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1. WSTĘP 

 

  Żubr Bison bonasus  przed wielu laty zasiedlał prawie całą Europę, w roku 1919 

zginął ostatni osobnik ze stada wolnościowego, stało się to w Puszczy Białowieskiej 

[6]. W roku 1929 rozpoczęła się restytucja żubra, a w 1952 pierwsze dwa zwierzęta 

wróciły na swoje miejsce w Puszczy Białowieskiej i dały początek populacji żubrów 

żyjących na wolności. Aktualnie na świecie w stanie wolnym występuje ok. 2800 

osobników tego gatunku [8]. W Polsce nie tylko w Puszczach: Białowieskiej, 

Knyszyńskiej i Boreckiej czy też Bieszczadach, również na zachodzie kraju, o czym 

niewielu  wie od 30 lat żyją dzikie żubry. 

W lutym 1980 roku z inicjatywy prof. Ryszarda Graczyka, kierownika Katedry 

Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, z Puszczy Białowieskiej do zagrody 

adaptacyjnej w Nadleśnictwie Wałcz, zostało sprowadzone 8 żubrów [1].  Cztery 

samce i cztery samice były początkiem populacji wolno-żyjących żubrów, obecnie 

występującej na terenie województwa zachodniopomorskiego  w liczbie ok. 100 

osobników. Jest to najbardziej na zachód położona populacja żubrów wolnościowych.  

 

 

Ryc. nr 1 Stado żubrów ze Stada Mirosławiec 

 

Populacja żubrów w województwie zachodniopomorskim występuje w dwóch 

głównych lokalizacjach.               

Obszar bytowania stada wywodzącego się osobników reintrodukowanych w 1980 

roku w Nadleśnictwie Wałcz zawiera się pomiędzy jeziorem Bytyń Wielki i 
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miejscowościami Mirosławiec, Tuczno oraz Sośnica (rycina nr 2). Obecnie poruszają 

się one po obszarze ok 20 tys. ha, a liczebność ich wynosi ponad 60 osobników.  

 

 

Ryc. nr 2 Areał żubrów w Nadleśnictwie Mirosławiec i nadleśnictwach okolicznych 

 

W roku 2008 z inicjatywy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, 

w ramach realizowanego projektu „Program ochrony żubra w Polsce: rozwój i ochrona 

stada zachodniopomorskiego” zostały utworzone 2 stada satelitarne, jedno w 

Nadleśnictwie Dobrzany, drugie w Nadleśnictwie Łobez. Każde z nich składało się z 6 

krów i 2 byków. W czerwcu 2008 roku zwierzęta opuściły zagrody adaptacyjne [2]. 

Stado z Nadleśnictwa Łobez szybko przeniosły się do sąsiedniego Nadleśnictwa 

Drawsko Pomorskie. Żubry z Nadleśnictwa Dobrzany do wiosny 2009 przebywały w 

lasach otaczających zagrodę adaptacyjną [10]. W czasie jednej z dalszych wycieczek 

zbliżyły się do rewiru drugiej grupy, połączyły się z nią w Nadleśnictwie Drawsko 

Pomorskie (rycina nr 3), na terenie poligonu wojskowego. 
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Ryc. nr 3 Areał żubrów ze stad satelitarnych z roku 2008 i stan obecny 

 

Żubry zachodniopomorskie nie są pozostawione bez opieki. Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze od 2005 r. aktywnie zajmuje się ochroną i monitoringiem 

populacji wolnych żubrów w ramach specjalnie utworzonej grupy roboczej Żubry 

Zachodniopomorskie, na podstawie umowy o realizacji zadania publicznego 

„Wybrane zagadnienia w ochronie wolnego stada żubrów zachodniopomorskich”. 

Monitoring i ochrona żubrów zachodniopomorskich był i jest prowadzony w ramach 

projektów: ”Program ochrony żubra w Polsce: rozwój i ochrona stada 

zachodniopomorskiego” dofinansowany przez Fundację EkoFundusz oraz „Ochrona 

żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim” ( V oś priorytetowa POIiŚ). 

 Członkowie stowarzyszenia prowadzą nieprzerwanie od sześciu lat monitoring 

populacji żubrów w Zachodniopomorskiem. Stosując różne metody monitoringu, od 

tradycyjnych, takich jak tropienia i obserwacje bezpośrednie po nowoczesną za 

pomocą nadajników GPS/GSM oraz VHF. Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze stworzyło bazę danych o żubrach zachodniopomorskich. Dzięki tej bazie 

można obserwować zmiany w liczebności zwierząt, areały na których bytują 

poszczególne stada, zachowania socjalne, wędrówki młodych byków i małych 

ugrupowań oraz inne ciekawe zachowania osobnicze i mieszanych grup żubrów.  
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Wykorzystując dane uzyskane dzięki telemetrii poparte informacjami z bazy 

danych wykazana zostanie w poniższej pracy przydatność telemetrii w czynnej 

ochronie żubrów w północno-zachodniej Polsce. Dysponując narzędziem w postaci 

telemetrii GPS uzyskano dane pomocne przy: 

 zaprezentowaniu zachowań żubrów ze stada zachodniopomorskiego,  

 przedstawieniu areałów bytowania stad żubrów oraz pojedynczych osobników, 

 przedstawieniu wybiórczości biotopowej mieszanych stad żubrów w 

województwie zachodniopomorskim, 

 określaniu liczebności Stada Mirosławiec, 

 obserwacji zachowań okołoporodowych żubrzyc, 

 bieżącej opiece i zarządzaniu populacją żubrów w województwie 

zachodniopomorskim. 
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2. MATERIAŁ I METODYKA 

 

2.1. Przedmiot, miejsce i czas badań 

 

 Przedmiotem badań była zachodniopomorska populacja wolno-żyjących żubrów 

licząca łącznie ok. 100 osobników. 

 

 

Ryc. nr 4 Stado Mirosławiec z pierwszymi cielętami urodzonymi w 2011 roku 

 

Terenem przeprowadzanych obserwacji były miejsca bytowania żubrów w 

Nadleśnictwie Mirosławiec, na polach w okolicach wsi Próchnowo, Bronikowo, 

Marcinkowice, Laski Wałeckie i Piecnik (rycina nr 5), oraz Nadleśnictwo Drawsko 

Pomorskie - teren poligonu wojskowego (rycina nr 6). 

 

 

Ryc. nr 5 Obszar objęty badaniami w Nadleśnictwie Mirosławiec i okolicach 
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Ryc. nr 6 Obszar objęty badaniami w Nadleśnictwie Drawsko Pomorskie 

 

Materiał do badań zbierany były przez autora i innych członków 

Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w okresie od kwietnia 2008 

roku do grudnia 2012 roku . 

 

2.2. Stosowane metody i urządzenia  

 

 Obserwacje bezpośrednie żubrów dokonywane 

były po uprzednim zlokalizowaniu zwierząt przy 

pomocy: 

- tropienia, 

- lokalizacji przy użyciu nadajnika emitującego sygnał 

VHF (rycina nr 7), 

- lokalizacji przy użyciu obroży z modułem GPS 

przesyłającą dane  nadajnikiem GSM. 

Podczas obserwacji robiona była dokumentacja 

fotograficzna.                          Ryc. nr 7 Autor podczas           

                                                                                                 namierzania sygnału VHF                   
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 Dane na temat lokalizacji niektórych  osobników oraz stad otrzymywano dzięki 

telemetrii. Stosowano nowoczesna metodę śledzenia zwierząt z założonymi obrożami 

telemetrycznymi wyposażonymi w: 

- moduł GPS – do oznaczania pozycji zwierzęcia,     

- moduł GSM – do przesyłania danych z obroży,                

- moduł VHF – emitujący fale o częstotliwości w zakresie ok. 150 MHz indywidualnej 

dla każdego nadajnika, do lokalizacji zwierzęcia w terenie. 

 

  

       Ryc. nr 8 Byk z obrożą Ecotone        Ryc. nr  9 Krowa z obrożą Vectronic 

 

Stosowano obroże dwóch producentów: niemieckiego – Vectronic Aerospace (rycina 

nr 9) i polskiego Ecotone (rycina nr 8). 

Pierwsze immobilizacje w celu założenia obroży telemetrycznych GPS/GSM 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wykonało w zagrodach 

adaptacyjnych w roku 2008. Sześć żubrów zostało immobilizowanych za pomocą 

mieszaniny ksylazyny i ketaminy, przy użyciu karabinka pneumatycznego. Jako, że 

dawka potrzebna do położenia zwierząt przekraczała 10 cm
3
 , w przypadku byków i 

nawet 20 cm
3
, w przypadku krów, dystans skutecznego strzału był bardzo niski. W 

związku z powyższym wszystkie immobilizacje od 2009 roku Zachodniopomorskie 

Towarzystwo Przyrodnicze przeprowadza przy użyciu środka Large Animals 

Immobilon. Przy stosowanej dawce 2,5 cm
3
 dystans skutecznego strzału wynosi do 70 

m, a środek skutecznie immobilizuje żubra w ciągu 10-15 minut i pozwala bezpiecznie 

założyć obrożę do momentu podania antidotum  - Revivon. 
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Dane otrzymywane z obroży przetwarzane były przy użyciu programów GPS Plus 

i  MapInfo oraz aplikacji Google Maps i Google Earth. Wszelkie prezentowane na 

rycinach mapy posiadają siatkę z kwadratami o boku 1 km. 

