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Krótka charakterystyka gatunku 

Żubr (Bison bonasus L.) to największy lądowy ssak Europy. Samce, znacznie większe od 

samic, osiągają wysokość w kłębie do ponad 180 cm a masę ciała średnio około 650-750 kg, a 

czasem nawet ponad 900 kg. Samice są lżejsze o około 250 kg, są też niższe o około 20 cm. 

Żubr należy do roślinożerców tzw. spasających, których podstawą diety są trawy i inne 

rośliny zielne. Udział w ich diecie gałązek i kory drzew i krzewów wynosi około 20%. 

Ulubionym pokarmem żubrów są żołędzie, lubią też bukiew. Kora spałowana jest głównie z 

dębu, grabu i jesionu ale również z wielu innych gatunków liściastych i iglastych. Dorosłe 

zwierzę zjada dziennie od 30 do 45 kg świeżej zielonej masy. Żubry korzystają z naturalnych 

zbiorników wodnych – strumieni i oczek śródleśnych. Zimą, w podmokłym terenie 

wygniatają racicami dziury, w których zbiera się woda i topniejący śnieg.   

Żubry mogą zajmować różne siedliska powiązane z lasem. Najważniejszą kwestią jest 

wystarczająca ilość podstawowego żeru, czyli traw i roślin zielnych. Preferowane są polany 

śródleśne, łąki i pastwiska oraz inne tereny otwarte, jak odnowienia czy zręby, a więc tereny 

gdzie żubry w krótkim czasie mogą pasąc się, pobrać dużą ilość pokarmu. Grupa prowadzona 

przez tę samą krowę żeruje w kolejnych miejscach, ale zachowuje pewien konserwatyzm w 

następujących po sobie latach. W różnych okresach roku i typach siedliska żubry 

wykorzystują też roślinność dna lasu. Dostęp do lasu jest jednak konieczny dla żubra głównie 

w celu zapewnienia spokoju i osłony.  

 

 

Ryc. 1. Para żubrów (fot/ M. Hławiczka).  

 

Żubr to zwierzę stadne, tworzy ugrupowania składające się z krów, cieląt oraz młodzieży obu 

płci prowadzone przez starszą, doświadczoną krowę. Wielkość takich grup mieszanych 

wiosną i latem jest mniejsza – średnio około 15-25 zwierząt, a w zimie większa, ponieważ 



 

 

 

 

żubry koncentrują się w pobliżu miejsc dokarmiania. Stado pokonuje dystans od 2 do 14 km 

dziennie, mniej zimą. Samce w wieku trzech lat opuszczają grupę rodzinną i łączą się po kilka 

zaś starsze byki raczej są samotne i dołączają do grupy mieszanej w okresie rui.  

Samica na ogół rodzi swoje pierwsze cielę w wieku 4 lat. Samce w pełni rozwinięte fizycznie, 

czyli w wieku 7–12 lat, biorą udział w rozrodzie. Szczyt sezonu godowego przypada na 

sierpień–wrzesień. Po ciąży trwającej około 264 dni cielęta przychodzą na świat od maja do 

lipca. Samica przed wycieleniem opuszcza na kilka dni stado w celu nawiązania więzi z 

cielęciem. Śmiertelność cieląt żubra (ok. 2%) jest bardzo niska w porównaniu do innych 

dużych dzikich kopytnych.  

Stan populacji żubra w Europie notowany w Księdze Rodowodowej Żubrów na początku 

roku 2013 wynosił 4987 osobników, z których 3102 przebywało w wolnych stadach (1090 w 

Polsce). Poza Polską wolne stada żubrów są w Białorusi, Słowacji, Litwie, Ukrainie, Rumunii 

i Rosji a od 2013 roku w Niemczech. Właśnie wolnożyjące stada żubrów są głównym celem 

restytucji gatunku i ich liczba powinna w Europie się zwiększać.  

Żubr jest gatunkiem priorytetowym dla Unii Europejskiej (II i IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej) a w Polsce objęty jest ochroną gatunkową ze wskazaniem potrzeby stosowania 

ochrony czynnej (ustawa o ochronie przyrody). 

 

Tworzenie i opieka nad wolnym stadem żubra 

Wymagania pokarmowe i poprawa siedlisk 

Żubr należy do gatunków o wyjątkowo dużych wymaganiach dotyczących powierzchni 

areału, co jest związane przede wszystkim z rozmiarami tego zwierzęcia. Ponieważ dorosły 

osobnik potrafi konsumować dziennie ok. 30 kg biomasy, na którą składają się przede 

wszystkim trawy i zioła, więc średnio jeden żubr pobiera ponad 10 ton pokarmu w ciągu 

roku. Przeciętnie, w naszych lasach biomasa dostępnych dla żubra roślin na powierzchni 

jednego hektara zwykle nie przekracza kilkuset kilogramów. Zwierzęta roślinożerne 

wybierają przede wszystkim miejsca, w których jest obfitość pokarmu i łatwy do niego 

dostęp. Biorąc to pod uwagę oraz żeby nie doprowadzić do prze-eksploatowania siedliska, na 

jednego osobnika przypadać powinno kilkadziesiąt hektarów lasu. Ugrupowania żubrów 

najczęściej liczą od kilkunastu do dwudziestu kilku osobników, ale zdarzają się też okresowo 

stada liczące ponad trzydzieści a nawet pięćdziesiąt osobników. Zatem szacowane dzienne 

pobranie biomasy przez stado może przekraczać nawet jedną tonę. 

