie ma tylu pomników przyrody i rezerwatów, które tu zajmują aż 10% powierzchni. Wielka liczba gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu chronionych,
znajdujących tu miejsce do życia, świadczy o dużym stopniu
naturalności środowiska. Znajduje to odzwierciedlenie również w wyglądzie drzew.

nadleśnictwo waliły

Położone jest w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Gródek. Wschodnią
granicę wytycza Granica Państwa z Białorusią. Nadleśnictwo podzielone jest na 10 leśnictw oraz
wydzieloną szkółkę leśną. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi prawie 15 tys. ha, z czego
ok. 800 ha stanowi powierzchnia nieleśna. Dodatkowo nadleśnictwo pełni nadzór nad 2 tys. ha
lasów prywatnych.
Historycznie teren nadleśnictwa mocno związany jest z powstaniem styczniowym (1863 r.),
ponieważ tu właśnie odbyła się największa w okolicy Białegostoku bitwa powstańcza
nazwana później bitwą pod Waliłami. Miejsce to upamiętnia mogiła powstańcza.
Do podstawowych zadań nadleśnictwa należą: pozyskanie drewna, pielęgnowanie
i ochrona lasu, odnowienia i zalesienia oraz ochrona przyrody. Najważniejszym zadaniem jest
pozyskanie drewna i dostarczenie społeczeństwu surowców naturalnych niezbędnych
w codziennym życiu. Ścinka i zrywka drewna odbywa się ręcznie lub za pomocą nowoczesnych
maszyn w sposób zapewniający minimalizowanie szkód w drzewostanach.
Z terenu Nadleśnictwa Waliły pochodzi wieniec jelenia, wyceniony na 252 punkty, który
do dzisiaj jest tak zwanym rekordem Polski. W 1978 roku na terenie Nadleśnictwa Waliły
pozyskano łosia byka, którego poroże wyceniono na 292,25 punktów. Zajmuje ono czwarte
miejsce na krajowej wystawie trofeów zdobytych po II wojnie światowej.

Lasy nadleśnictwa, jak wszystkie lasy państwowe w Polsce, są ogólnodostępne. Każdy miłośnik
przyrody znajdzie w naszych lasach coś dla siebie. W okresie letnio – jesiennym całe bogactwo
jadalnych płodów runa leśnego, jak grzyby, jagody, maliny. Miłośnicy spacerów, jazdy rowerowej
i konnej znajdą liczne szlaki turystyczne prowadzone malowniczymi drogami leśnymi.

nadleśnictwo waliły

W dniu 2 kwietnia 1973 roku żubry wróciły do Puszczy Knyszyńskiej. W tym dniu wypuszczono
w głównym kompleksie leśnym ówczesnego Nadleśnictwa Waliły dwa byki żubry, a 18 kwietnia
wypuszczono dodatkowo trzy krowy. Latem żubry przebywają na terenie Nadleśnictw Waliły
i Krynki, penetrując w poszukiwaniu żeru obszar o powierzchni około 10 tys. ha. Granice letniej

ostoi żubrów przebiegają od miejscowości Kopna Góra do Ostrowia i dalej na południe
do Nietupy, aby poprzez Radunin i Lipowy Most powrócić do Kopnej Góry. Krowy wraz
z młodzieżą wędrują w niewielkich stadach liczących maksimum kilkanaście osobników.
Wycielenia krów odbywają się zazwyczaj w rejonie Uroczyska Chomontowszczyzna, gdzie teren
jest szczególnie trudno dostępny, porośnięty gęstymi świerkowo-olszowymi lasami.