Do lokalizacji przy użyciu fal VHF używano Transceivera YAESU FT-817 ND i 

anteny kierunkowej Yagi. 

 

 

Ryc. nr 10 Żubrzyca poddana immobilizacji, na pierwszym planie karabinek 

pneumatyczny 
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3. WYNIKI MONITORINGU TELEMETRYCZNEGO 

 

3.1. Źródła danych 

 

Dane z  monitoringu telemetrycznego pochodzą z obroży telemetrycznych, które 

zostały założone wolno bytującym żubrom w województwie zachodniopomorskim. 

Jest to jeden z elementów ochrony czynnej żubrów zachodniopomorskich 

prowadzonej przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Obroże mierzą 

pozycję GPS zwierząt co godzinę i przesyłają dane za pomocą modułu GSM do stacji 

bazowej bądź na serwer skąd są importowane w formie bazy danych. 

 Obroże, z których pochodzą dane zakładane były żubrombytujących w dwóch 

głównych ugrupowaniach: Stado Mirosławiec oraz Stado Drawsko. Jeśli chodzi o czas 

zakładania to możemy mówić o 4 sezonach: 

 kwiecień 2008 – 5 obroży, 

 zima 2008/2009 – 5 obroży, 

 zima 2009/2010 – 6 obroży, 

 zima 2010/2011 – 7 obroży. 

Obroże używane przez ZTP do monitoringu żubrów powinny, zgodnie z gwarancją 

i zapewnieniem producentów pracować minimum 2 lata. Niestety jak się okazało 

błędy konstrukcyjne umożliwiały niszczenie obroży przez żubry. Żadna z obroży 

firmy Vectronic Aerospace z pierwszej partii (numery 5687, 5690, 5693, 5694, 5695) 

nie pracowała dłużej niż pół roku.  Z drugiej partii (gwarancyjnej) obroże o numerach 

6059, 6322, 6326, 6328 również nie przetrwały dłużej niż pół roku. Obroża numer 

6329 pracowała 15 miesięcy co też jest poniżej oczekiwań [10]. Członkowie 

Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego przekonstruowali obrożę 6330 

oraz zregenerowali odzyskane 6329, 6059, 5694 w sposób zabezpieczający 

podzespoły przed mechanicznym uszkodzeniem ich przez żubry. W efekcie dwie z 

nich 6330 oraz 5694 nadal pracują, 6330 już 2 lata natomiast 5694 - 15 miesięcy. 

Dwie pozostałe uległy uszkodzeniu, 6059 w wyniku zwarcia zasilania natomiast 6329, 

założona zimą 2010/2011, z nieznanej przyczyny (nadal jest na zwierzęciu). 
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Kolejne, założone żubrom podczas zimy 2009/2010, obroże firmy Ecotone o 

numerach 04, 05, 06, 07, 08 działają poprawnie. Obroża nr 09, 10 grudnia 2011 roku 

została wymieniona na nową firmy Agricolis. Natomiast w obroży nr 10, w wyniku 

walki byków został zerwany pas i została znaleziona na polu w kwietniu 2011 roku. 

Obroże Ecotone o numerach 26, 28, 30 założone żubrom podczas zimy 2010/2011 

uległy awarii w czerwcu 2011 roku w wyniku zwarcia. Były to nowsze obroże z 3 

osiowym modułem activity (mierzy aktywność zwierzęcia względem  3 osi) niestety 

błędy w konstrukcji elektroniki spowodowały kolejne awarie. 

 

Tabela nr 1.Wykaz założonych obroży 

Numer 

obroży 

Płeć żubra 

M – samiec 

F - samica 

Okres działania obroży 

Stado 

M-Mirosławiec 

D-Drawsko 

5687 F 2008.04.17 – 2008.10.23 D 

5690 F 2008.04.08 – 2008.09.10 D 

5693 M 2008.04.02 – 2008.08.15 D 

5694 F 2008.04.02 – 2008.06.23 D 

5694 

po regeneracji 

F 
2010.11.01 - 2011.12.31 

nadal działa 

D 

5695 M 2008.04.02 – 2008-08-10 D 

6059 F 2009.03.24 – 2009.07.02 D 

6059 

po regeneracji 

F 2010.01.02 – 2010.07.12 M 

6322 F 2008.12.01 – 2009.05.13 D 

6326 F 2009.02.15 – 2009.03.10 M 

6328 F 2009.02.15 – 2009.04.04 M 

6329 F 2008.12.18 – 2010.03.23 D 

6329 

po regeneracji 

F 2011.02.16 – 2011.08.15 M 

6330 F 
2010.02.27 – 2011.12.31 

nadal działa 
M 

04 F 2010.03.01 – 2011.12.31 M 
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nadal działa 

05 F 
2010.03.01 – 2011.12.31 

nadal działa 
D 

06 M 
2011.01.26 – 2011.12.31 

nadal działa 
M 

07 F 
2010.02.28 – 2011.12.31 

nadal działa 
M 

08 F 
2010.12.11 – 2011.12.31 

nadal działa 
D 

09 F 2010.03.06 – 2011.12.10 D 

10 M 2010.12.18 – 2011.04.04 D 

26 F 2011.02.09 – 2011.06.30 M 

28 M 2011.02.13 – 2011.06.14 M 

30 F 2011.03.01 – 2011.06.15 M 

 

3.2. Areały bytowania żubrów 

 

 Żubr jest gatunkiem dużym, to największy ssak lądowy Europy, masa ciała  

samców dochodzi do 900 kg, samic do pół tony. Jest gatunkiem stadnym oraz 

przeżuwaczem którego dietę stanowią trawy, rośliny zielne, liście, pędy oraz kora 

drzew [3]. Z racji tych cech stada żubrów  potrzebują do życia niemałe areały. 

Żubry w naturze tworzą zwykle dwa rodzaje stad: grupy mieszane i grupy byków. 

Grupy mieszane są to ugrupowania mające w swoim składzie krowy, młodzież 2-3 

letnią, cielęta i okresowo dorosłe byki. Grupy byków tworzą najczęściej byki powyżej 

4 roku życia, skład i liczebność takich grup jest bardzo niestabilna. Starsze niż 10 

letnie byki są najczęściej samotnikami. 

Struktura socjalna żubrów może się również zmieniać z uwagi porę roku. W 

okresie zimowym stada grupują się w większe i zmniejszają swój areał. W okresie rui 

dorosłe byki dołączają do grup mieszanych. Natomiast na czas wycieleń żubrzyce 

często opuszczają stado [7]. 

 Populacja wolno żyjących żubrów w północno-zachodniej Polsce dzieli się na dwa 

główne stada. Stado bytujące główni na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec nazwane w 



str. 14 
 

niniejszej pracy Stadem Mirosławiec oraz stado bytujące na terenie Nadleśnictwa 

Drawsko Pomorskie nazwane Stadem Drawsko. Pomiędzy obydwu stadami nie ma 

potwierdzonego bezpośredniego kontaktu. Odległość pomiędzy obu subpopulacjami 

wynosi ok 25 km. 

 

3.2.1. Areały bytowania żubrów Stada Mirosławiec 

 

3.2.1.1. Areały bytowania żubrów w latach 2010-2011 

 

 Korzystając z danych telemetrycznych pochodzących z obroży: 6330, 04, 07 oraz 

6059 po regeneracji, wytyczono areał bytowania żubrów  Stada Mirosławiec w roku 

2010. Powierzchnia areału wyniosła ok. 116 km
2
. Obszar bytowania żubrów 

obejmował przede wszystkim teren Nadleśnictwa Mirosławiec od jeziora Bytyń 

Wielki na zachód do wsi Jadwiżyn i Hanki i dalej na północ przez jeziora Nieradź i 

Pogorzelskie do granicy z Nadleśnictwem Świerczyna, jak również tereny po 

wschodniej stronie Bytynia. Rewir zachodził na północy w granice Nadleśnictwa 

Świerczyna (okolice Nowych Lasków) natomiast na południu Nadleśnictwa Tuczno 

(okolice wsi Mączno i Rutwica). Na wschód od Bytynia żubry przebywały też na 

terenie Nadleśnictwa Wałcz (okolice Drzewoszewa). Obszar nieleśny to w większości 

grunty rolne wsi: Próchnowo, Hanki, Marcinkowice, Bronikowo, Jamienko, Piecnik, 

Lipie, Toporzyk i Laski Wałeckie. Obszar występowania żubrów ze Stada 

Mirosławiec w roku 2010, wyznaczony przez pozycje GPS z obroży telemetrycznych 

przedstawia rycina nr 11. 