Żubr jako konsument pierwszego rzędu, o tak znacznych osobniczych zapotrzebowaniach 

pokarmowych oraz liczebności swoich ugrupowań, w znaczący sposób wpływać może na stan 

pokrywy roślinnej siedliska. Głównie dotyczy to roślin runa leśnego oraz gatunków jedno i 

dwuliściennych występujących w obrębie obszarów otwartych wewnątrz i w sąsiedztwie lasu, 

ale np. w sezonie zimowym żubry mogą też wywierać istotny wpływ na niektóre gatunki 

drzew i krzewów, zwłaszcza w sąsiedztwie punktów dokarmiania. Jako że gatunek ten 

zaliczany jest do grupy roślinożerców spasających, odżywia się on w sposób mało selektywny 

najchętniej roślinami rosnącymi w dużych płatach.  

Z tego też powodu, dla wolno żyjących stad najważniejszym jest zapewnienie odpowiedniej 

powierzchni terenów otwartych, umożliwiających żubrom pasienie się, a oferujących pokarm 

roślinny  o odpowiedniej dla tego gatunku wartości odżywczej. Żubr potrafi trawić tkanki 

roślinne o stosunkowo wysokiej zawartości ligniny w wyższym stopniu niż inne przeżuwacze 

np. bydło domowe czy też sarny. 



 

 

 

 

Ponieważ w cyklu rocznym żubry penetrują zwykle w poszukiwaniu odpowiednich żerowisk 

pokaźne obszary, sięgające w przypadku poszczególnych stad nawet kilkudziesięciu lub 

więcej km
2
, tak ważnym jest aby przed wsiedlaniem żubrów wybrać najbardziej odpowiedni 

dla nich teren gwarantujący dostępność do kluczowych siedlisk. Dopiero w takim wypadku, 

gdy introdukowane żubry zaakceptują nowy teren i nie będą podejmowały prób migracji w 

poszukiwaniu lepszych warunków, można mówić o sukcesu wsiedlenia. Dobór siedliska 

powinien opierać się na jego parametrach uznanych jako kluczowe dla zapewnienia potrzeb 

bytowych żubra. Powszechnie stosowaną miarą jakości siedliska jest tzw. wskaźnik 

przydatności siedlisk (habitat suitability index). Przy jego konstrukcji w przypadku żubra 

bierze się pod uwagę przede wszystkim powierzchnię, jakość i dostępność terenów 

pastwiskowych oraz ich powiązanie z terenem zalesionym. Ponadto uwzględnia się obecność 

i intensywność infrastruktury antropogenicznej (np. zabudowy czy barier komunikacyjnych) 

oraz stosunek lokalnych społeczności do ewentualnego przedsięwzięcia. Nanosząc wartości 

wskaźnika przydatności siedlisk na mapę, można określić przydatność terenu przewidzianego 

dla planowanego wsiedlenia a także oszacować jego docelową pojemność wyżywieniową lub 

socjalną. Analiza taka powinna zostać wykonana przed wsiedleniem żubrów i cała 

infrastruktura związana z tym działaniem (zagroda aklimatyzacyjna, paśniki) powinna znaleźć 

się w obrębie tak wyznaczonych obszarów. 

W kilku przypadkach przeprowadzonych rentrodukcji żubra, wybór miejsca wypuszczenia nie 

był całkowicie zaakceptowany przez zwierzęta, które przemieściły się kilkanaście lub nawet 

kilkadziesiąt kilometrów dalej. Z tego względu ważne jest upublicznianie doświadczeń z 

prowadzonych reintrodukcji, aby poszerzać zakres czynników, które powinny być brane pod 

uwagę przy ich planowaniu. Sukces takich działań jest niezwykle ważny, gdyż przyszłość i 

bezpieczeństwo gatunku zależą przede wszystkim od skutecznego i bezkonfliktowego 

tworzenia nowych wolnościowych stad.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na sposób prowadzenia reintrodukcji. Po 

przeprowadzeniu oceny siedliska i wyborze miejsca, kolejnym etapem jest zaplanowanie 

struktury i liczebności grupy inicjalnej, która będzie stanowiła podstawę przyszłego stada. 

Skład takiej grupy będzie zależał od planowanego czasu przebywania żubrów w zagrodzie 

aklimatyzacyjnej. Jeśli będzie on bardzo krótki, to kluczowym osobnikiem w grupie będzie 

starsza doświadczona samica, która podejmie się prowadzenia stada, składającego się z samic 

oraz z młodych osobników męskich. Ważne jest aby na początku samce trzymały się razem ze 

stadem, a ich młody wiek zwiększa to prawdopodobieństwo. Wielkość takiej grupy inicjalnej 

to około 5-8 osobników. Jeśli możliwe będzie przygotowanie dużej zagrody aklimatyzacyjnej 

i trzymanie w niej grupy inicjalnej przez dłuższy czas, to można skład grupy nieco zmienić, 

powiększając ją głównie o dorosłe zdolne do rozrodu samce, aby nawet w okresie 

aklimatyzacji zwierzęta brały udział w rozrodzie. Osobniki w grupie inicjalnej powinny być 

w możliwie jak najmniejszym stopniu spokrewnione, co można zapewnić tworząc taką grupę 

z żubrów pochodzących z różnych stad.  

Przed przywozem zwierząt powinna zostać przygotowana zagroda aklimatyzacyjna a w 

obrębie jej powierzchni paśnik, który później będzie służył do dokarmiania zimowego, oraz 

lizawki. Warto uzupełnić zagrodę w odłownię, ale można zrobić to później. Żubry nie 

powinny być wypuszczane na wolność bezpośrednio po przywozie, gdyż istnieje duże 

prawdopodobieństwo oddalenia się ich od miejsca wypuszczenia na dużą odległość wskutek 

stresu wywołanego transportem. Jedyny wyjątek wypuszczania żubrów tuż po transporcie 

dotyczy pojedynczych osobników uwalnianych w bezpośredniej bliskości istniejącego stada. 

Przez okres aklimatyzacji, kontakt z ludźmi powinien zostać ograniczony do niezbędnego 

minimum, za wyjątkiem osób bezpośrednio opiekującymi się stadem, gdyż ułatwi to 

późniejszą opiekę i monitoring. 



