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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 jednym z czterech projektów 
POIiŚ realizowanych w kraju, dzięki 

czemu prawie cała populacja żubra jest objęta 
działaniami poprawy warunków bytowania i wszechstronnej opieki.

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.



1. Po pra wę kom for tu by to wa nia żu bra na ob sza -
rze puszcz Bia ło wie skiej, Kny szyń skiej i Bo rec -
kiej – łącz nie 660 osob ni ków. Dzia ła nie to
prze wi du je bu do wę oczek wod nych, wo do po -
jów, od twa rza nie i ko sze nie łąk, za kła da nie
sadów owo co wych oraz do kar mia nie zi mo we.

2. Roz pro sze nie po pu la cji żu bra w Pusz czy Bia ło -
wie skiej i za po bie ga nie kon flik tom i szko dom
w rol nic twie. Dzia ła nie to po le gać bę dzie
na zwięk sze niu licz by miejsc do kar mia nia zi -
mo we go, bu do wę bro gów oraz kon trak ta cję
sia na od rol ni ków na obrze żach Pusz czy Bia -
ło wie skiej, za po bie ga nie kon flik tom po przez
gro dze nie upraw, czy kon trak to wa nie pło dów
rol nych w miej scach prze by wa nia żu brów.

3. Pro wa dze nie wszech stron ne go mo ni to rin gu
stad:

• roz miesz cze nia, pre fe ren cji sie dli sko wych
i wy ko rzy sta nia śro do wi ska (rów nież
przy uży ciu te le me trii sa te li tar nej),

• pa ra zy to lo gicz ne go (ba da nia ko pro sko po we)

• ge ne tycz ne go (mar ke ry mo le ku lar ne)

• zdro wia (szcze gó ło we sek cjo no wa nie pa dłych
i eli mi no wa nych)

Mo ni to ring pro wa dzo ny bę dzie w sko or dy no -
wa ny spo sób przy uży ciu jed nej me to dy ki. Efek -
tem wszech stron ne go mo ni to rin gu bę dzie
po zna nie po pu la cji żu bra pod ką tem zdro wot -
nym, ge ne tycz nym i eko lo gicz nym oraz oce na
wpły wu żu bra na sie dli ska puszcz Bia ło wie skiej
i Bo rec kiej. Wy ni ki mo ni to rin gu ge ne tycz ne go
po zwo lą wy brać zwie rzę ta do „od świe że nia
krwi” po pu la cji w Pusz czy Kny szyń skiej.

4. Za pew nie nie opie ki we te ry na ryj nej w sta dach
żu bra oraz za gwa ran to wa nie fa cho wej in ter -
wen cji w ra zie po trze by. W Pusz czy Bia ło wie -
skiej pro wa dzo ne bę dzie czysz cze nie miejsc
zi mo we go do kar mia nia w ce lu po pra wy sy tu -
acji zdro wot nej sta da.

5. Dia gno zę moż li wo ści wpro wa dze nia żu bra
do Pusz czy Au gu stow skiej. Prze pro wa dzo na zo -
sta nie oce na przy dat no ści sie dlisk po łą czo na
z oce ną uwa run ko wań spo łecz no -przy rod ni -
czych.

6. Prze bu do wę i re mont obiek tów ho dow la nych
w OHŻ BPN oraz bu do wę odłow ni na te re nie
OO Hwoź na. Prze bu do wa obej mo wać bę dzie
re mont pło tów, dróg i in fra struk tu ry ho dow la -
nej na te re nie re zer wa tów. Pla no wa na odłow -
nia umoż li wi odła wia nie żu brów z po pu la cji
by tu ją cej w pół noc nej czę ści Pusz czy. Odła wia -
ne żu bry bę dą prze ka zy wa ne do in nych ho -
dow li.

7. Fi nan so wa nie za dań re dak cji Księ gi Ro do wo -
do wej Żu bra w tym za bez pie cza nie ma te ria -
łów archiwalnych KRŻ.