W roku 2011 dysponowano danymi z  większej liczby obroży (doszły obroże nr 6, 26, 

28, 30 i 6329 po regeneracji). Mimo, że obroże nr 26, 28, 30 oraz 6329 nie 

funkcjonowały przez cały 2011 rok, patrz tabela nr 1, dostarczyły danych 

pozwalających rozszerzyć areał występowania żubrów w stosunku do roku 2010 

(rycina nr 12). 
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                Ryc. nr 11 Areał bytowania                         Ryc. nr 12 Areał bytowania  

             Stada Mirosławiec w roku 2010                   Stada Mirosławiec w roku 2011 

 

Żubry zwiększyły swój zasięg w kierunku południowym, kilkukrotnie przekroczyły 

starą linię kolejową Wałcz-Kalisz Pomorski i przebywały w lasach Nadleśnictwa 

Tuczno (okolice Strzalin) oraz na okolicznych polach uprawnych. Przez kilkanaście 

dni przebywały aż w Nadleśnictwie Człopa pomiędzy miejscowościami Tuczno, 

Człopa i Miłogoszcz ok. 7 km od granicy Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Założenie z kolei obroży nr 6 spowodowało uzyskanie danych o północnych 

krańcach obszaru stałego przebywania Stada Mirosławiec. Obszar w okolicach 

lotniska wojskowego w Mirosławcu, położony pomiędzy  miejscowościami Żabin, 

Będlino i Nowe Laski jest rewirem starego byka. Okazało się, że bytują tam czasem 

inne młodsze byki i małe mieszane grupy żubrów ze Stada Mirosławiec, co 

stwierdzono za pomocą obserwacji bezpośrednich i tropień. Analizując dane zebrane 

w roku 2011 zaobserwowano również brak pozycji zarejestrowanych na terenach 

Nadleśnictw Mirosławiec i Wałcz, położonych na wschód do jeziora Bytyń Wielki. 
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Jak wynika z danych telemetrycznych, nie były one penetrowane przez żubry w roku 

2011. Powierzchnia obszaru bytowania żubrów w roku 2011 wyniosła około 200 km
2
.  

 

 

Ryc. nr 13 Areał bytowania Stada Mirosławiec w latach 2010- 2011 

 

Sumarycznie w latach 2010-2011 żubry poruszały się po obszarze o powierzchni 220 

km
2
, Rycina nr 13 przedstawia pozycje GPS z tego okresu.    
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 3.2.1.2. Porównanie areałów bytowania żubrów ugrupowań mieszanych w 

okresie zimowym i  w okresach wegetacyjnych w latach 2010-2011 

  

Porównanie przeprowadzono na podstawie danych z obroży o numerach: 6330 i 7. 

Obroże te pracowały przez cały brany pod uwagę czas, tj. od 1 marca 2010 roku do 30 

września 2011 roku. Jak wynika z przeprowadzanych w tym czasie obserwacji 

bezpośrednich żubrów żubrzyce noszące obroże zawsze przebywały w ugrupowaniach 

mieszanych żubrów o liczebności min. 10 osobników. 

Na poniższych mapach zaprezentowano punkty z pomiarów pozycji w systemie 

GPS w sezonie wegetacyjnym w roku 2010 oraz 2011. Powierzchnie areałów 

bytowania  stad wyniosły 87 km
2
 w roku 2010 oraz 112 km

2
 w roku 2011. Jak widać 

na rycinach nr 14 i 15  różnica wynika głównie z penetracji południowych rubieży 

zasadniczego rewiru Stada Mirosławiec wiosną 2011 roku, które należy traktować 

jako kilku, kilkunastodniowe wycieczki. Poza tym rozkład punktów wygląda 

podobnie. 

 

     

        Ryc. nr 14 Areał bytowania grup                    Ryc. nr 15 Areał bytowania grup 

     mieszanych wiosną i latem roku 2010              mieszanych wiosną i latem 2011 r.   
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Porównując areały bytowania mieszanych ugrupowań żubrów w okresach 

wegetacyjnych w latach 2010-2011 i w czasie zimy 2010/2011, należy wziąć pod 

uwagę, że Stado Mirosławiec jest dokarmiane w okresie od października do marca w 

paśnikach specjalnie dla nich zbudowanych. Dokarmiane zwierzęta poruszają się po 

dużo mniejszym areale niż nie korzystające z zimowego dokarmiania [5]. 

 

 

Ryc. 16 Żubry korzystające z zimowego dokarmiania 

 

 Analizując mapę areału bytowania ugrupowań mieszanych żubrów ze Stada 

Mirosławiec (rycina nr 17 ) od razu można zauważyć, że rozkład punktów pomiarów 

pozycji GPS jest bardzo nierównomierny. Największe zagęszczenia punktów (miejsca, 

w których żubry spędziły najwięcej czasu) znajdują się: 

 w miejscach lokalizacji paśników żubrowych – żółte okręgi na mapie, 

 w miejscach dokarmiania przez koła łowieckie – niebieskie okręgi na mapie, 

 na polach uprawnych wsi Próchnowo – centrum rewiru. 
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Rycina nr 17 Areał bytowania grup mieszanych  

w okresie jesienno zimowym 2010/2011 

 

W okresie zimowych penetracja rewiru na północ od drogi krajowej nr 10 jest 

sporadyczna i sprowadza się do kilku wypadów. Żubry wracają na południe 

natychmiast po stwierdzeniu braku dokarmiania. 

W okresie od września 2010 do marca 2011 ugrupowania mieszane żubrów Stada 

Mirosławiec poruszały się po areale o powierzchni 75 km
2
. Istotnie więc mniejszym 

od areałów z okresów wegetacyjnych.  Wydaje się, że bardzo mroźna i śnieżna zima 

2010/2011 spowodowała to, że żubry starały się nie oddalać od miejsc dokarmiania i 

pól uprawnych, na których były zboża ozime i rzepak. 
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3.2.1.3. Rewiry osobnicze byków 

 

 W Stadzie Mirosławiec tylko dwa samce nosiły bądź noszą obroże telemetryczne 

(patrz tabela nr 1). 

Pierwszy z nich to stary samiec (ponad 12-letni) nazywany „Kasa”, którego 

obecność poza areałem bytowania stad mieszanych została zauważona już w roku 

2009. W roku 2010 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zbudowało dla 

niego paśnik, w miejscu zaznaczonym żółtym okręgiem na rycinie nr 18 . W styczniu 

2011 roku udało się immobilizować tego byka i wyposażyć w obrożę telemetryczną nr 

06. Na rycinie nr 18 pokazano również wszystkie namiary GPS wykonane przez tą 

obrożę w roku 2011 od 26 stycznia. W okresie tym żubr poruszał się po obszarze o 

powierzchni ok. 36 km
2 
 

 

        

  Ryc. nr 18 Rewir „Kasy” w roku 2011     Ryc. nr 19 Areały bytowania byka „Kasy” 

w roku 2011 

 

Od momentu założenia obroży tj. 26 stycznia 2011 roku do 10 lipca kiedy to 

„Kasa” dołączył do grup mieszanych Stada Mirosławiec, byk penetrował obszar o 
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powierzchni ok. 10 km
2
, zaznaczony kolorem żółtym na rycinie nr 19. W tym czasie 

bardzo oszczędnie gospodarował energią powoli przemieszczając się pomiędzy 

paśnikiem i polami uprawnymi, gdzie żerował, a miejscami odpoczynku i przeżuwania 

w leśnych ostojach. W lipcu „Kasa” pojawił się w miejscach przebywania grup 

mieszanych żubrów, w poszukiwaniu żubrzyc w rui, do 21 sierpnia bytował na 

obszarze zaznaczonym na mapie kolorem czerwonym. Widywany był tam w 

towarzystwie samic i innych byków. 

 

 

Ryc. nr 20 Byk „Kasa” w towarzystwie  żubrzycy,  początek sierpnia 2011 roku 

 

Pod koniec sierpnia zauważono, że „Kasa” od pewnego czasu znajduje się na 

północ od drogi krajowej nr 10, a zmiany położenia sygnału GPS są na granicy błędu. 

Pojawiło się podejrzenie, że byk zerwał obrożę bądź co gorsza nie żyje lub nie może 

się ruszyć. Po sprawdzeniu okazało się, że „Kasa” żyje, jest jednak poobijany i posiada 

ranę po wewnętrznej stronie uda. Urazy te powstały w wyniku walki z innym bykiem. 