 

 

 

 

Czas trwania aklimatyzacji i moment wypuszczenia zależy przede wszystkim od planów, 

składu grupy oraz kondycji zwierząt. Ważnym czynnikiem jest obecność dzikich żubrów w 

pobliżu, gdyż można zakładać, że wypuszczone żubry będą miały tendencję do dołączenia do 

stada. Dla wzmocnienia przywiązania wsiedlanych żubrów do miejsca wypuszczenia, 

pomocnym jest zaplanowanie otwarcia zagrody zimą, w okresie wysokiej pokrywy śniegu. 

Wyrobienie nawyku skojarzenia zagrody z atrakcyjnym pokarmem może się także okazać 

przydatne w przyszłości, gdy zajdzie konieczność odłowienia części osobników. Po 

wypuszczeniu stado musi być monitorowane. 

Podstawowym elementem opieki nad stadem wolnych żubrów jest zapewnienie im 

wystarczającej ilości pokarmu we wszystkich sezonach roku. Wiąże się to z działaniami 

polegającymi na przygotowaniu i koszeniu łąk, prowadzeniu upraw dodatkowych (np. poletka 

zgryzowe), zapewnieniu dostępu do wody, i do lizawek, dokarmianiu w okresie zimy, 

dbałości o infrastrukturę związaną z dokarmianiem. Najważniejsze jest podnoszenie 

atrakcyjności terenów pastwiskowych wewnątrz kompleksów leśnych. Polegać one powinny 

przede wszystkim na utworzeniu nowych lub rekultywacji już istniejących terenów otwartych 

- jak naturalne pastwiska, łąki śródleśne, halizny. Działania, które można tutaj wymienić 

obejmują regularne koszenie, wapnowanie, podsiewanie atrakcyjnymi gatunkami a nawet 

melioracje. Korzystnym w tym wypadku jest wprowadzone tzw. przedłużonego (do 2-3 lat) 

przelegiwania zrębów, gdzie dzięki brakowi ograniczenia w dostępie światła, żubry otrzymują 

dostęp do atrakcyjnej naturalnej karmy w postaci podrostu jednoliściennych, malin lub 

jeżyny. Na zrębach korzystne jest pozostawianie na pewien czas gałęzi lub czubów drzew, z 

których żubry bardzo chętnie ogryzają korę. Polecanym rozwiązaniem jest też tworzenie w 

obrębie lasu poletek karmowych, na których przez cały rok dostępna jest dla żubrów 

atrakcyjna karma w postaci np. topinamburu czy rzepy ścierniskowej.  

Bardzo istotnym aspektem, często decydującym dla możliwości utrzymania żubrów w 

obrębie kompleksów leśnych, jest zapewnienie spokoju w ich ostojach. W obszarach takich, 

które powinny być wyraźnie oznakowane należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wstępu 

osób postronnych (turystów, grzybiarzy, zbieraczy poroży) oraz prowadzenia np. prac leśnych 

czy innych koniecznych zabiegów związanych z obecnością ludzi i pracą sprzętu 

mechanicznego w okresach przebywania tam żubrów. 

Łąki i pastwiska 

Poprzednio zwrócono uwagę na fakt, że żubr to zwierzę spasające, co powoduje, że 

najważniejszym elementem decydującym o atrakcyjności zajmowanych przez nie siedlisk jest 

dobra jakość pastwiska. Pastwiskiem mogą być polany, łąki śródleśne, halizny, składnice a w 

ostateczności łąki położone przy skraju lasu. Podobnie jak pastwisko dla zwierząt 

gospodarskich, pastwiska żubrów powinny być utrzymane w dobrej kulturze, czyli konieczne 

jest prowadzenie zabiegów agrotechnicznych. W przypadku kwaśnych gleb (np. torfowych) w 

zależności od potrzeb powinno się stosować wapnowanie (odkwaszanie), jeśli jest to 

potrzebne stosuje się też nawożenie, przy czym ważnymi elementami nawozów powinny być 

mikroelementy (np. selen), których niedobór stwierdzany jest w danym regionie. Nawet w 

przypadku regularnego wykorzystywania ich przez żubry, łąki powinny być koszone i to 

najlepiej dwukrotnie w ciągu sezonu. Pierwsze koszenie powinno być wykonane do 20 

czerwca, a drugie w sierpniu-wrześniu. Koszenie może służyć uzyskaniu siana na 

dokarmiania zimowe i na pewno powoduje że kilka tygodni po zabiegu łąka jest bardzo 

atrakcyjna dla żubra. Jakość runi (skład gatunkowy traw) powinien być oceniany co kilka lat i 

w przypadku stwierdzenia jego zubożenia powinno się stosować podsiew mieszankami 

atrakcyjnych gatunków traw. Wszystkie zabiegi agrotechniczne muszą być prowadzone 

zgodnie z odpowiednimi planami ochrony czy zadaniami ochronnymi dla obszarów mających 



 

 

 

 

status chronionych. Łąki i pastwiska utrzymywane w pełnej kulturze rolnej pozwalają 

zarówno na zbiór siana, co poza zapewnieniem paszy na okres zimowy jest zabiegiem 

pielęgnacyjnym niezbędnym dla zachowania ich jakości, jak i na bieżący wypas zwierząt.  

Uprawy dodatkowe 

Żubry mogą korzystać z przygotowanych dla nich poletek. Wzorem zagospodarowywania 

łowisk również dla żubrów można takie niewielkie powierzchniowo poletka przygotować. 

Rośliny uprawne interesujące dla żubra to zboża ale również zimozielony rzepak, czy inne jak 

np. rzepik, rzepa ścierniskowa. W Nadleśnictwie Waliły (Ryc. 2) przygotowano takie uprawy 

rzepaku, aby zatrzymać więcej żubrów na terenach leśnych w zimie. Może to wpływać na 

zmniejszenie szkód poza obrębem lasu.  