8. Pro wa dze nia dzia łań edu ka cyj nych i pod no -
szą cych po ziom ak cep ta cji spo łecz nej. Prze -
pro wa dzo ne zo sta ną warsz ta ty in for mu ją ce
o żu brze, re ali zo wa nych dzia ła niach i pro mu -
ją ce roz prze strze nia nie ga tun ku. Przy go to wa -
ne zo sta ną tablice in for ma cyj ne, fol de ry,
ka len da rze oraz stro na in ter ne to wa.

Działania zaplanowane w Projekcie obejmują:

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.



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

J
est naj le piej za cho wa nym la sem na tu ral nym na ni żu Eu ro -
py. Naj więk szą po wierzch nię zaj mu ją la sy grą do we ro sną ce
na naj żyź niej szych gle bach pusz czy. W miej scach za le wa -

nych ro sną ol sy i łę gi, a w such szych miej scach bo ry so sno we,
świer ko we i mie sza ne. Ogól nie flo ra pusz czy liczy 1000 ga -

tun ków ro ślin, w tym rzad kich, jak peł nik eu ro pej ski, ko sa -
ciec sy be ryj ski, ar ni ka gór ska i fio łek ba gien ny. Fau na
Pusz czy na le ży do naj licz niej szej i naj bar dziej zróż ni co -
wa nej w kra ju. Stwier dzo no tu obec ność 11 864 ga tun -
ków, w tym bli sko 400 ga tun ków krę gow ców, wśród
któ rych żubr Bi son bo na sus jest wi zy tów ką Pusz czy.

Puszcza białowieska



Utwo rzo ny w sierp niu 1932 ro ku, choć za po czą tek ist nie nia przyj mu je
się rok 1921, kie dy utwo rzo no le śnic two „Re zer wat”. Park zna ny z ochro -

ny naj le piej za cho wa ne go frag men tu Pusz czy Bia ło wie skiej oraz li czą cej kil ka set osob ni ków
wol no ścio wej po pu la cji żu bra. Sta re, pier wot ne drze wo sta ny Bia ło wie skie go Par ku Na ro do -
we go wy róż nia ją się ob fi to ścią mar twe go drew na
w róż nych sta diach roz kła du i obec no ścią ga tun ków
ty po wych dla la sów na tu ral nych, m. in. spo śród pta -
ków – só wecz ka, dzię cioł trój pal cza sty i bia ło grz bie ty;
z chrząsz czy – żer dzian ka Urus so wa, pach ni ca dę bo -
wa, roz miazg kol weń ski; z mo ty li – lot ni ca zy ska,
szlacz koń tor fo wiec. Wie le z nich po za Pusz czą Bia ło -
wie ską ma nie licz ne sta no wi ska. Obec nie park zaj mu -
je po wierzch nię 10,5 tys ha, w tym pod ochro ną ści słą
znaj du je się bli sko 6 tys. ha. W skład par ku wcho dzą
trzy jed nost ki ad mi ni stra cyj ne: Ob ręb Ochron ny
Orłówka, Ob ręb Ochron ny Hwoź na i Ośro dek Ho dow li
Żu brów (z re zer wa ta mi ho dow la ny mi i po ka zo wym).

Ob szar Ochro ny Ści słej BPN wpi sa no w 1979 ro ku na pre sti -
żo wą Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go UNE SCO,
a w 1992 r. UNE SCO roz sze rzy ło sta tus obiek tu dzie dzic twa
świa to we go na przy le ga ją cy doń od wscho du frag ment bia -
ło ru skie go par ku na ro do we go „Bie ła wież ska ja Pusz cza”, pod -
le ga ją cy ochro nie ści słej. W ten spo sób po wstał w Pusz czy
Bia ło wie skiej je den z sied miu na świe cie i trzech w Eu ro pie,
trans gra nicz ny obiekt dzie dzic twa świa to we go.

białowieski Park narodowy



Sym bo lem Par ku jest żubr – ssak, dla któ re -
go Pusz cza Bia ło wie ska oka za ła się ostat nią
osto ją. Tu tak że roz po czę to pro ces je go
restytucji. Obec nie po pu la cja żu bra w Pusz -
czy Bia ło wie skiej li czy ok. 470 osob ni ków. 