Walki byków w wolnożyjącej populacji są rzadkością i dochodzi do nich wtedy gdy 

spotkają się dwa byki o porównywalnej wielkości i sile. Bój taki może się nawet 

skończyć śmiercią jednego z rywali [7].  Od 21 sierpnia do 7 października, a więc 

ponad miesiąc „Kasa” „lizał” rany, poruszając się po obszarze o powierzchni zaledwie 

75 ha w bardzo trudnym pagórkowatym terenie, zaznaczonym na rycinie nr 19 
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kolorem zielonym. Gdy tylko doszedł do siebie powrócił do miejsc, które stanowiły 

jego rewir na wiosnę i przebywał tam do końca 2011 roku w dwóch kępach 

śródpolnych i na skraju lasu, wychodząc nocą na sąsiednie pola - rycina nr 22. 

Powierzchnia areału bytowania „Kasy” skurczyła się w stosunku do tej z pierwszej 

połowy roku z 10 do 2 km
2 
– rycina nr 19 areał koloru niebieskiego.  

 

      

     Ryc. nr 21 „Kasa” koniec sierpnia              Ryc. nr  22 Rewir  „Kasy” jesień i 

           widoczny uraz prawego oka                              zima 2011 rok 

 

 Drugim zaobrożowanym bykiem ze Stada Mirosławiec był „Struś”, duży około 8-

letni byk, który w lutym 2011 roku otrzymał obrożę o numerze 28. Niestety była to 

jedna z wadliwych obroży i przestała działać już w czerwcu 2011 roku. Jest to o tyle  

niefortunne, ponieważ jak wynika z obserwacji bezpośrednich „Struś” został latem 

bykiem stadnym i krył większość krów ze Stada Mirosławiec. Na rycinie nr 23 

przedstawiono punkty pomiarów pozycji byka w okresie od 13 lutego do 14 czerwca 

2011 roku. Tworzą one rewir o powierzchni ok. 30 km
2
. Podobnie jak byk „Kasa” w 

okresie poza rujowym „Struś” ograniczał swoją ruchliwość do minimum niezbędnego 

do zapewnienia sobie pożywienia, wody i „świętego spokoju”. Największe 

zagęszczenia punktów na rycinie nr 23 to miejsce dokarmiania (paśnik żubrowy) – 

okrąg koloru żółtego oraz ostoje w postaci młodników, gęstych zakrzaczeń nie 

penetrowanych przez ludzi ale położonych w bezpośrednim sąsiedztwie  miejsc 

żerowania na polach uprawnych – okręgi o kolorze niebieskim. 
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Ryc. nr 23 Rewir byka „Strusia” 13.02 - 14.06.2011 

 

Jak wynika z obserwacji dokonanych po awarii obroży nr 28, w okresie godowym 

„Struś” zwiększył swój rewir o tereny penetrowane przez mieszane ugrupowania 

żubrów. Latem i wczesną jesienią był widywany w stadach żubrów na polach i w lesie 

na północ od  swego rewiru z wiosny. 
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3.2.2. Areały bytowania żubrów Stada Drawsko 

 

3.2.2.1. Areały bytowania żubrów w latach 2009-2011 

 

Rok 2009 to czas, w którym dwa stada żubrów wsiedlone w roku 2008 w 

Nadleśnictwach Łobez i Dobrzany połączyły się i utworzyły Stado Drawsko. W obu 

stadach było po osiem żubrzyc i dwa byki, w obu również znajdowały się samice 

noszące obroże telemetryczne. Obroże o numerach 6059 i 6329 nosiły żubrzyce ze 

stada z Nadleśnictwa Dobrzany, natomiast wśród zwierząt wsiedlonych w 

Nadleśnictwie Łobez, a w roku 2009  bytujących w Nadleśnictwie Drawsko 

funkcjonowała obroża numer 6322. Na rycinie nr 24 przedstawiono pomiary pozycji z 

tych obroży w czasie całego roku 2009.  

Punkty o kolorze niebieskim prezentują areał stada z Nadleśnictwa Dobrzany od 1 

stycznia 2009 roku do momentu połączenia na terenie Nadleśnictwa Drawsko.  Areał 

ma powierzchnię ok. 50 km
2
 i prawie w całości znajduje się na terenie Nadleśnictwa 

Dobrzany. W tym samym czasie stado, pochodzące z reintrodukcji w Nadleśnictwie 

Łobez bytowało na areale o powierzchni ok. 64 km 
2
, na terenie poligonu wojskowego 

w granicach Nadleśnictwa Drawsko – rycina nr 24 żółte punkty. 

 

 

Ryc. nr 24 Areał Stada Drawsko w roku 2009, przed i po połączeniu 
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Od połączenia w dniu 30 kwietnia 2009 roku żubry tworzą jedno stado bytujące na 

terenie Nadleśnictwa Drawsko. Do końca roku 2009 przebywały one na areale o 

powierzchni ok. 80 km
2 

(czerwone punktu na rycinie nr 24), który zawierał się 

pomiędzy strzelnicą Mielno na południu, miejscowością Studnica na północy, 

jeziorem Jeziorak na wschodzie i drogą Ińsko-Recz na zachodzie. [4] 

 W 2010, drugim roku bytowania Stada Drawsko na terenie poligonu 

wojskowego żubry zajmowały areał obejmujący obszar o powierzchni 95 km
2
. Jak 

widać na rycinie nr 25, rewir powiększył się tylko nieznacznie o tereny na północny-

wschód od jeziora Jeziorak i na południu za Piaskowym Brodem. 

 

 

Ryc. nr 25 Areał bytowania Stada Drawsko w roku 2010 
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 Rycina nr 26 przedstawia punkty pomiaru pozycji Stada Drawsko w roku 2011. 

Powierzchnia areału w tym roku wzrosła w stosunku do roku wcześniejszego, do 117 

km
2
. Rewir zwiększył się w kierunku wschodnim, żubry dochodziły do Drawy, jak i w 

kierunku południowym gdzie stado bytowało na terenie strzelnicy Mielno. 

 

 

Ryc. nr 26 Areał bytowania Stada Drawsko w roku 2011 

 

W latach 2009-2011 Stado Drawsko w sumie korzystało z areału o powierzchni 

ponad 150 km
2
, a od kwietnia 2010 roku prawie nie opuszczały terenu poligonu 

wojskowego. Incydentalnie tylko w kwietniu i maju w latach 2010 i 2011 pojawiły się 

na polach uprawnych przy miejscowości Ińsko (północno-zachodnie rubieże rewiru).  
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3.2.2.2. Porównanie areałów bytowania żubrów ugrupowań mieszanych w 

okresie zimowym i  w okresach wegetacyjnych w latach 2009-2011 

 

 Przy porównywaniu areałów bytowania ugrupowań mieszanych żubrów Stada 

Drawsko brano pod uwagę okres od 01.04.2009 roku do 31.09.2011 roku. Okres ten 

podzielono na przedziały czasowe ze względu na czas wegetacji roślin oraz zimowe 

dokarmiania żubrów. Stado Drawsko było dokarmiane w paśnikach w czasie jesienno-

zimowy od października do marca. Poniższa tabela przedstawia poszczególne okresy 

oraz numery obroży, z których pochodziły dane. 

 

Tabela nr 2  

Lp. Nazwa okresu Przedział czasowy Nr obroży 

1 wiosna/lato 2009 05.01 - 30.09 2009 6329, 6322, 6059 

2 jesień zima 2009/2010 01.10.2009-31.03.2010 6329, 05, 09 

3 wiosna/lato 2010 04.01 - 30.09 2010 05, 09 

4 jesień zima 2010/2011 01.10.2010-31.03.2011 05, 09 

5 wiosna/lato 2011 04.01 - 30.09 2011 05, 09, 08, 5694 

 

Jak wynika z obserwacji bezpośrednich dane określające pozycje żubrzyc noszących  

obroże zawarte w tabeli nr 2, odzwierciedlają areały poruszania się wszystkich żubrów 

ze Stada Drawsko tworzących ugrupowania mieszane. 

  W przypadku pierwszego okresu wegetacyjnego – wiosna/lato 2009 wyjątkowo 

wzięto pod uwagę przedział czasowy od 1 maja ponieważ do końca kwietnia żubry ze 

Stada Drawsko bytowały w dwóch mniejszych ugrupowaniach. Ugrupowania te po 

połączeniu bytowały na obszarze o powierzchni ok 80 km
2
 (rycina nr 27). 
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Ryc. nr 27 Areał bytowania grup mieszanych wiosna/lato 2009 

 

 W kolejnych latach w okresie wegetacyjnym areały ugrupowań mieszanych 

wyglądały podobnie (ryciny nr 28 i 29), a ich powierzchnie wyniosły w okresie 

wiosna/lato 2010 – 85 km
2
 natomiast w okresie wiosna/lato 2011 97 km

2
. 

 

     

      Ryc. nr 28 Areał bytowania grup                Ryc. nr 29 Areał bytowania grup 

  mieszanych w okresie wiosna/lato 2010     mieszanych w okresie wiosna/lato 2011 
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 W okresach jesienno zimowych w latach 2009/2010 oraz 2010/2011 ugrupowania 

mieszane żubrów znacznie zmniejszyły obszar bytowania. I tak powierzchnie areałów 

w owym czasie wyniosły dla okresu jesień zima 2009/2010 - 50 km
2
, a dla okresu 

jesień zima 2010/2011 - 59 km
2
. Jak widać na rycinach nr 30 i 31 w obu okresach 

jesienno-zimowych punkty określające pozycje żubrów mają rozkład bardzo 

nierównomierny. 