 

Ryc. 2. Uprawa rzepaku w Nadleśnictwie Waliły (for. R. Ostaszewski) 

Dostęp do wody 

Żubry wolno żyjące powinny na terenie swojego bytowania mieć naturalne zbiorniki wody. 

Mogą to być rzeki, strumyki, stawy, jeziora czy oczka wodne. Z reguły zarządcy terenu 

doskonale się orientują, czy w ciągu całego roku ilość wody jest wystarczająca i czy zwierzęta 

mają łatwy dostęp do wody. Jeśli brakuje wody to powinno się w terenie zbudować wodopoje 

(oczka wodne), a jeżeli dostęp do istniejących zbiorników jest utrudniony lub niemożliwy 

powinno się to zmienić budując odpowiednie brody, przejścia czy ścinając brzegi zbiorników 

wodnych. 



 

 

 

 

Lizawki 

Przez cały rok powinno się zapewnić dostęp do lizawek solnych, Najlepszą metodą 

przygotowania takich lizawek jest ścięcie odpowiedniej liczby drzew na wysokości około 0,5-

0,8 metra, następnie okorowanie pnia i wydrążenie na górze w pniu otworu umożliwiającego 

włożenie kostki soli. Kostka ma być włożona na tyle głęboko, żeby nie wypadła wskutek 

potrącania przez zwierzęta. Zwierzęta będą korzystały nie z samej kostki, ale raczej będą 

lizały sól z pnia lub żuły przesycone sola drewno. Innym sposobem jest przygotowanie 

lizawek niskich, w których umieszczona kostka soli będzie bezpośrednio lizana przez 

zwierzęta. Możliwe jest stosowane bezpośrednio soli kamiennej lub kostek dla bydła 

wzbogacanych mikro i makroelementami. 

 

Ryc. 3. Przykład lizawki w wydrążonym pniu (fot. Autor) 

Dokarmianie zimowe 

W celu zapewnienia paszy zimą i ograniczenie poszukiwań pokarmu przez żubry, co może 

kończyć się konfliktami z rolnikami, niezbędne jest stosowanie dokarmiania paszą 

dostarczaną przez człowieka, czy to w razie wystąpienia na nizinach zim z głęboką pokrywą 

śniegu, czy też jako dodatkowy czynnik zatrzymujący żubry w obrębie lasu. Dokarmianie nie 

powinno być scentralizowane, a w zależności od liczebności populacji prowadzone 

jednocześnie w kilku paśnikach oddalonych od siebie o co najmniej kilkaset metrów. Paśniki 

powinny być zlokalizowane w miejscu dającym zwierzętom osłonę przed wiatrem i 

zabezpieczonym przed niepokojeniem przez ludzi. 

Jeśli dokarmianie zostanie uznane za niezbędnie konieczne, to żubry dokarmiane być mogą: 

sianem, sianokiszonką, burakami pastewnymi, marchwią, kapustą pastewną, a także 

gniecionym owsem lub innym zbożem, czy opracowanym w IBL granulatem z dodatkiem 

kory (skład: śrut zbożowy, mąka pastewna, otręby zbożowe, śrut białkowy, śruta lniana, susz 

z lucerny, kora z drzew liściastych, melasa, sól pastewna, kreda pastewna, fosforan monocal, 

premiks witaminowy i mineralny). 

Żubr dobrze wykorzystuje zdrewniałe części roślin - gałęzie drzew i krzewów czy korę. Te 

cechy powodują, że właściwa dieta żubra musi opierać się o rośliny zielne z dodatkiem żeru 



 

 

 

 

pędowego, natomiast wysokoenergetyczne skrobiowe pasze nie są w żywieniu tych zwierząt 

zalecane. Pasze typu siano, sianokiszonka, zielonka, liściarka powinny być podawane ad 

libitum, natomiast ograniczeniu powinny podlegać mieszanki zbóż, z reguły nie więcej niż 1-

2 kg dziennie na osobnika. Cennym dodatkiem są okopowe, jak buraki pastewne, marchew. 

Ostatnio podawana jest również dynia zawierająca dużo karotenoidów.  

Ważne jest także, aby skład pasz podawanych żubrom był możliwie stały, co dotyczy 

zarówno pasz objętościowych jak i dodatków pasz treściwych. Adaptacja drobnoustrojów do 

nowego rodzaju pokarmu przebiega bardzo powoli, dlatego wymagane jest aby każda istotna 

zmiana składu dawki pokarmowej następowała bardzo powoli.  

Miejsca dokarmiania powinny być zlokalizowane w starszym drzewostanie, aby uszkodzenia 

powodowane przez żubry przebywające w tym terenie długo i ciągle nie miały dużego 

negatywnego wpływu na drzewa. 

Przygotowanie nowego miejsca 

dokarmiania zimowego wymaga 

zbudowania brogu o odpowiedniej 

konstrukcji zabezpieczającej przed 

szybkim zniszczeniem przez pobierające 

pokarm żubry. Na przykładzie schematu 

konstrukcyjnego paśnika stosowanego 

przez Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze (Ryc. 4) można zauważyć 

przede wszystkim stabilność konstrukcji, 

tak ważną z uwagi na korzystające z niego 

ponad półtonowe zwierzęta. Podobne 

zasady obowiązywały przy konstruowaniu 

paśnika w rezerwacie „Żubrowisko” w 

Pszczynie (Ryc. 5). 

 

Ryc. 4. Przykładowa konstrukcja paśnika 

(ZTP) 

 

 

 

 

Paśniki te (Ryc. 4 i 5) różnią się przede 

wszystkim długością, ten w Pszczynie daje 

możliwość równoczesnego korzystania z 

pokarmu przez większą liczbę zwierząt oraz 

przechowywania pod dachem większej ilości 

siana. Paśnik tego typu służy głównie do 

podawania siana, podstawowej zimowej karmy 

dla żubrów. 