Ob szar Par ku in te re su ją cy jest rów nież
pod wzglę dem hi sto rycz nym i kul tu ro wym.
Jed nym z obiek tów jest za ło żo ny na prze ło -
mie XIX i XX wie ku Park Pa ła co wy – park
w sty lu an giel skim za pro jek to wa ny przez
Wa le re go Kro nen ber ga, zna ne go pol skie go
pro jek tan ta. W Par ku Pa ła co wym znaj du je
się ze spół za byt ko wych bu dyn ków hi sto -
rycz nych.

Od mo men tu uda nej re in tro duk cji żu bra
w 1952 ro ku Bia ło wie ski Park Na ro do wy
spra wu je opie kę nad tym ga tun kiem w ca łej
Pusz czy Bia ło wie skiej.

białowieski Park narodowy



Le ży w sa mym cen trum Pusz czy
Bia ło wie skiej, je go po wierzch nia
le śna obej mu je ok. 12,3 tys. ha,
po dzie lo ne jest na 6 le śnictw:
Stoczek, Grud ki, Pod cer kiew, Te re -
mi ski, No we, Ba to rów ka.

Po dob nie jak po zo sta łe 2 nad le -
śnic twa Pusz czy Bia ło wie skiej: Haj -
nów ka i Browsk, Nad le śnic two Bia ło wie ża we szło w skład po wsta łe go w 1994 ro ku Le śne go
Kom plek su Pro mo cyj ne go „Pusz cza Bia ło wie ska”. W 2005 r. wraz z ca łą Pusz czą zo sta ło uzna -
ne za Re zer wat Bios fe ry, a w 2006 ro ku włą czo no je w sieć Na tu ra 2000. 

La sy Nad le śnic twa cha rak te ry zu ją się wy stę po wa niem sie dlisk o wy so kim stop niu ży zno ści
(tylko 1% sta no wią ubo gie sie dli ska ba gien ne) oraz nie wiel kim stop niem od kształ ce nia, aż 86%
wy stę pu je w sta nie na tu ral nym. Sie dli ska od kształ co ne są po zo sta ło ścią po ra bun ko wej eks plo -
ata cji an giel skiej fir my Cen tu ra i ro sną na nich głów nie so sna i ga tun ki lek ko na sien ne, jak brzo -
za, osi ka. Naj więk szy udział po wierzch nio wy ma świerk (32%), po tem so sna i dąb, klon, brzo za
i in ne. Prze cięt ny wiek drze wo sta nów to 89 lat, a naj więk szy udział sta no wi VIII kla sa wie ku, czy li
drze wo sta ny po wy żej 140 lat, co świad czy o du żej na tu ral no ści i pro wa dzo nej go spo dar ce le śnej.

Pra wie 35% po wierzch ni ca łe go nad le śnic twa sta no wi sie dem re zer wa tów przy ro dy. Są to
rezerwat „Kra jo bra zo wy im. Wła dy sła wa Sza fe ra”, „Po go rzel ce”, „Ko zło we Bor ki”,
„Podcerkwa”, „Po do la ny”, „Wy so kie Ba gno” oraz o pow. ponad 3 tys. ha re zer wa t „La sy Natu -
ral ne Puszczy Bia ło wie skiej”. In ne for my ochro ny przy ro dy to 32 użyt ki eko lo gicz ne
(ok. 80 ha), 519 po mni ków przy ro dy (486 po je dyn czych drzew, 30 grup drzew, 3 po je dyn cze
gła zy), 1 sta no wi sko do ku men ta cyj ne (żwi row nia obok OEL „Ja giel loń skie”).

Edu ka cja le śna pro wa dzo na jest w ośrod ku „Ja giel loń skie”, gdzie re ali zo wa ne są za ję cia z za -
kre su le śnic twa, cza so we wy sta wy ma lar stwa, rzeź by, fo to gra fii, plansz te ma tycz nych po ru sza -
ją cych pro ble ma ty kę le śną i przy rod ni czą Le śne go Kom plek su Pro mo cyj ne go „Pusz cza
Bia ło wie ska”. Co ro ku OEL od wie dza ok. 4 tys. osób po cząw szy od zor ga ni zo wa nych grup szkol -
nych po in dy wi du al nych tu ry stów, z cze go ok. 2,5 tys. osób ko rzy sta z za jęć edu ka cyj nych. 

nadleśnictwo białowieża



nadleśnictwo białowieża

Na te re nie nad le śnic twa utwo rzo no 6 ście żek edu ka cyj nych: 

• „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.