Coroczna wędrówka żubrów po tych samych szlakach, na których okresowo zatrzymują się
na kilka dni przy śródleśnych łąkach, przypomina zwyczaje bizonów, najbliższych krewniaków
tych zwierząt. Obecnie na terenie Nadleśnictwa Waliły i Krynki przebywa stado żubrów liczące
ponad 80 osobników.

nadleśnictwo żednia
Powołano je w roku 1959 r.
decyzją Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego.
Siedziba nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Żednia. Nadleśnictwo Żednia wchodzi
w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i graniczy z nadleśnictwami: Dojlidy, Supraśl, Waliły, Browsk i Bielsk.
Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są
na terenie województwa podlaskiego w powiatach: białostockim (gminy: Gródek, Michałowo,
Zabłudów-miasto, Zabłudów) i hajnowskim (gmina Narew).
Tereny nadleśnictwa rozciągają się pomiędzy rzekami Supraśl na północy i Narew na południu.
Od wschodu granica nadleśnictwa pokrywa się z granicą z Białorusią, zaś od zachodu przebiega
kilkanaście kilometrów od Białegostoku. Powierzchnia ogólna nadleśnictwa to około 900 km2.
Nadleśnictwo Żednia zarządza lasami wchodzącymi w większości w skład cennego
pod względem przyrodniczym kompleksu Puszczy Knyszyńskiej. Oprócz funkcji gospodarczych
nadleśnictwo realizuje cele ochrony przyrody, prowadzi działalność z zakresu edukacji
przyrodniczo-leśnej, udostępnia las społeczeństwu na potrzeby turystyki i rekreacji oraz
uczestniczy oprócz projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”
w projekcie „Ochrona orlika krzykliwego Nr LIFE08 NAT/PL/000510”.
Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwa rezerwaty przyrody służące zachowaniu cennych
siedlisk przyrodniczych. Są to: Rezerwat Gorbacz – obejmujący oligotroficzne jezioro wraz
z otaczającymi je torfowiskami i rzadkimi gatunkami roślin oraz Rezerwat Las
Cieliczański – obejmujący fragment puszczy odznaczający się wysokim stopniem naturalności.
W granicach nadleśnictwa znajdują się częściowo obszary należące do europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000.
Teren Nadleśnictwa Żednia przecinają liczne szlaki rowerowe i piesze oraz szlak konny.
Nadleśnictwo udostępnia wszystkie drogi leśne dla pieszego i rowerowego ruchu.

Przy drogach publicznych znajdują się parkingi z zapleczem rekreacyjnym. W granicach
nadleśnictwa znajduje się również, atrakcyjny zarówno pod względem przyrodniczym jak
i rekreacyjnym, zbiornik wodny Siemianówka – ostoja wędkarzy i żeglarzy.

Pusz cza bo rec ka
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ołożona jest
w
północno
–
wschodniej
Polsce, na Pojezierzu
Ełckim, które jest
częścią Pojezierza
Mazurskiego. Teren
Puszczy Boreckiej jest
obecnie podzielony
na trzy obręby leśne:
Przerwanki i Borki należą do Nadleśnictwa Borki, a obręb Czerwony Dwór
należy do Nadleśnictwa Czerwony Dwór.
Obszar zajmowany przez puszczę jest
falisty, pokryty licznymi wzgórzami
morenowymi. Pagórki te pooddzielane są siecią bezodpływowych,
zabagnionych obniżeń. W dolinach między pagórkami płyną
okresowe i całoroczne strumyki. Oprócz tych niewielkich zbiorników
wodnych na terenie puszczy znajdują się liczne jeziora.
Historia kompleksu sięga pradawnych czasów, więc przy odrobinie wyobraźni możemy
poczuć atmosferę puszcz Jaćwingów i Prusów. Współczesne granice Puszczy kształtowały
się w XVII w. Pierwotny wielogatunkowy drzewostan był przebudowywany w ciągu dwóch
ostatnich stuleci na monokultury świerkowe, które w latach 1795–98 i 1853–57 były
zaatakowane i zniszczone przez brudnicę mniszkę. Dzisiejszy krajobraz jest wynikiem
samoodnawiania się żyznych ekosystemów.
Puszcza porośnięta jest bogatą i różnorodną roślinnością. Bujne lasy Puszczy Boreckiej
tworzą doskonałe środowisko życia dla wielu gatunków owadów, płazów, gadów, ptaków
i ssaków. Walory przyrodniczo – leśne, a zwłaszcza dostateczna ilość pożywienia
i przestrzeni, były podstawą do umieszczenia żubrów w Puszczy Boreckiej.