 

 



 

 

 

 

 

Ryc. 5. Przykładowa konstrukcja paśnika – rezerwat Żubrowisko w Pszczynie 

 

 

W paśniku mogą być zamontowane koryta do podawania ziarna i innej sypkiej paszy. Można 

również zbudować koryta odrębnie od paśnika i podawać w nich paszę, ale w takim 

przypadku jeśli nie są zadaszone, konieczne jest częste (przynajmniej raz dziennie) 

czyszczenie koryt i usuwanie z nich zamokłej paszy, natomiast w korytach pod paśnikami, 

jeśli podawana jest sucha pasza, czyszczenie może być wykonywane co kilka dni. 

Pasza powinna być dobrej jakości, w przypadku siana powinno ono pochodzić z łąk 

naturalnych (nie przenawożonych), być suche i o bogatym składzie. Jeśli jest przechowywane 

w belach czy prasowane, przed podaniem żubrom trzeba usunąć wszystkie sznurki, których 

nie można również zostawiać nigdzie w lesie. Zjedzone przez żubry sznurki, po dostaniu się 

w procesie trawienia do ksiąg mogą je zablokować, powodując śmierć zwierzęcia. Siano 

pozostawiane na dłuższy czas musi być schowane pod dachem, gdyż po zamoczeniu 

zwierzyna, a tym bardziej żubr nie będzie z niego korzystać. Sianokiszonka musi być bardzo 

dobrej jakości, po rozpakowaniu jej zapach powinien przypominać siano. Ważnym 

zaleceniem dla dokarmiania w terenach chronionych jest stosowanie tam siana pochodzącego 

z najbliższej okolicy. Jest to zabezpieczenie przed zmienianiem składu gatunkowego roślin 

zielnych typowych dla tych obszarów chronionych. Wpływ roślin synantropijnych w cennych 

obszarach może być destrukcyjny i prowadzenie zabiegów ochronnych dla żubrów nie 

powinno się do tego przyczyniać. Pasze ze zbóż, a właściwie ziarno musi być odpowiednio 

przechowywane, aby nie zostało zanieczyszczone pleśniami i odchodami gryzoni. Każda 

partia kupowanego ziarna powinna być oceniona pod względem jakości. Podawane żubrom 

ziarno, zwłaszcza owies powinno być gniecione. Rośliny okopowe można podawać tylko na 

bieżąco, nie powinny być pozostawiane dłużej na otwartej przestrzeni, gdyż po zmarznięciu 

tracą bardzo dużo na wartości, a zjadane w tej formie mogą być przyczyną biegunek u 

zwierząt.  

Dokarmianie poprzez kontraktację (dzierżawę) łąk  

W projekcie LIFE+ „Kraina Żubra” rozpoczęto, a w projekcie POIiŚ „Ochrona in situ żubra 

w Polsce – część północno-wschodnia” kontynuowano działanie w okolicach Puszczy 

Białowieskiej polegające na kontraktowaniu siana z prywatnych łąk w obszarze przebywania 

żubrów. Właściciel łąki miał za zadanie w odpowiedni sposób przygotować łąkę 

(wyrównanie, ew. nawożenie), zebrać siano i pozostawić je w brogu/stogu na brzegu swojej 

łąki. Dodatkowo dofinansowywana była też budowa brogu. W ten sposób zwiększała się ilość 

siana dostępnego dla żubrów oraz liczba miejsc podawania tej paszy. Jednocześnie łąka była 

koszona na przełomie czerwca i lipca, co umożliwiało żubrom korzystanie z niej w lecie a 

nawet jesienią oraz zimą.  

Działanie to wspiera realizacje celów dla populacji w Puszczy Białowieskiej, czyli zmierzanie 

do jej rozproszenia; zmniejszenia zimowej koncentracji żubrów w miejscach dokarmiania; 

poprawy warunków bytowania populacji oraz zwiększenia społecznej akceptacji gatunku. 

Zainteresowanie rolników tą formą zaangażowania w ochronę żubra rośnie w każdym roku i 

tak jeśli w 2006 roku zakontraktowano siano z 4 hektarów, to w 2013 roku z powierzchni 

blisko 40 razy większej (156 ha), co po przyjęciu wydajności na poziomie 5 ton z hektara 

powoduje zagwarantowanie na zimę 780 ton siana. 

Każde stado musi mieć jednego opiekuna, tzn. instytucję wiodącą nawet jeśli przebywa na 

terenie kilku nadleśnictw, parków itd. Ta kwestia została bardzo dokładnie określona w 

dokumencie „Strategia ochrony żubra Bison bonasus w Polsce”, w którym przewiduje się 



 

 

 

 

powołanie Komisji Hodowlanej dla każdej wolnej populacji składającej się z przedstawicieli 

podmiotów bezpośrednio zainteresowanych i zaangażowanych oraz instytucji zajmujących się 

ochroną przyrody (RDOŚ), naukowców i lekarzy weterynarii. Zadaniem takiej grupy osób 

jest ustalanie kierunku rozwoju stada, poszukiwanie finansowania jego ochrony, ocena 

struktury stada i propozycje co do jej zmian itd. W gronie komisji jest osoba pełniąca rolę 

koordynatora – odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji bieżących.  

Gdy żubry już zadomowią się w swoim nowym środowisku, ustabilizują areały i wybiorą 

miejsca swoich ostoi, przystąpić należy do szacowania szkód powodowanych przez nie w 

drzewostanach. Istotna jest też bieżąca rejestracja szkód w rolnictwie oraz ewentualnych 

przypadków agresywnych interakcji żubrów z ludźmi lub inwentarzem a także kolizji 

drogowych. Wszystkie te dane powinny zostać naniesione na mapy numeryczne w systemie 

GIS. Umożliwia to identyfikację tych fragmentów areału bytowania żubrów, gdzie niezbędne 

jest podjęcie działań przeciwdziałających takim konfliktom. 