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.

Obec nie Nad le śnic two Browsk o po wierzch ni po nad 20 tys. ha po dzie lo ne jest na
3 ob rę by le śne: Browsk, Lac ka Pusz cza, Na rew ka, a te na 12 le śnictw. War to wspo -
mnieć, że miej sco wość od któ rej otrzy ma ło ono na zwę – Browsk le ży po bia ło ru skiej
stro nie gra ni cy, czy li jest to je dy ne nad le śnic two w Pol sce o „za gra nicz nej” na zwie.

Stan la su i za so bów drzew nych jest wy ni kiem wpły wu ogó łu czyn ni ków przy rod -
ni czych, spo łecz nych oraz dzia łal no ści czło wie ka. Naj więk szy udział ma ją sie dli -

ska la su świe że go i bo ru oraz
la su mie sza ne go świe że go
z prze wa gą so sny i świer ka,
z du żym udzia łem dę bu (po -
nad 8%). Wiek drze wo sta nu
jest róż ny z du żym udzia łem
IV i V kla sy wie ku.

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



– ścież ka wcho dzą ca w skład Par ku Edu ka cji Przy rod ni czo –Le śnej, w któ rym znaj du je się
herbarium, uni kal ny sło necz ny po ro mierz, ory gi nal na barć i cel tyc ki krąg mo cy. Warto wspo -
mnieć o 20-ki lo me tro wej ścież ce „Tro pem żu bra” pro wa dzą cej przez te re ny Bia ło wie skie go
Parku Na ro do we go i Nad le śnic twa Browsk.

La sy go spo dar cze Pusz czy są po dzie lo ne na trzy ob sza ry o zróż ni co wa nych me to -
dach po stę po wa nia, sta no wią ce stre fy ochron ne wo kół BPN. W stre fie I gra ni czą cej
z Par kiem pro wa dzo ne są głów nie pra ce ho dow la no -ochron ne, a w każ dym drze wo -
sta nie użyt ko wa nym go spo dar czo 10% po wierzch ni po zo sta je w sta nie nie zmie nio -
nym i drze wa do ży wa ją tu swe go bio lo gicz ne go kre su. W stre fie II wy łą cza się
z za bie gów go spo dar czych 5% po wierzch ni, a zrę by – wy łącz nie o nie re gu lar nym
kształ cie – nie mo gą być więk sze niż czte ry hek ta ry. Na po wierzch niach zrę bo wych
po zo sta wia się od no wie nia na tu ral ne i cen ne cie ka we gru py drzew. W stre -
fie III głów nym ce lem go spo dar ki jest przy wró ce nie na tu ral ne go cha rak te ru la sów
oraz za le sia nie grun tów po rol nych (od twa rza nie moż li wie naj więk szych kom plek -
sów le śnych). W Pusz czy Bia ło wie skiej wpro wa dzo ne są pro eko lo gicz ne me to dy
pozyskania drew na uwzględ nia ją ce przede wszyst kim po trze by ochro ny przy ro dy.

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 te re nie Nad le śnic twa Browsk utwo rzo no czte ry re zer wa ty, z któ rych trzy w 1995 ro -
ku. Są to re zer wat flo ry stycz ny „Gni lec”, le śny „Sie mia nów ka”, flo ry stycz no -le śny
„Dolina Wa li czów ki” oraz po wo ła ny w 2003 ro ku re zer wat „La sy Na tu ral ne Pusz czy
Bia ło wie skiej” o po wierzch ni na te re nie Nad le śnic twa rów nej ok. 1,7 tys. ha. Re zer wat
„La sy Na tu ral ne Pusz czy Bia ło wie skiej” jest re zer wa tem ca łe go kom plek su le śne go
PB, zło żo nym z frag men tów bio ce noz le śnych i nie le śnych. Re zer wat po wstał w ce lu
ochro ny naj cen niej szych eko sys te mów le śnych Pusz czy o du żym udzia le po nad stu let -
nich drze wo sta nów oraz zbio ro wisk nie le śnych w do li nach pusz czań skich 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.