Najcenniejsze fragmenty puszczy objęte są ochroną rezerwatową. Są to rezerwat leśny
Borki, wodno leśny Mazury i Lipowy Jar oraz florystyczny Wyspa Lipowa. Z uwagi na
wyjątkowe walory Puszczy Boreckiej oraz sąsiadujących z nią Lasów Jakubowskich i Wzgórz
Piłackich planuje się utworzenie Parku Krajobrazowego Puszcza Borecka.

nadleśnictwo borki

Gospodarzy w lasach o powierzchni wynoszącej 25,9 tys. ha. Siedziba
nadleśnictwa mieści się w miejscowości Kruklanki. Od północy graniczy
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, a sąsiadami wokół są
nadleśnictwa Czerwony Dwór, Olecko, Ełk, Giżycko, Srokowo. Nadleśnictwo Borki jest najdalej na zachód wysuniętym nadleśnictwem
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Rezerwat pod nazwą Ośrodek Hodowli Rzadkich Zwierząt został
powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
nr 293 z dnia 31 sierpnia 1955 roku. Pierwsze żubry przywieziono
14 kwietnia 1956 r. Były to żubry z domieszką krwi żubra kaukaskiego.
W tym czasie od czterech lat (od września 1952 roku) istniała w Polsce

pierwsza wolna hodowla żubrów w Puszczy Białowieskiej. Kompleks
leśny Puszczy Boreckiej liczący ponad 18 tysięcy ha stanowił
potencjalne środowisko dla utworzenia następnej wolnej hodowli. Tak

nadleśnictwo borki
też się stało – w 1962 roku w Puszczy Boreckiej utworzona została druga w Polsce wolna hodowla
żubrów. Hodowla żubrów białowiesko-kaukaskich była pro-wadzona do 1967 roku. W 1969 roku
rozpoczęto wymianę żubrów linii białowiesko-kaukaskiej na żubry nizinne. W ciągu czterech lat
(1969–1972) wszystkie żubry białowiesko-kaukaskie wywieziono do rezerwatów
w Smardzewicach i Niepołomicach oraz ogrodów zoologicznych. W 1970 roku dostarczono
z Białowieży kolejnych 12 żubrów, 7 dorosłych (4 samce i 3 samice) oraz 5 dwuletnich.
W następnym roku przywieziono z Pszczyny byczka PLACET (nr rod. 2130). Żubry te stanowiły
stado podstawowe, od którego wywodzi się populacja żubrów nizinnych w Puszczy Boreckiej.
Do 1984 roku OHRZ podlegał Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. Decyzją Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31.05.1984 roku OHRZ został przekazany Lasom
Państwowym Nadleśnictwu Borki. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano 5 lipca 1984 roku,
stado żubrów liczyło wtedy ok. 46 osobników.
Analiza parametrów demograficznych wolnej populacji żubrów wskazuje, że wybór Puszczy
Boreckiej jako miejsca hodowli żubrów, był słuszny. Jest to duży kompleks leśny, w którym
żubry doskonale zaaklimatyzowały się i obecnie stado stanowi drugą co do wielkości – po Puszczy Białowieskiej – wolną populację żubra nizinnego w Polsce. Wielkość
kompleksu leśnego, szata roślinna, dostępność wody, ukształtowanie terenu (liczne wąwozy
i jary) i odpowiednia jego wielkość oraz nieregularna sieć dróg i niska penetracja terenu przez
ludzi, stwarzają odpowiednie warunki dla bytowania żubrów.