 

Ryc. 6. Koryta w Puszczy Boreckiej do podawania żubrom paszy (fot. M. Mellin) 

 

Monitoring rozmieszczenia żubrów i telemetria 

Liczebność i struktura stada 

Monitoring dynamiki populacji żubrów dokonywany w klasyczny sposób, może być oparty o 

dane uzyskiwane z kart obserwacyjnych rozprowadzonych w nadleśnictwach, kołach 

łowieckich lub wśród personelu parku narodowego (Ryc. 7).  

Obserwator: 

Data:  

Nadleśnictwo: 

Leśnictwo: 

Nr oddziału/wydzielenia:                             Ew. lokalizacja GPS: 

OBSERWACJA (zakreślid): 
BEZPOŚREDNIA ZWIERZĄT              TROPY               ODCHODY                    ŚLADY ŻEROWANIA 
 

Dla namiarów telemetrycznych - częstotliwośd nadajnika (lub numer obroży): 
 
Szczegółowe informacje (liczba obserwowanych żubrów, wiek, płed, warunki pogodowe, 



 

 

 

 

pora dnia, las, teren otwarty, inne uwagi uznane za istotne): 
 
 
 

Ryc. 7. Przykładowa karta  rejestracji  obecności  żubrów 

Karta powinna zawierać dane umożliwiające dokładną identyfikację miejsca obserwacji (np. 

numer wydzielenia leśnego lub koordynaty GIS, jego czas, precyzyjnie określać rodzaj 

obserwacji (bezpośrednia, tropy, ślady, odchody) oraz posiadać miejsce na wprowadzenie 

wszelkich dodatkowych informacji, które obserwator mógł pozyskać i uznał za ważne. 

Karty takie powinny zbierane raz w miesiącu, co w razie szczegółowych wątpliwości 

odnośnie jakichkolwiek informacji umożliwia ich niezwłoczną weryfikację . Zasadą 

pozyskiwania takich danych jest ich losowość, gdyż karty wypełniane są przez osoby 

pracujące w terenie podczas ich rutynowych zajęć. Karty mogą być również wykorzystywane 

podczas pobytów w terenie ukierunkowanych na tropienie czy obserwacje żubrów.  

Ryc. 8. Przykładowa fotografia mogąca służyć do oceny struktury populacji żubrów (Fot. M. Januszczak) 

W czasie pobytu w terenie pożądane jest też prowadzenie dokumentacji fotograficznej 

napotykanych ugrupowań żubrów bądź pojedynczych osobników. Dane takie posłużyć mogą 

m.in. do identyfikacji pojedynczych osobników oraz do oszacowania struktury wiekowej i 

płciowej populacji (Ryc. 8). 

Najbardziej precyzyjne dane dotyczące liczebności populacji uzyskuje się z bezpośrednich 

obserwacji w miejscach dokarmiania lub w okresach żerowania stada na terenie otwartym. 

Liczenia takie należy uzupełnić o obserwacje samotnych byków, które nawet w takich 

okresach nie zawsze przebywają razem ze stadem. 

Oprócz danych ujętych na kartach obserwacyjnych, rejestrowane powinny być wszelkie 

przypadki upadków żubrów, także miejsca i okoliczności znalezienia kości czy resztek 

padliny. 

 

Sukces reprodukcyjny 

Ocenę sukcesu reprodukcyjnego najefektywniej jest oprzeć na bezpośrednich obserwacjach w 

pobliżu miejsc zimowego dokarmiania. Z długoletnich doświadczeń wynika, że dane 



 

 

 

 

uzyskane tą metodą są najbardziej dokładne, a pod koniec zimy można jeszcze stosunkowo 

łatwo odróżnić cielęta urodzone w poprzednim roku od sztuk dorosłych. Obserwacje w 

sezonie wegetacyjnym dostarczają jedynie danych fragmentarycznych i nawet przy 

bezpośredniej obserwacji stada trudno jest zaobserwować cielęta w podszycie czy wysokiej 

trawie. Trzeba jednak pamiętać, że tak uzyskane dane na koniec sezonu zimowego dotyczą 

jedynie tzw. przyrostu zrealizowanego, a więc cieląt które przeżyły zimę, a nie całkowitego 

poziomu reprodukcji. Np. w warunkach bieszczadzkich, gdzie bliskie podejście do stada jest 

bardzo trudne, zrezygnowano z wyróżniania klasy wiekowej „młodzież” z uwagi na niepewne 

w wielu wypadkach odróżnienie na dużą odległość sztuk jednorocznych od 2-3 letnich. 

Również przez większą część roku odróżnianie ze znacznego dystansu krów od byków jest 

trudne i niepewne. Wiarygodne wyniki dotyczące struktury płciowej uzyskuje się poprzez 

analizę, wykonanych zimą lub na otwartej przestrzeni zdjęć ugrupowań lub pojedynczych 

osobników, pochodzących z dłuższych okresów czasowych (2-3 lata). Natomiast w sytuacji, 

gdy dana populacja jest rutynowo dokarmiana, obserwacje takie bardzo dokładnie można 

wykonać przy paśnikach, stogach z sianem czy balotach. Podobnie, jeśli żubry znaczną część 

sezonu jesienno-zimowego spędzają na polach poza lasem, można uzyskać wiarygodne oceny 

tak liczebności jak i struktury wiekowo-płciowej poprzez bezpośrednie obserwacje. 

  

Rozmieszczenie przestrzenne populacji, migracje 

Dane o rozmieszczeniu poszczególnych stad żubrów i pojedynczych osobników pochodzące z 

kart obserwacji oraz rezultaty bezpośrednich obserwacji (zarówno stwierdzenie obecności 

zwierząt w danym oddziale jak i lokalizacja zgodnie z koordynatami geograficznymi przy 

pomocy GPS) powinny być wprowadzane na bieżąco do bazy danych w systemie GIS. 