Waż niej sze szlaki to ob ra zu ją ca pro ce sy w eko sys te mach le śnych ścież ka „Pod Dę ba mi”,
czy or ni to lo gicz na „Ma sie wo – Za lew Sie mia nów ka” oraz „Zło ty szlak Św. Eustachego” 

nadleśnictwo browsk



Obejmuje obszar trzech gmin:
Hajnówka, miasto Hajnówka oraz
Dubicze Cerkiewne. Od 1994 r.
wchodzi w skład Leśnego Kom-
pleksu Promocyjnego „Puszcza
Białowieska”.

Na te re nie Nad le śnic twa do mi nu -
ją sie dli ska la so we z głów ny mi
ga tun ka mi la so twór czy mi – so sną
i świer kiem, zaj mu ją cy mi wspól -
nie po nad 50% po wierzch ni le śnej.
Mniej szy udział sta no wią dąb, je -
sion, brzo za, ol sza, osi ka, li pa,
grab. Śred ni wiek drze wo sta nu
wy no si ok. 90 lat.

W nad le śnic twie pro wa dzo na jest
go spo dar ka le śna opar ta o za sa dę
zrów no wa żo ne go roz wo ju. Wy stę -
pu je róż no rod ność form ochro ny
przy ro dy, w tym aż 13 re zer wa tów
przy ro dy, o łącz nej po wierzch ni
bli sko 6 tys. ha, 82 użyt ki eko lo -
gicz ne, la sy wo do chron ne, po mni -
ki przy ro dy, osto je zwie rząt
chro nio nych, stre fy wo kół gniazd
pta ków, pro wa dzo ne są rów nież
pra ce i pro jek ty ba daw cze ma ją ce
przy bli żyć spo łe czeń stwu pro ce sy
przy rod ni cze za cho dzą ce w drze -
wo sta nach pusz czań skich. W tym
ce lu za ło żo no 24 ha po wierzch ni
ba daw czych. 

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.

Dzia ła nia ho dow la no -pie lę gna cyj ne ma ją na ce lu prze bu do wę zde wa sto wa nych w okre sie
mię dzy wo jen nym przez fir mę „Cen tu ra” drze wo sta nów tj. prze kształ ce nie zbio ro wisk brzo zo -
wo -osi ko wo -gra bo wych wy stę pu ją cych na sie dli skach, na któ rych na tu ral nie wy stę pu ją dę by,
świer ki, so sny, klo ny, li py i wią zy. Spo rym za gro że niem dla trwa ło ści są cy klicz nie wy stę pu ją -
ce w drze wo sta nach świer ko wych gra da cje kor ni ka oraz w ostat nim cza sie in nych szkod ni -
ków ata ku ją cych osła bio ne ob ni że niem po zio mu wód grun to wych drze wo sta ny dę bo we. 

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.

nadleśnictwo hajnówka



D
o 1939 r. zwa na Pusz czą Świ słoc ką, roz le gły kom pleks
le śny, dru gi pod wzglę dem wiel ko ści po Pusz czy Bia ło -
wie skiej w wo je wódz twie pod la skim. La sy po ra sta ją te -

re ny mo re ny czo ło wej, a przez te re ny Pusz czy prze pły wa
rze ka Su praśl wraz z do pły wem So koł dą. Naj waż niej sze mia -
sto w oko li cy Pusz czy Kny szyń skiej to Su praśl, sie dzi ba Par -

ku Kra jo bra zo we go Pusz czy Kny szyń skiej. Po wierzch nia
Pusz czy wy no si ok. 1050 km² i szcze gól nie we wschod -
niej czę ści zwięk sza się dzię ki za le sia niu grun tów po -
rol nych. W drze wo sta nie do mi nu ją: so sna, świerk,
a wy stę pu ją tak że brzo za, ol sza i dąb. Od 1973 ro ku
w Pusz czy Kny szyń skiej znaj du ją się osto je żu bra.

W Puszczy Knyszyńskiej projekt realizowany jest
na terenie nadleśnictw Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia.