  

     

      Ryc. nr 30 Areał bytowania grup                  Ryc. nr 31 Areał bytowania grup 

     mieszanych w okresie jesień zima                 mieszanych w okresie jesień zima 

                   2009/2010                                                       2010/2011  

 

Jesienią i zimą 2009/2010 stado grupował się głównie w okolicy paśnika na 

Kosmowie  (okrąg o kolorze żółtym na rycinie nr 30) oraz w okolicach Polany Dziczej 

na polach roboczych poligonu wojskowego (okrąg o kolorze niebieskim na rycinie nr 

30).  W kolejnym sezonie dokarmiania 2010/2011 dodatkowo żubry okupowały też 

drugi (zbudowany w 2010 roku) paśnik żubrowy nad Mokraczem (rycina nr 31 okrąg 

koloru żółtego). Dużo czasu spędzały również na strzelnicy w Studnicy (okrąg o 

kolorze niebieskim na rycinie nr 31). Należy zwrócić uwagę, że żubry ze Stada 

Drawsko nie korzystały z karmowisk kół łowieckich oraz pól uprawnych, jak miało to 

miejsce w przypadku Stada Mirosławiec. Przyczyną takiego wyboru miejsc żerowania 

był brak dokarmiania zimowego zwierzyny łownej oraz brak pół uprawnych w 

granicach obszaru przebywania żubrów. Intensywne dokarmianie zimowe żubrów 

pozwoliło na przetrwanie Stada Drawsko bez konieczności poszukiwania żeru poza 



str. 30 
 

granicami poligonu drawskiego. Dietę żubry dodatkowo uzupełniały żerując na łąkach 

i terenach otwartych poligonu wojskowego takich jak strzelnica i pola robocze. 

 

3.3. Wybiórczość biotopowa grup mieszanych żubrów 

zachodniopomorskich 

 

 Wybiórczość biotopową warunkuje przede wszystkim dostępność pokarmu. Żubry 

najczęściej będą więc przebywały tam gdzie będą mogły znaleźć dostateczną ilość i 

różnorodność pokarmu przy jak najmniejszym wydatku energetycznym [7]. 

 Wybiórczość biotopowa będzie się w niniejszej pracy sprowadzała do określenia 

procentowo ilości czasu spędzanego przez grupy mieszane żubrów w lesie i na 

otwartej przestrzeni. Z uwagi na zimowe dokarmianie okresy, z których pochodzą 

dane  zawierają się w poszczególnych latach pomiędzy 01 kwietnia i 30 września. 

Dane pozwalające stwierdzić wybiórczość biotopową muszą pochodzić od co najmniej 

jednej obroży działającej ciągle przez cały badany okres wegetacyjny. Obroża musi 

być noszona przez dorosłą żubrzycę, która w badanym okresie przebywała w  grupach 

mieszanych. 

 Stado Mirosławiec oraz Drawsko będą rozpatrywane osobno z uwagi na to, że 

żubry z tych stad bytują w różnych warunkach. Teren, który zajmuje Stado 

Mirosławiec to pola uprawne, śródleśne kępy i las, natomiast Stado Drawsko bytuje na 

terenie leśnym oraz otwartej przestrzeni w postaci łąk oraz strzelnic i pól roboczych 

poligonu wojskowego (patrz podrozdział 3.2.). 

 

3.3.1.  Stado Mirosławiec 

 

 Dane dotyczące wybiórczości biotopowej grup mieszanych żubrów Stada 

Mirosławiec pochodzą z obroży o numerach 6330 i 07 i dotyczą lat 2010-2011. 

Żubrzyce noszące te obroże przebywały często w różnych stadach, więc wyniki 

odzwierciedlają zachowania większości tych grup mieszanych.  

W okresie od 01 kwietnia do 30 września 2010 roku obie obroże pracowały w 

trybie pomiaru pozycji GPS co godzinę. Obroża nr 6330 zarejestrowała 4318 
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rekordów określających pozycję. Z tego 1908 rekordów podczas bytowania w lesie co 

daje 44,2 %, a 2410 tj. 55,8 % na otwartej przestrzeni.  

Obroża nr 07  zarejestrowała w tym samym czasie 4117 rekordów określających 

pozycję GPS. 42,8 %  czyli 1762 rekordy zostały zarejestrowane w lesie, reszta – 2355 

to jest 57,2 % na otwartych przestrzeniach. 

 

 

Rycina nr 32. Wybiórczość biotopowa grup mieszanych 

żubrów Stada Mirosławiec wiosną i latem 2010 roku 

 

Biorąc pod uwagę dane z obu obroży otrzymujemy sumę rekordów wynoszącą 8435 

pozycje. Z tej sumy 3670 (43,5 %) rekordów odnotowano w lesie (czerwone punkty na 

rycinie nr 32) natomiast  4765 to jest 56,5 % rekordów obroże zarejestrowały na 

otwartej przestrzeni (rycina nr 32 – punkty niebieskie).  
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Wiosną i latem 2010 roku większą część tj. 56,5 %  czasu grupy mieszane żubrów 

Stada Mirosławiec spędziły na otwartej przestrzeni, którą w przeważającej większości 

stanowiły pola uprawne. 

 

 

Ryc. nr 33 Żubry ze stada Mirosławiec żerujące na oziminie, kwiecień 2009 

 

 

 W kolejnym roku  tj. okresie od 1 kwietnia do 30 września  2011 roku obroża nr 

6330 pracowała dalej w trybie pomiaru pozycji co godzinę i zarejestrowała 4347 

rekordy.  1938 czyli 44,6 % rekordów zostało zarejestrowanych na obszarach 

zalesionych, natomiast 2409, a więc 55,4 % na terenach otwartych. Obroża nr 07 z 

uwagi na oszczędność źródła zasilania od 28 czerwca przeszła na tryb pomiaru pozycji 

co dwie godziny. W badanym okresie zarejestrowała 2812 rekordów. Prawie połowa z 

nich tj. 1405 rekordów zostało zarejestrowanych w lesie, a 1407 na otwartej 

przestrzeni. Wzrost ilości rekordów zarejestrowanych lesie w przypadku obroży nr 07 

w stosunku do  roku 2010 może wynikać z tego, że  żubrzyca nosząca tę obrożę na 

początku lipca 2011 ocieliła się. Później wraz z cielakiem około miesiąca spędziła 
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sama bądź w małej grupie w lesie na północy areału bytowania Stada Mirosławiec 

(żółty okrąg na rycinie nr 34). Dopiero gdy cielę podrosło powróciła na obszar, w 

którym dominują pola uprawne. 

 

 

Rycina nr 34 Wybiórczość biotopowa grup mieszanych 

żubrów Stada Mirosławiec wiosną i latem 2011 roku 

 

Sumarycznie wiosną i latem 2011 roku obie obroże zarejestrowały 7159 rekordów z 

czego 3816 tj. 53,3 % na otwartych przestrzeniach (rycina nr 34 punkty niebieskie). W 

lesie natomiast odnotowano 3343 rekordów czyli 46,7 % wszystkich rekordów w 

czasie wegetacji w roku 2011. 

 Na podstawie powyższych danych można wnioskować, że tereny otwarte są 

najczęściej wybieranym biotopem bytowania żubrów ze Stada Mirosławiec. Należy 
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jednakże brać pod uwagę, że część pomiarów pozycji bywa zerowych w wyniku braku 

połączenia z satelitami. Sytuacje takie dzieją się w lesie gdzie komunikacja jest 

trudniejsza. W związku z powyższym można przyjąć, że czas przebywania żubrów ze 

Stada Mirosławiec zarówno w lesie jak i na otwartej przestrzeni jest porównywalny, 

mniej więcej 50/50. Jak wynika z obserwacji bezpośrednich na polach uprawnych i 

łąkach żubry głównie żerują, natomiast w lesie odpoczywają, przeżuwają oraz żerują.  

 

3.3.2.  Stado Drawsko 

 

Wybiórczość biotopowa  Stada Drawsko można ocenić mając do dyspozycji dane 

telemetryczne z trzech obroży. Obroża nr 6329 pracowała wiosną i latem 2009 roku, w 

następnym roku  obroża nr 09, natomiast wiosną i latem 2011 roku obroże o numerach 

09 i 5694. Przez większość czasu obroże pracowały w systemie cogodzinnej 

lokalizacji poprzez GPS. Dane pochodzące z powyższych obroży całkowicie 

odzwierciedlają lokalizacje grup mieszanych Stada Drawsko w okresach wiosenno-

letnich w latach 2009-2011. W roku 2009 oraz 2010 Stado Drawsko trzymało się cały 

czas razem, natomiast w 2011 przez pewien okres czasu bytowało w dwóch grupach, 

jednak dane pozycji z tego okresu pochodzą od dwóch żubrzyc będących w tych 

stadach. 