Tworzą one łącznie warstwę mapy GIS obejmującą wszystkie oddziały leśne i punkty 

zlokalizowane przez GPS, w których bezpośrednio (obserwacje)  lub pośrednio (tropy, kał, 

ślady żerowania) stwierdzono obecność żubrów. Oszacowanie areału bytowania 

poszczególnych stad (home range) przeprowadza się metodą maksymalnego wieloboku 

wypukłego (MCP). Obszary koncentracji wyznaczane są przy pomocy analizy kernel, przy 

czym jako rejony koncentracji (uważane za ostoje) przyjmuje się zazwyczaj obszary o 50% 

prawdopodobieństwie stwierdzenia obecności zwierząt (Ryc. 9). 

 



 

 

 

 

.   

Ryc. 9. Przykładowa mapa wykonana w programie ArcGis obrazująca rozmieszczenie stwierdzeń obecności 

żubrów (czarne punkty), granice areału populacji(czarna linia) oraz obszary koncentracji o50 % 

prawdopodobieństwie stwierdzenia obecności żubrów (kernel 50). 

Analiza przestrzenna danych dotyczących rozmieszczenia przestrzennego żubrów przy użyciu 

oprogramowania GIS (np. ArcView, ArcInfo, Geomedia) pozwala na określenie m.in. 

następujących parametrów: sezonowe zmiany wielkości areału poszczególnych stad, 

proporcja podstawowych typów zbiorowisk roślinnych w obrębie areałów stad (np. typy lasu 

jak: las liściasty, mieszany, drzewostany iglaste, siedliska nieleśne, lub drzewostany z 

poszczególnymi dominującymi gatunkami drzew, proporcje areału stada przypadające na 

różne przedziały wysokości nad poziomem morza, proporcje areału stad przypadające na 

stoki o różnej wystawie, frekwencja obecności żubrów w różnych typach siedlisk i jej 

zmienność sezonowa, a także na analizę rozmieszczenia żubrów w stosunku do obszarów 

użytkowanych rolniczo, miejscowości, szlaków komunikacyjnych, granic administracyjnych 

lub naturalnych barier dla przemieszczania się zwierząt, jak większe cieki wodne czy jeziora 

zaporowe (Ryc. 10). 

 



 

 

 

 

 
Ryc. 10. Przykładowa mapa wykonana w programie ArcGis służąca do oceny rozmieszczenia żubrów w 

zależności od różnych parametrów środowiskowych (obszary zalesione i otwarte, zabudowa, główne 

drogi, stoki górskie, grzbiety górskie, doliny). 

 

Możliwe jest też szacowanie potencjalnego zagrożenia wystąpieniem konfliktów w efekcie 

szkód powodowanych przez żubry w terenach użytkowanych rolniczo, na podstawie 

wskaźnika opartego o stosunek długości granicy rolno-leśnej i powierzchni areału danego 

stada. 

Po wprowadzeniu do modelu szczegółowych danych dotyczących struktury gatunkowej i 

wiekowej drzewostanów, składu roślinności runa, aktualnie prowadzonych prac leśnych i 

przestrzennego rozkładu śladów żerowania żubrów w poszczególnych sezonach możliwa jest 

też również analiza szkód w zależności od typu i wieku drzewostanu oraz antropopresji. 

Taki kompleksowy system monitoringu, przy wykorzystaniu oprogramowania GIS pozwala 

nie tylko na śledzenie zmian zachodzących w populacji i zajmowanych przez nią siedliskach 

w dłuższych okresach czasowych ale także na interpretację danych dotyczących użytkowania 

środowiska przez żubry i przewidywanie trendów zmian w areale populacji w zależności od 

czynników naturalnych lub antropogenicznych. 

 



 

 

 

 

Telemetria 

W porównaniu z losowymi obserwacjami czy tropieniami, o wiele bardziej precyzyjnych i 

użytecznych danych dostarczają pomiary telemetryczne czyli ustalanie miejsc przebywania 

osobników zaopatrzonych w obroże z nadajnikami (Ryc. 11). 

 
Ryc. 11. Żubr zaopatrzony w obrożę z nadajnikiem (Fot. K. Perzanowski). 

Do niedawna dostępna była jedynie technika telemetrii klasycznej (VHF), która polegała na 

namierzaniu sygnału o określonej częstotliwości emitowanego z nadajnika umieszczonego na 

obroży(Ryc. 11). Aby ściśle określić położenie zwierzęcia, konieczne było prowadzenie 

namiarów jednocześnie co najmniej z 2-3 punktów, lub szybkie przemieszczenie się 

obserwatora z odbiornikiem, tak aby wykonać drugi lub trzeci pomiar pod pewnym kątem do 

pierwszego. Pomiary takie można również było dokonywać np. z samolotu. 

 

 
Ryc. 12. Typowa obroża z nadajnikiem VHF dla żubrów (Fot. M. Januszczak). 

Kierunek w którym znajdowało się zwierzę w stosunku do osoby wykonującej pomiar 

ustalało się przy pomocy anteny kierunkowej przyjmując, że leży on wzdłuż prostej na linii 

najsilniejszego sygnału (Ryc. 13). Linię tę wykreśla się na mapie przy pomocy busoli, 

ponieważ jednak sygnał słyszany jest w zakresie pewnego kąta wychylenia anteny zakłada 

się, że zwierzę może znajdować się w granicach tego kąta. Po przecięciu się dwóch takich 

kątów otrzymanych w wyniku dwóch pomiarów, uzyskuje się czworokąt, w którego polu 

znajduje się namierzany osobnik. Im większa jest liczba namiarów z jednego punktu, tym 

dokładniejsza lokalizacja zwierzęcia (Ryc. 14). 



 

 

 

 

 
Ryc. 13. Ustalanie pozycji żubra przy użyciu anteny kierunkowej. 