Pusz cza kny szyń ska



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 szczegól-
ności 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 drzewo-
stany 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. 

nad le śnic two kryn ki



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.

nad le śnic two kryn ki



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 zlodowa-
cenie, które objęło Podlasie. Te
dwa czynniki przesądzają o bo-
realnym, północnym charakte-
rze naszych lasów. Można go
porównać do południowych
krańców tajgi. W Puszczy
Knyszyńskiej, a więc i w Nad-
leśnictwie 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, cer-
kiewkami, kapliczkami – doda-
jące Puszczy swoistego kolorytu.

nad le śnic two su praśl

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. 



Sie dzi ba nad le śnic twa znaj du je się z Su pra ślu, nie wiel kim mia stecz ku. Na pierw szy rzut oka by -
wa lec wiel kie go świa ta mógł by oce nić, że to „dziu ra” i ty le. Ale war to za dać so bie tro chę tru du
i przyj rzeć mu się bli żej, po czuć je go kre so wy kli mat, swoj ski, nie po wta rzal ny urok. Za byt ki prze -
szło ści i lu dzie ży ją cy tu „od za wsze”. Ta cią głość po ko leń i cią głość tra dy cji wy róż nia to miej sce
w spo sób szcze gól ny. Wy star czy tu przy je chać i tro chę po być, by się o tym prze ko nać. A o spe -
cy fi ce te go miej sca de cy du je jesz cze je den ogrom nie waż ny ele ment, ja kim jest przy ro da. Nie by -
ło by chy ba tej spe cy fi ki i uro ku pusz czań skie go mia stecz ka gdy by nie to, że jest oto czo ne ze
wszyst kich stron la sa mi. Tym frag men tem Pusz czy Kny szyń skiej za rzą dza Nad le śnic two Su praśl.

nad le śnic two su praśl

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 Pusz czy Kny szyń skiej nie ma ty lu po mni ków przy ro dy i re zer wa tów, któ re tu zaj -
mu ją aż 10% po wierzch ni. Wiel ka licz ba ga tun ków ro ślin i zwie rząt, w tym wie lu chro nio nych,
znaj du ją cych tu miej sce do ży cia, świad czy o du żym stop niu
na tu ral no ści śro do wi ska. Znaj du je to od zwier cie -
dle nie rów nież w wy glą dzie drzew.



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.

nad le śnic two wa li ły



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.

nad le śnic two wa li ły

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.



Powołano je w roku 1959 r.
decyzją Ministra Leśnictwa

i Przemysłu Drzewnego. 

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w miejsco-
wości Żednia. Nadleśnictwo Żednia wchodzi
w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Białymstoku i graniczy z nadleśnictwa-
mi: 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.

nad le śnic two żed nia



P
o ło żo na jest
w pół noc no 
– wschod niej

Pol sce, na Po je zie rzu 
Ełc kim, któ re jest
czę ścią Po je zie rza
Ma zur skie go. Te ren
Pusz czy Bo rec kiej jest
obec nie po dzie lo ny
na trzy ob rę by le śne:
Prze rwan ki i Bor ki na le -
żą do Nad le śnic twa Bor -

ki, a ob ręb Czer wo ny Dwór
na le ży do Nad le śnic twa Czer -

wo ny 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.

Pusz cza bo rec ka



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. Nad-
leśnictwo 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

nad le śnic two bor ki

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



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 wiel-
kości – 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.
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Pierwsze miesiące realizacji projektu

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.

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.

Utworzono stronę internetową projektu 
o adresie http://www.projektinsitu.sggw.pl/ 
i wydano kalendarz ścienny na 2012 rok.



Pierwsze miesiące realizacji projektu

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. 

PUSZ CZA BIA łO WIE SKA



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

NADLEŚNICTWO BROWSK



Pierwsze miesiące realizacji projektu

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.

PUSZ CZA KNy SZyń SKA

NADLEŚNICTWO SUPRAŚL



Pierwsze miesiące realizacji projektu

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.

NADLEŚNICTWO KRyNKI



              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.

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.