 

 

Ryc. 35 Żubry ze Stada Drawsko sierpień 2009 
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 W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2009 roku obroża 6329 zarejestrowała 

3660 rekordów z czego 2619 pochodziło z terenu zalesionego co stanowi 73,6 % 

wszystkich pozycji z tego okresu i zaznaczone zostały na rycinie nr 36 punktami 

niebieskiego koloru. Natomiast pozycje zaznaczone na rycinie nr 36  kolorem 

czerwonym odpowiadają 1041 rekordom zarejestrowanym przez obroże w terenie 

otwartym. Tereny te to przede wszystkim łąki, a żubry bytowały na nich przez 28,4 % 

czasu spędzonego podczas ich pierwszego roku na terenie poligonu wojskowego w 

Drawsku Pomorskim. 

 

 

Ryc. nr 36 Wybiórczość biotopowa Stada Drawsko wiosną i latem 2009 roku 

 

 Podczas kolejnego okresu wegetacyjnego, w roku 2010 obroża nr 09 

zarejestrowała w sumie 4014 rekordów. Większość czasu żubry spędziły w lesie – 

2302 rekordy (rycina nr 37 punkty koloru czerwonego) co stanowi 57,4 %, przez 

pozostałe 42,6 % czasu bytowały na terenach otwartych – 1712 pozycji 

przedstawionych na rycinie nr 37 kolorem niebieskim. 
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Ryc. nr 37 Wybiórczość biotopowa Stada Drawsko wiosną i latem 2010 roku 

 

 Wiosną i latem 2011 na żubrzycach w Stadzie Drawsko pracowały dwie obroże 

telemetryczne. Pierwsza z nich o numerze 09 zarejestrowała w tym okresie 2792 

rekordy. Od 28 czerwca pracowała w trybie lokalizacji przez system GPS co dwie 

godziny. Większość zarejestrowanych pozycji – 1680, co stanowi 60 % pochodziło z 

lasu, pozostałe 40 % to 1112 rekordów zarejestrowanych na łąkach i terenach 

otwartych użytkowanych przez wojsko (pola robocze i strzelnice). Co ciekawe w tym 

samym czasie żubrzyca nosząca obrożę nr 5694 większą część czasu (52,8 %) spędziła 

na terenach otwartych, tam zarejestrowała 1974 rekordów, na  obszarze zalesionym 

ugrupowania, w których była ta krowa bytowały przez 47,2 % czasu co stanowi 1762 

rekordy. Wszystkie dane przesłane przez obrożę nr 5694 wiosną i latem 2011 roku to 

3736 pozycji. 
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 Sumarycznie w okresie 01.04-30.09.2011 Stado Drawsko przez nieznaczną 

większość 52,7 % czasu bytowały na obszarach zalesionych – 3442 pozycje 

przedstawione na rycinie nr 38 w postaci punktów o kolorze czerwonym.  

 

 

Ryc. nr 38 Wybiórczość biotopowa Stada Drawsko wiosną i latem 2011 roku 

 

Natomiast punkty o kolorze niebieskim   to 3086 rekordów stanowiących 47,3 %  

wszystkich tj. 6528 pozycji zarejestrowanych przez obroże o numerach 09 i 5694 w 

okresie wegetacyjnym w roku 2011. 

 Wybiórczość biotopowa Stada Drawsko bardzo ciekawie wygląda w funkcji czasu. 

Od zasiedlenia przez żubry poligonu  wojskowego preferowanie terenów otwartych 

przez żubry zwiększało się z 28,4 % przez 42,6 % aż do 47,3 % w trzecim roku. 

Wydaje się, że  po ustabilizowaniu areału bytowania stada i dokładnym jego poznaniu 

przez żubry, Stado Drawsko zaczyna korzystać ze środowiska podobnie do Stada 

Mirosławiec. Może to dziwić biorąc pod uwagę różnice pomiędzy typami środowisk 

zajmowanymi przez poszczególne stada. Jednak wydaje się, że nie można żubra 
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nazywać gatunkiem typowo puszczańskim. Potrzebuje on do funkcjonowania 

obszarów o zróżnicowanym środowisku.  

Chcąc przeto zwiększać liczebność tego gatunku w Polsce trzeba liczyć się z 

obecnością żubrów na polach uprawnych, gdyż nie ma zbyt wiele tak dogodnych 

terenów jak poligony wojskowe, które umożliwiają istnienie wielu gatunków dzikich 

zwierząt bez konfliktu z gospodarką człowieka. 

 

3.4. Liczebność 

 

 Począwszy od roku 2007 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 

prowadzi monitoring liczebności żubrów w województwie zachodniopomorskim. 

Liczenia przeprowadza się w okresie zimowym ale wpływ na określenie liczebności 

żubrów mają obserwacje dokonywane podczas całego roku. Poniżej, w tabeli nr 3 

przedstawiono dane o liczebności żubrów w latach 2007-2010, w formie 

przekazywanej przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze do Księgi 

Rodowodowej Żubrów. 

Jeśli chodzi o dane dotyczące żubrów ze Stada Drawsko, które przed połączeniem 

bytowały na terenach administrowanych przez Nadleśnictwa Łobez i Dobrzany to są 

to dane dokładne. W przypadku Stada Mirosławiec są to dane minimalne, a możliwa 

skala błędu ujawniła się dopiero po założeniu większej ilości obroży telemetrycznych 

z modułami GPS/GSM oraz VHF zimą 2010/2011. Na koniec roku 2009 określono 

liczebność Stada Mirosławiec na 45 osobników w tym 18 byków, 18 krów 7 cieląt i 2 

osobniki o nieokreślonej płci i wieku. Natomiast na koniec 2010 roku przy przyroście 

+2 liczebność ustalono na 55 osobników. Największy wzrost zanotowano u żubrzyc, z 

18 osobników w roku 2009 do 30 w roku 2010. Dzięki telemetrii GPS można było 

zlokalizować więcej ugrupowań mieszanych żubrów w tym samym czasie, a moduły 

VHF w obrożach umożliwiły obserwacje tych stad w celu oceny ich liczebności 

niezależnie od warunków atmosferycznych.  

Żubr wydaje się być gatunkiem łatwym do monitorowania, a policzenie stada o 

poziomie liczebności ok 50 osobników nie powinno nastręczać trudności. Okazuje się 
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jednak że dzięki telemetrii wykazano błąd w określaniu liczebności stosunkowo 

niewielkiego Stada Mirosławiec na poziomie ponad 20 procent. 

 

Tabela nr 3 Liczebność żubrów w województwie zachodniopomorskim 

w latach 2007-2010 

 

  

 

 

Byki Krowy

dorosłe dorosłe samice samce

2007 stado wolne 19 15 3 2 2

1 (byk 

zginął na 

wnyku) 0 40

2008 stado w 

Nadleśnictwie 

Mirosławiec 20 18 3 3 2

3 

(2♂dorosłe, 

1♀dorosła) 2 43

2008 nowo 

utworzone stado w 

Nadleśnictwie 

Dobrzany 2 6 - - - - 0 8

2008 nowo 

utworzone stado w 

Nadleśnictwie 

Łobez (obecnie 

żubry przeszły do 

N. Drawsko) 2 7 - - - 1♀dorosła 0 8

razem woj. 

zachodniopo-

morskie w 2008 24 31 3 3 2

4 

(2♂dorosłe, 

2♀dorosłe) 2 59

Drawsko 2009 4 12 3 3 - - 0 22

Mirosławiec 2009 21 20 3 4 2

5 

(3♂dorosłe, 

2♀dorosłe) 3 45
Razem 2009 woj. 

Zachodniopomors

kie 2009 24 32 6 7 2 5 3 67

Nadlesnictwo 

Drawsko 2010

7 15 3 2 0 1 0 26

Nadleśnictwo 

Mirosławiec 2010

14 32 4 3 7
5 (3 samce, 

2 samice)
3 55

Razem   zachodnio-

pomorskie 2010
21 47 7 5 7 5 3 81

Razem

Wypadki 

drogowe

Cielęta

Osobniki o 

nieokre-

ślonej płci 

i wieku

Śmiertel-

ność
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3.5. Wędrówki 

 

 Żubry są zwierzętami osiadłymi i nie migrują sezonowo w poszukiwaniu pokarmu 

oraz wody. Czynniki wymuszające migracje wśród żubrów są związane ze strukturą 

socjalną i zagęszczeniem [7]. Wraz ze wzrostem liczebności należy liczyć się z 

możliwością odłączania niewielkich grup od stada podstawowego. Wędrówki takie 

mogą być migracją w celu zasiedlania nowych obszarów, bądź czasową zmianą rewiru 

grupy. Młode samce mogą migrować nawet na znaczne, dochodzące do kilkuset 

kilometrów odległości w poszukiwaniu innych żubrów. Spowodowane jest to 

poligamicznością i „nadwyżką” byków zdolnych do rozrodu. 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze opiekujące się żubrami w 

województwie zachodniopomorskim, każdego roku otrzymuje szereg informacji na 

temat bytności żubrów poza typowym areałem ich wstępowania.  

