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– część północno-wschodnia 

 
 

Czas trwania: 01.05.2011 – 31.12.2013 r. 
 

Wartość : 12 649 029,22 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

85% dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 5.1 priorytetu V (umowa o 
dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-229/09-00) 
15% współfinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umowa o 
współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ 
nr: 145/2011/Wn-50/OP-WK-PS/D 



Ochrona in situ żubra w Polsce – część 
północno-wschodnia 

 
Koordynacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

 
       Partnerzy: 
 Nadleśnictwa  
 Borki 
 Białowieża, Browsk, Hajnówka 
 Krynki, Supraśl, Waliły,  Żednia 
 
 Białowieski Park Narodowy 
 

 
 
 
 

 



Żubry w Polsce 
 

Puszcza Białowieska 

1952 

Puszcza Borecka  

1962 

Puszcza Knyszyńska 

1973 

Bieszczady 

1964 

Zachodniopomorskie 
1980 

Pszczyna 

1865 

Niepołomice 

1938 

Smardzewice 
1934 

Białowieża 
1929 

Gołuchów 

Międzyzdroje 

Planowane 

stado 

Wolne                 1033 
populacje 
 
OHŻ                    140 
 
Inne                     51 



Celem jest zapewnienie trwałości 
populacji żubra  
w północno- wschodniej Polsce  



Zasięg terytorialny 
Projektu 
 
 
obszary Natura 2000:  
 
PLC 200004 Puszcza Białowieska,   
PLH 200006 Ostoja Knyszyńska  
PLH 280016 Ostoja Borecka 



Działania 
Poprawa komfortu bytowania żubra na obszarze puszcz Białowieskiej, 
Knyszyńskiej  i Boreckiej – (łącznie 660 osobników)  
 
–   budowa oczek wodnych, wodopoi,  (ok.20)  
 
- odtwarzanie łąk  (42 ha)  i koszenie łąk (150 ha),  
 
- zakładanie sadów owocowych (ok. 10 ha) 
 



Działania 
Rozproszenie dokarmiania zimowego : 
 
- budowa brogów (32) 
- kontraktacja siana od rolników na obrzeżach Puszczy Białowieskiej  

 
Zapobieganie konfliktom i szkodom w rolnictwie  w Puszczach 
Knyszyńskiej i Białowieskiej 
 
- grodzenie upraw,  
- „wykup na pniu” 



Działania 
 
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)  
 

 
Opieka weterynaryjna stad, czyszczenie miejsc zimowego dokarmiania 

 



Działania 
 
Przebudowa i remont obiektów hodowlanych w OHŻ BPN .  
 
Budowa odłowni na terenie OO Hwoźna  
 
Finansowanie zadań KRŻ oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych 
 
 

. 



Działania 
 
diagnoza możliwości wprowadzenia żubra do Puszczy Augustowskiej 
(ocena pod katem ekologicznym i społecznym)  
 

Translokacja  kilku osobników do Puszczy Knyszyńskiej w celu 
wzbogacenia genetycznego 
 
Działania  promocyjne, edukacyjne i podnoszące akceptację społeczną 
(zagroda pokazowa, wieże obserwacyjne, warsztaty, tablice, publikacje, 
strona internetowa) 
 

http://www.projektinsitu.sggw.pl 
 

. 



Oczekiwania 
 
Poprawa warunków bytowania i zmniejszenie zagęszczenia,  poprawa 
stanu zdrowia stad istniejących, wzrost poziomu wiedzy o gatunku,  
 
Aktywne uczestniczenie w tworzenie nowych stad (odławianie i przewóz  
lub wspieranie migracji) – w efekcie wzrost liczebności żubra w kraju 
 
Rozwój współpracy osób zajmujących się żubrem  
 
 

. 



Fotografie: 
Mieczysław Hławiczka  
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Dziękuje za uwagę 