PUSZCZA BORECKA



ka te dra Ge ne ty ki i oGól nej ho dow li zwie rząt 

Jest jed nost ką na uko wą Wy dzia łu Na uk o Zwie rzę tach SGGW w War sza wie.
Zespół ba daw czy Ka te dry li czy 13 pra cow ni ków i 9 dok to ran tów. Ba da nia pro -
wa dzo ne w Ka te drze słu żą oce nie ge ne tycz nych i be ha wio ral nych aspek tów
hodowli i ochro ny zwie rząt Za ple cze ba daw cze Ka te dry skła da się z la bo ra to -
rium ge ne ty ki mo le ku lar nej wy po sa żo ne go w spe cja li stycz ny sprzęt, my szar ni
i prze piór kar ni do świad czal nych, her pe ta rium oraz pra cow ni kom pu te ro wych. 
W Ka te drze pro wa dzo ne są gran ty na uko we (gran ty MNiSW) oraz pro jek ty fi nan -
so wa ne ze środ ków unij nych: 

„No wo cze sne me to dy ochro ny za so bów ge no wych oraz apli ka cja tech nik mo le ku lar nych w na -
ukach przy rod ni czych – cykl szko leń” pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go
Funduszu Spo łecz ne go i bu dże tu pań stwa w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. 
W ra mach pro jek tu pro wa dzo ne są kur sy o sze ro kiej te ma ty ce, od me tod ge ne ty ki mo le ku lar nej,
po przez wy ko rzy sta nie MS Of fi ce w ba da niach przy rod ni czych, do ochro ny ga tun ko wej zwie rząt
i ho dow li za cho waw czej.
http://ge nin fo.szko le nia.sggw.pl/

„Opra co wa nie kra jo wych stra te gii go spo da ro wa nia wy bra ny mi ga tun ka mi za gro żo ny mi lub kon -
flik to wy mi” pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go i przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. 
Ce lem Pro jek tu jest opra co wa nie kra jo wych stra te gii go spo da ro wa nia sze ścio ma wy bra ny mi
gatunkami zwie rząt: wilk, ryś, niedź wiedź, wy dra, kor mo ran i żu raw. Przy ję ta me to dy ka za kła -
da ła sze ro kie kon sul ta cje spo łecz ne po przez or ga ni za cję warsz ta tów. Ak tu al nie pro jek ty stra te -
gii moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej: http://ga tun ki.sggw.pl/.

„Ochro na ex si tu żu bra Bi son bo na sus w Pol sce” pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go i przez NFO ŚiGW w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In fra struk tu ra i Śro do wi sko. 
Ce lem pro jek tu jest utrzy ma nie ist nie ją cych stad żu bra w nie wo li ja ko re zer wy ge ne tycz nej
gatunku, two rze nie no wych stad, ko or dy na cja i re ali za cja wy mia ny osob ni ków, i do radz two
w za kre sie ho dow li. Part ne ra mi w pro jek cie są nad le śnic twa Ko biór i Nie po ło mi ce, Ośro dek Kul -
tu ry Le śnej w Go łu cho wie oraz Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Zu brów. 
http://www.pro jek te xsi tu.sggw.pl/

„Su sta ina ble So lu tions for Small Ru mi nants” pro jekt re ali zo wa ny w ra mach 7 Ra mo we go Pro gra -
mu Ba daw cze go UE Ko or dy na to rem pro jek tu jest Ro slin Bio Cen tre w Wiel kiej Bry ta nii we współ -
pra cy z 14 part ne ra mi.
Ka te dra re ali zu je jed no z za dań, któ re go ce lem jest okre śle nie lo ka li za cji kil ku ge nów o du żym
efek cie w plen no ści, w tym ge nu Fe cO wy stę pu ją ce go u owiec ol ku skich, któ rych jed no ze stad
kra jo wych jest pod opie ką Ka te dry. 

szko ła Głów na Go spo dar stwa wiej skie go w war sza wie
wy dział na uk o zwie rzę tach, ka te dra Ge ne ty ki i ogól nej ho dow li zwie rząt 

ul. Ci szew skie go 8, 02-786 War sza wa, tel. (49 22) 593-65-77, faks (48 22) 593 65 76 
e -ma il: kgohz@sggw.pl; www: http://ani mal.sggw.pl/jed nost ki/kgiohz



Zdjęcia: Piotr Wawrzyniak, archiwa nadleśnictw

Strona internetowa projektu: http://www.projektinsitu.sggw.pl/
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