 

 

Ryc. nr 39 Dwa młode samce podczas wędrówki 

 



str. 41 
 

Zazwyczaj informacje takie nie są możliwe do weryfikacji w związku z tym, że 

docierają z bardzo dużym opóźnieniem. W sierpniu 2010 roku członkowie ZTP 

potwierdzili informację o dwóch bykach przebywających w okolicach Kuźnicy 

Czarnkowskiej nad Notecią ok. 40 km na południe od jeziora Bytyń. Były to młode 

ok. 5 letnie samce, niestety żaden z nich nie nosił obroży telemetrycznej, a więc o 

przebiegu trasy ich wędrówki czy też jej czasie możemy się tylko domyślać. Sytuacja 

taka powtórzyła się w sierpniu 2011 roku, ponownie dwa byki pojawiły się nad 

Notecią w okolicach Walkowic – rycina nr 40. 

 

 

Ryc. nr 40 Miejsca obserwacji dwóch samców żubra, 

rok 2010 kolor czerwony, rok 2011 kolor żółty [13] 

 

W obu przypadkach migrujące byki napotkały na przeszkodę w postaci szerokiej rzeki 

i najprawdopodobniej powróciły do stada. 

 Inaczej wyglądała sytuacja z grupą żubrów, która na wiosnę 2011 roku 

wywędrowała na południe przez Nadleśnictwo Tuczno do Nadleśnictwa Człopa, gdzie 

przebywały w okolicach miejscowości Miłogoszcz. Jedna z żubrzyc nosiła obrożę 

telemetryczną. Dzięki temu można było zlokalizować taką grupę i określić jej 

liczebność. Teraz natomiast dzięki danym zebranym i przesłanym przez obroże można 

prześledzić trasę wędrówki tego ugrupowania (rycina nr 41). 
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Ryc. nr 41 Trasa wędrówki grupy żubrów [13] 

 

Grupę tą stanowiło 9 żubrów, osiem samic i jeden młody byk. Po ok. dwóch 

tygodniach przebywania w Nadleśnictwach Tuczno i Człopa powróciły do typowego 

rewiru Stada Mirosławiec. Dzięki telemetrii GPS możliwe w ogóle było zauważenie, 

że grupa mieszana żubrów odłączyła się od głównego stada i opuściła typowy areał 

bytowania.  Nie określono przyczyn bądź celu tej wędrówki, żubry  pod koniec lutego 

kiedy się ociepliło odeszły od paśników i ruszyły na południe na odległość 20 km. Na 

początku marca powrócił mróz, a dziewięcio-osobnicza grupa natychmiast skierowała 

się z powrotem do miejsc dokarmiania zimowego w okolicy jeziora Bytyń. Po 

obejrzeniu miejsc przebywania tego ugrupowania, znaleziono ślady bytowania żubrów 

w latach wcześniejszych ( „kręcioły” - skręcone przez żubry młode brzozy).  
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 Ryc. nr 42 Żubry w okolicach Miłogoszczy marzec 2011 rok,  

widoczna żubrzyca z obrożą 

 

3.6. Przepłaszanie żubrów z pól uprawnych 

 

Jednym z elementów realizowanego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze projektu „Ochrona żubrów in-situ w województwie 

zachodniopomorskim” jest przepłaszanie żubrów z cennych upraw rolniczych w celu 

minimalizacji szkód wyrządzanych przez żubry [11]. 

  

 

Ryc. nr 43 Żubry ze Stada Mirosławiec w łanie pszenicy 
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Zadanie to polega w pierwszym etapie na zlokalizowaniu takich upraw na terenie, 

bądź w bezpośrednim sąsiedztwie bytowania żubrów. Później korzystając z wiedzy o 

wzroście i plonowaniu roślin uprawnych oraz z danych, z telemetrii GPS przesyłanych 

na bieżąco za pomocą modułów GPS/GPRS, przepłasza się żubry z cennych upraw. 

Działa to doskonale w przypadku Stada Drawsko gdzie, gdy tylko robi się cieplej 

kwiecień/maj żubry szukając łatwo dostępnego żeru wychodzą na pola uprawne. W 

takim przypadku są przepłaszane, by po dwóch, trzech dniach na kolejny rok cofnąć 

się na teren poligonu wojskowego. 

W przypadku Stada Mirosławiec takie działania nie są możliwe. Żubry te od lat 

korzystają z pól uprawnych pasąc się na nich, korzystają z tego żeru od urodzenia. 

Poza tym areał ich bytowania to krajobraz rolniczo/leśny. Dlatego w Mirosławcu są 

czynione  starania w celu  minimalizacji  konfliktów pomiędzy rolnikami i żubrami 

oraz ograniczaniu wysokości wypłacanych odszkodowań. Żubry są przepłaszane z 

bardzo cennych upraw rolniczych lub upraw o bardzo małym areale należących do 

okolicznych rolników jak np. ziemniaki konsumpcyjne tuż przed zbiorem na jesieni 

czy też uprawy okopowych.    

 

3.7. Zachowania okołoporodowe żubrzyc 

 

 Żubry rozmnażają się bardzo powoli, współczynnik płodności wynosi średnio ok. 

50 % [13]. Po trwającej 9 miesięcy ciąży 

żubrzyca rodzi jedno młode. Dotychczas 

bardzo mało jest wiadomo na temat 

zachowań okołoporodowych u samic żubra 

ze stad wolnościowych. Powodem jest to, że 

często krowa, która ma się cielić odchodzi 

od stada w ustronne miejsce i wraca już z 

kilku kilkunastodniowym potomkiem.                     Ryc. nr 44 Matka z cielęciem 

 W wyniku monitoringu telemetrycznego żubrów w województwie 

zachodniopomorskim zaobserwowano kilka ciekawych zachowań matek z cielętami.                                              
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Gdy żubrzyca odchodzi aby urodzić w samotności to kilka dni przed wycieleniem 

oraz do kilku tygodni po, zachowuje się bardzo ostrożnie i skrycie. Porusza się po 

małym obszarze często zatrzymuje się na dłużej dając cielęciu odpocząć. Ryciny nr 45 

i 46 przedstawiają miejsca bytowania dwóch żubrzyc z cielętami, ze Stada 

Mirosławiec przez 4 tygodnie po wycieleniu. 

 

             

Ryc. nr 45 Areał bytowania krowy nr 26     Ryc. nr 46 Areał bytowania krowy nr 7 

                 czerwiec 2011 rok                                           lipiec 2011 rok 

 

Samotna żubrzyca z cielakiem będąc bez stada naraża się jednak na ataki 

drapieżników. Sytuacja taka ma miejsce w Stadzie Drawsko, które dzieli areał swego 

bytowania z wilkami. Dlatego też jak pokazano na rycinie nr 47 „Kamica” dodatkowo, 

często zmienia miejsce przebywania (skupiska punktów oddalone od siebie 1-2 km)  

[9]. 

 

 

Ryc. nr 47 Areał bytowania „Kamicy” po wycieleniu [13] 
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Biorąc pod uwagę ryzyko drapieżnictwa zastanawiać może powód odłączania się 

niektórych żubrzyc od stada. Będąc w izolacji od innych żubrów, zaraz po porodzie 

matka może spokojnie zbudować więź pomiędzy nią i cielęciem, ważną przy 

późniejszym prowadzeniu potomka. Dodatkowo zaraz po porodzie cielę jest bardzo 

delikatne i przebywanie w dużym stadzie rodzi ryzyko urazu. Żubrzę  może zostać 

przypadkowo stratowane podczas ucieczki spłoszonego stada, bądź poturbowane przez 

walczące bądź przeganiające się dorosłe osobniki. 

Dane telemetryczne oraz obserwacje bezpośrednia Stada Drawsko pokazały, że 

żubry dostosowują swoje zachowanie do sytuacji gdy w stadzie znajduje się kilka 

żubrzyc z cielętami w równym wieku. W roku 2011 dzięki telemetrii obserwowano 

zachowanie Stada Drawsko, w którym było 6 cieląt urodzonych w jednym miesiącu. 

Areał bytowania stada w okresie, w którym cielęta były najbardziej narażone na 

drapieżnictwo wilków przedstawia rycina nr 48 [9]. 