Pierwsze miesiące realizacji projektu

R

ealizacja projektu „Ochrona in situ żubra
w Polsce – część północno-wschodnia” rozpoczęła
się w kwietniu 2011r. Przez pierwsze miesiące
wszyscy byliśmy zajęci przede wszystkim procedurami
zamówień i przygotowywaniem umów i dokumentów.
Ale działania dla żubra w terenie też były prowadzone.
W chwili obecnej, po trzech kwartałach prac, możemy
podzielić się wieloma konkretnymi osiągnięciami,
których zarówno w każdym z nadleśnictw jak
i w Białowieskim Parku zrobiono sporo.
We wszystkich trzech Puszczach
zakupiono i wyłożono karmę
z której żubry chętnie korzystają.
We wszystkich Puszczach
prowadzono wszechstronny
monitoring zarówno
rozmieszczenia, jak
i parazytologiczny, genetyczny
i zdrowia. W każdej z Puszcz
zatrudniono osoby koordynujące
i przeszkolono je w zakresie
wykorzystania GIS. Zakupiono
samochód terenowy dla
Białowieskiego Parku Narodowego,
zakupiono urządzenia GPS, lornetki,
kamery oraz obroże telemetryczne.
Zatrudniono lekarza weterynarii
odpowiedzialnego za usypianie
zwierząt i założono kilka obroży.
Przeprowadzono analizę stanu
zapasożyczenia oraz ocenę zdrowia
osobników padłych
lub eliminowanych.
Utworzono stronę internetową projektu
o adresie http://www.projektinsitu.sggw.pl/
i wydano kalendarz ścienny na 2012 rok.

Pierwsze miesiące realizacji projektu

PUSZCZA BIAłOWIESKA
BIAłOWIESKI PARK NARODOWy
W ramach opieki nad żubrami zakupiono sprzęty rolnicze wykorzystywane do koszenia łąk,
zbioru siana, przewozu karmy. Zakupiono ponad 100 ton karmy (owies, buraki, kukurydza).
Wykonano nawożenie łąk wapnem magnezowym.
Rozpoczęto remont i modernizację zagród Ośrodka Hodowli Żubrów BPN. W drodze
przetargu wyłoniono wykonawców na 30% zaplanowanych robót budowlanych.
Wyposażono Redakcję Księgi
w sprzęt komputerowy,
przygotowano i wydano zeszyt
Księgi za rok 2010, który rozesłano
do hodowców.
W celu minimalizacji konfliktów
z rolnikami oraz w celu poprawy
pojemności wyżywieniowej
na obrzeżu Puszczy Białowieskiej
wydzierżawiono łąki od 29 rolników
i uzyskano ponad 250 ton siana.
W razie potrzeby prowadzi się
również zabezpieczania upraw
i naprawy ogrodzenia.

NADLEŚNICTWO BIAłOWIEŻA
Wykoszono 34 ha śródleśnych łąk i polan, z których siano przeznaczone zostało
do dokarmiania, oraz zakupiono pasze, które są systematycznie wykładane w miejscach
zimowego dokarmiania żubrów.
W celu urozmaicenia bazy pokarmowej założono sady, które w ramach projektu
są pielęgnowane.

Pierwsze miesiące realizacji projektu

NADLEŚNICTWO BROWSK

Zakupiono i rozwieziono pasze do dokarmiania żubrów.
Aktualnie wybierane są odpowiednie miejsca na budowę wież oraz ustawienie tablic
informacyjnych.

NADLEŚNICTWO HAJNóWKA
Wykoszono 30 ha łąk
i pastwisk śródleśnych,
przygotowano siano.
Pasza została
zgromadzona
w brogach, z których
jest systematycznie
pobierana przez
zwierzynę.

Pierwsze miesiące realizacji projektu

PUSZCZA KNySZyńSKA
NADLEŚNICTWO SUPRAŚL

Zbudowano paśniko-magazyny do przechowywania i podawania siana, lizawki
do podawania soli.
Zakupiono kosiarkę bijakową do wykaszania łąk, zebrano siano z 4 ha łąk,
zakupiono pasze i sól.
Prowadzona jest opieka weterynaryjna żubrów.

Pierwsze miesiące realizacji projektu

NADLEŚNICTWO KRyNKI

Zakupiono 3 tony paszy oraz przygotowano i rozwieziono siano.
Zrekultywowano 5 ha łąk na terenach bytowania żubrów.
Została wykonana tymczasowa zagroda aklimatyzacyjna dla żubrów.

NADLEŚNICTWO WALIły
Wykoszono 15,97 ha łąk, zakupiono i rozwieziono
4,5 tony owsa i 3,5 tony siana
Ustawiono 5 tablic informacyjnych
i wydano folder o żubrach
w Puszczy Knyszyńskiej.