 

 

Ryc. nr 48 Areał bytowania Stada Drawsko przez 4 tygodnie po wycieleniach [13] 

 

Obszar po którym poruszały się wtedy żubry wyniósł ok. 400 ha. [13] Ograniczając 

penetrowany rewir stado ułatwiało sobie ewentualną obronę cieląt przed 

drapieżnictwem wilków. Mechanizmem mającym kluczowe znaczenie dla 

przeprowadzenia takiej strategii obrony cieląt, wydaje się być synchronizacja rui u 

żubrzyc. Powoduje ona wycielenia w jednym czasie i ogranicza czas bytowania stada 
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na pomniejszonym areale. Dla porównania w Stadzie Mirosławiec, na którego areale 

bytowania nie występują wilki  żubrzyce rodzą od kwietnia  nawet do listopada.  

 Jeszcze inne zachowanie prezentują dwie żubrzyce z równowiekowymi cielętami 

bytujące poza stadem. Są w ciągłym ruchu, przemieszczając się i pasąc robią 

trzygodzinne przerwy na odpoczynek dla cieląt (rycina nr 49). Jest to kolejna strategia 

obrony potomstwa przed drapieżnictwem wilków. Inaczej niż pojedyncze krowy nie 

ukrywają się tylko poruszają się po rewirze unikając spotkania z watahą wilków. 

 

    

Ryc. nr 49 Trasa przejścia                       Ryc. nr 50 Dwie żubrzyce z cielętami 

dwóch żubrzyc z cielętami [13] 

 

3.8. Wypadek „Korytnicy” 

 

 Dnia 3 marca 2011 roku przy paśniku „Czekoladowym” została immobilizowana 

ok 5-letnia żubrzyca. Będąc pod wpływem środka farmakologicznego weszła pod 

paśnik i tam zaległa w korycie z owsem, stąd „Korytnica”. Założono jej obrożę o 

numerze 30, która mimo, że działała tylko nieco ponad trzy miesiące zarejestrowała 

dużo ciekawych zachowań żubrów. „Korytnica” jest krową, która jak większość 

żubrzyc stale przebywa w ugrupowaniach mieszanych, niektóre z samic czasem 

spotykane są same. To ona jako „nosicielka” obroży była w grupie 9 żubrów, które 
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wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Człopa i dała możliwość poznania nowych 

terenów penetrowanych przez żubry.  

Pod koniec kwietnia 2011 roku zauważono, że „Korytnica” dużo czasu spędza w 

jednym miejscu prawie nie przemieszczając się. Po przeanalizowaniu  wcześniejszych 

danych telemetrycznych padło podejrzenie kolizji drogowej. Obserwacja bezpośrednia 

potwierdziła wcześniejsze ustalenia. Żubrzyca uległa wypadkowi (kolizji drogowej) w 

wyniku, której straciła lewy róg. Ogólny stan był jednak dobry okazało się, że była 

tylko poobijana i nie wymagała interwencji weterynaryjnej, chociaż dojście do 

normalnej sprawności zajęło jej 4 tygodnie. Na rycinie nr 51 poniżej pokazano 

zachowanie  „Korytnicy” zarejestrowane przez obrożę telemetryczną w okresie przed i 

po wypadku.  

 

 

Ryc. nr 51 Zapis GPS wypadku „Korytnicy” [13] 

 

Wyraźnie widać normalne przemieszczanie się zwierzęcia, które kończy się przy 

drodze krajowej nr 10, po czym odejście do lasu gdzie występuje nagromadzenie 

punktów związane z brakiem ruchliwości. To właśnie ten obraz pozycji GPS 

zaniepokoił członków Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego i 

spowodował kontrolę miejsca przebywania „Korytnicy”. 
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Ryc. nr 52 „Korytnica” w marcu 2012 roku 

 

„Korytnica” całkowicie już doszła do siebie i gdyby nie brak rogu nie byłoby śladu 

po zeszłorocznym dramacie. Jest w doskonałej kondycji, a uszkodzona obroża nr 30 

została jej zmieniona w marcu 2012 roku, nosi teraz obrożę z numerem 22. 
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4. PODSUMOWANIE 

 

 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze jako jedyne posiada kilkuletnią 

ciągłość monitoringu telemetrycznego żubrów. Dotychczas telemetria u żubrów była 

wykorzystywana głównie w badaniach naukowych. W przypadku Żubrów 

Zachodniopomorskich monitoring przy użyciu obroży telemetrycznych GPS został od 

początku zaplanowany w celu zarządzania ich stadami. W związku z dużą 

awaryjnością obroży członkowie ZTP musieli wykazać się dużą determinacją i wiarą 

w konieczność stosowania tej metody monitoringu aby uzyskać przedstawione 

powyżej wyniki. Nie ulega wątpliwości, że dzięki telemetrii GPS uzyskano 

informacje, które  przy użyciu tradycyjnych metod monitoringu byłyby bardzo trudne 

bądź niemożliwe do osiągnięcia.  

 

 

Ryc. nr 53 Biegnące żubry 

 

 Telemetria GPS nie wyklucza stosowania tradycyjnych metod monitoringu takich 

jak obserwacje bezpośrednie, tropienia czy nawet informacje ustne. Jednak dopiero 

połączenie tych wszystkich metod pozwala lepiej poznać zarządzaną populację i 

odpowiednio ukierunkować działania z zakresu ochrony czynnej. Telemetria GPS jest 

kluczowa przy wypłaszaniu żubrów z cennych rolniczo upraw. Może informować o 

konieczności dowożenia karmy w okresie zimowym ukazując ruchy stada w 

poszukiwaniu żeru na polach uprawnych z dala od paśników. Dzięki przesyłowi 
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danych via GSM informacje takie odbiera się na bieżąco przy użyciu komputera bądź 

telefonu. Cecha ta jest również przydatna przy działaniach prewencyjnych w celu 

ograniczaniu kłusownictwa na żubrach. Świadomość ciągłej kontroli stad wraz z 

częstymi wizytami członków ZTP w terenie, wydaje się działać odstraszająco na 

kłusowników (notuje się zmniejszenie ilości upadków żubrów spowodowanych 

kłusownictwem). 

 

 

Ryc. nr 54 Skłusowany byk, luty 2008 roku [14] 

 

 Dzięki telemetrii GPS o wiele dokładniej można określić areały bytowania żubrów 

ze stad mieszanych i rewiry byków, zarówno w okresie wegetacyjnym jak i zimą. 

Wybiórczość biotopowa bez użycia telemetrii może być tylko szacowana. Dane te 

mają duże znaczenie przy określaniu lokalizacji obszarów, na które mają być 

wsiedlane żubry w celu tworzenia nowoprojektowanych stad [12].  

  Dzięki informacjom pozyskiwanym  przy użyciu telemetrii GPS wzbogaca się 

wiedzę na temat zachowań socjalnych grup żubrów oraz pojedynczych osobników. 

Połączenie informacji z obroży telemetrycznych oraz bezpośrednich obserwacji 

przyniosło wiele ciekawych spostrzeżeń na temat zachowań obronnych żubrów 

dzielących rewir z wilkami. Dowiedzieć się można było także o terminach porodów i 

liczbie urodzonych cieląt. Uczestniczono również w dramatach tych zwierząt – kolizje 

drogowe i krwawe walki byków.  
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 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze kontynuuje swoje działania z 

zakresu monitoringu żubrów stad z województwa zachodniopomorskiego. W sezonie 

zimowym 2011/2012 część uszkodzonych obroży zostało wymienionych. Założono 

nowe obroże krowom noszącym dotychczas obroże o numerach 07, 09, 6059 oraz 30. 

Byk stadny „Struś” również otrzymał nową obrożę, zaobrożowano też dwa inne 

młodsze byki. 

 

 

Ryc. nr 55 Wymiana obroży, marzec 2012 roku 

 

 Możliwość, dzięki telemetrii, lokalizacji większej ilości małych ugrupowań 

żubrów, na które często dzieli się Stado Mirosławiec przyniosło „przyrost” liczebności 

tego stada. A w konsekwencji informację o jeszcze niższym niż zakładano 

współczynniku płodności w tej subpopulacji. 

Ciągłe stosowanie monitoringu GPS w przypadku Żubrów Zachodniopomorskich 

pokazuje, że jednak nie wszystko jest nam wiadome na temat zachowań tych 

olbrzymich ssaków, będących symbolem ochrony polskiej przyrody. 

Wydaje się, że doświadczenia Zachodniopomorskiego Towarzystwa 

Przyrodniczego w wykorzystaniu telemetrii GPS w ochronie żubra i zarządzaniu 

populacja zachodniopomorską można wykorzystać w gospodarowaniu innymi 
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gatunkami chronionymi oraz łownymi. Dotyczy to szczególnie zwierząt mogących 

powodować szkody w gospodarce leśnej i rolnej jak jeleń, dzik czy łoś. Również  

populacje drapieżników takich jak wilk powinny być monitorowane przy pomocy 

telemetrii GPS. 

Rozwój technologiczny i pojawiające się na rynku telemetrii nowe firmy mogą 

mieć wpływ na obniżenie cen obroży, a tym samym upowszechnieniu stosowania  

tych technologii.    
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