Pierwsze miesiące realizacji projektu

NADLEŚNICTWO ŻEDNIA
Zakupiono maszyny do pozyskania siana (kosiarkę, prasę, przetrząsaczo-zgrabiarkę).
Wykoszono łąki, wybudowano 3 paśniki dla żubrów.
Wykonano: melioracje oraz badanie zapędraczenia gleby na powierzchniach
przeznaczonych pod sady. Sporządzono dokumentację projektową na budowę
oczek wodnych.

PUSZCZA BORECKA
NADLEŚNICTWO BORKI
W ramach projektu od sierpnia podpisano
umowę na obsługę stada żubrów,
tj. przygotowanie, załadunek, dowóz
i wyłożenie karmy, której w 2011 r.
zakupiono 846 ton.
Trwają prace remontowe na terenie
zagrody pokazowej oraz miejsc zimowego
dokarmiania żubrów.
W celu kompleksowej oceny wartości łąk
i pastwisk w obrębie Puszczy Boreckiej
zebrano reprezentatywne próby
przeznaczone do analiz laboratoryjnych.
W celu inwentaryzacji zbiorowisk
łąkowo-pastwiskowych znajdujących się
na terenie Puszczy Boreckiej, wykonano
łącznie 475 zdjęć fitosocjologicznych.
Wykonano projekty techniczne
na odtwarzanie rowów melioracyjnych
oraz poprawy dostępu do wody.
Prace terenowe rozpoczęte będą
w II kwartale 2012 roku.

katedra Genetyki i oGólnej hodowli zwierząt
Jest jednostką naukową Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.
Zespół badawczy Katedry liczy 13 pracowników i 9 doktorantów. Badania prowadzone w Katedrze służą ocenie genetycznych i behawioralnych aspektów
hodowli i ochrony zwierząt Zaplecze badawcze Katedry składa się z laboratorium genetyki molekularnej wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, myszarni
i przepiórkarni doświadczalnych, herpetarium oraz pracowni komputerowych.
W Katedrze prowadzone są granty naukowe (granty MNiSW) oraz projekty finansowane ze środków unijnych:
„Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik molekularnych w naukach przyrodniczych – cykl szkoleń” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu prowadzone są kursy o szerokiej tematyce, od metod genetyki molekularnej,
poprzez wykorzystanie MS Office w badaniach przyrodniczych, do ochrony gatunkowej zwierząt
i hodowli zachowawczej.
http://geninfo.szkolenia.sggw.pl/
„Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Celem Projektu jest opracowanie krajowych strategii gospodarowania sześcioma wybranymi
gatunkami zwierząt: wilk, ryś, niedźwiedź, wydra, kormoran i żuraw. Przyjęta metodyka zakładała szerokie konsultacje społeczne poprzez organizację warsztatów. Aktualnie projekty strategii można znaleźć na stronie internetowej: http://gatunki.sggw.pl/.
„Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Celem projektu jest utrzymanie istniejących stad żubra w niewoli jako rezerwy genetycznej
gatunku, tworzenie nowych stad, koordynacja i realizacja wymiany osobników, i doradztwo
w zakresie hodowli. Partnerami w projekcie są nadleśnictwa Kobiór i Niepołomice, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Stowarzyszenie Miłośników Zubrów.
http://www.projektexsitu.sggw.pl/
„Sustainable Solutions for Small Ruminants” projekt realizowany w ramach 7 Ramowego Programu Badawczego UE Koordynatorem projektu jest Roslin BioCentre w Wielkiej Brytanii we współpracy z 14 partnerami.
Katedra realizuje jedno z zadań, którego celem jest określenie lokalizacji kilku genów o dużym
efekcie w plenności, w tym genu FecO występującego u owiec olkuskich, których jedno ze stad
krajowych jest pod opieką Katedry.

szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego w warszawie
wydział nauk o zwierzętach, katedra Genetyki i ogólnej hodowli zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. (49 22) 593-65-77, faks (48 22) 593 65 76
e-mail: kgohz@sggw.pl; www: http://animal.sggw.pl/jednostki/kgiohz

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Publikacja dofinansowana ze
środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Strona internetowa projektu: http://www.projektinsitu.sggw.pl/
Zdjęcia: Piotr Wawrzyniak, archiwa nadleśnictw