 

Dokładność lokalizacji zwierzęcia, zależy przede wszystkim od odległości między 

nadajnikiem a odbiornikiem (im jest większa - tym większe jest pole czworokąta), siły 

sygnału (stan baterii) oraz wpływających na nią warunków atmosferycznych i terenowych 

(gęsta wysoka roślinność, rzeźba terenu). W tego typu badaniach zwykle przyjmowało się 

dokładność ustalenia pozycji osobnika w granicach 30-50m, w optymalnych warunkach do 

10m.  

Nadajniki takie mogą mieć też zamontowany czujnik aktywności (tzw. mortality sensor), 

który jeśli zwierzę nie porusza się przez zadany okres czasu (zwykle jest to 5 minut) nadaje 

sygnał dźwiękowy odmienny od normalnego. Pozwala to w wypadku pomiarów ciągłych 

wyznaczyć okresy braku aktywności zwierzęcia, a w wypadku jego śmierci odnaleźć go i 

odzyskać obrożę z nadajnikiem.  

W zależności od jakości posiadanego sprzętu, warunków pogodowych i terenowych, przy 

pomocy klasycznej telemetrii możliwe jest namierzenie pozycji zwierzęcia z dystansu od 

kilkuset metrów do kilku kilometrów. Metoda ta jest dość pracochłonna, wymaga 

długotrwałego przebywania w terenie, w różnych warunkach, także nocnych, a od osoby 

prowadzącej namiary zbliżenia się do zwierzęcia na odległość umożliwiającą odebranie 

wyraźnego sygnału, co czasem jeśli dany osobnik pozostaje w zagłębieniach terenu sprawia, 

że nie można go przez dłuższy czas odnaleźć. W przypadku jeśli namiary prowadzi jedna 

osoba, niejednokrotnie trudnym jest przemieszczenie się w wystarczająco krótkim czasie do 

następnego punktu pomiarowego, tak aby w międzyczasie zwierzę nie zmieniło swego 

położenia, uniemożliwiając dokonanie zlokalizowania jego pozycji.  
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Ryc. 14. Zasada namierzania zwierząt i ustalanie ich lokalizacji przy pomocy telemetrii klasycznej 

 

Wszystko to sprawia, że w przypadku badań w trudnych terenowych warunkach, z 

ograniczonymi możliwościami poruszania się po drogach, namiary ograniczały się zwykle do 

kilku dziennie, a w przypadku ich nieregularnego prowadzenia, często podstawową 

trudnością było odnalezienie miejsca skąd można odebrać sygnał nadajnika. Niemniej dane 

tak uzyskane są niezwykle cenne gdyż pozwalają potwierdzić obecność i czas przebywania 

zwierząt w miejscach, gdzie niemożliwe byłoby ich podejście lub otropienie. 

Żywotność takich nadajników wynosi zwykle ok. 3 lat, choć znane są wypadki ich działania 

znacznie ponad 4 lata. 



 

 

 

 

O wiele większe możliwości oferują techniki telemetrii satelitarnej lub GPS, które 

umożliwiają przesyłanie wyników pomiaru drogą radiową wprost do laboratorium.  

Telemetria satelitarna (GPS/GSM) wykorzystuje satelity komunikacyjne, np. system 

ARGOS działający we współpracy francuskiego ośrodka badań kosmicznych CNES (Centre 

National d'Etudes Spatiales) oraz dwóch amerykańskich organizacji rządowych NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) oraz NASA (National Aeronatics and 

Space Administration), czy też satelitarną sieć przesyłu danych telemetrycznych 

ORBCOMM. Nadajnik sygnału przymocowany jest do obroży. O zadanej godzinie łączy się 

zwykle z 3 satelitami, które określają jego położenie. Odbiór informacji może być 

dokonywany pocztą elektroniczną (jeśli wykupiony jest abonament u operatora) (Ryc. 15).  

 

 
Ryc. 15. Jeden z popularnych modeli obroży dla żubrów z nadajnikiem GPS/GSM (Fot. M. Januszczak) 

 

Innym rozwiązaniem coraz częściej stosowanym jest przesłanie informacji jako SMS (jeśli w 

nadajniku umieszczona jest karta SIM (taka jak w telefonach komórkowych). Wówczas 

trzeba wykupić abonament albo zdalnie doładować konto, aby „żubr mógł nam wysłać SMS-

a". Sprzęt ten daje dodatkowo możliwość rejestracji wielu dodatkowych parametrów, np.: 

tempa przemieszczania się, aktywności, temperatury. System tej jakkolwiek generalnie 

uważany za mniej dokładny niż telemetria klasyczna ma ten walor, że działa w każdej 

okolicy, niezależnie od jej dostępności, wysokości nad poziomem morza, pory roku itp. 

Niemniej, w wypadku zwierząt przebywających przez znaczną część czasu w drzewostanach 

o bardzo dużym zwarciu koron, znaczna część sygnałów jest tracona. 

Kolejnym coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest telemetria GPS – w której 

nadajnik sprzężony jest z odbiornikiem GPS, dzięki czemu sam ustala swoją pozycję i wysyła 

sygnał do laboratorium np. przez sieć telefonii komórkowej (Ryc. 16).  

System ten może oczywiście działać jeśli jest pokrycie sieci komórkowej, natomiast działa 

lepiej niż np. system ARGOS w rejonach zaludnionych, gdzie występują zakłócenia 

elektromagnetyczne. Takie nadajniki mają także funkcję gromadzenia i przechowywania 

danych, dzięki czemu jeśli zwierzę wyszło na jakiś czas z zasięgu sieci komórkowej, dane z 

tego okresu nie są utracone, lecz przesyłane później w pakiecie w momencie uzyskania 

zasięgu przez nadajnik. Te urządzenia posiadają możliwość zlokalizowania zwierzęcia z 

dokładnością 5 – 15m. Często jednak zdarzają się problemy techniczne i wg. niektórych 

użytkowników żywotność pewnych modeli określana przez producenta na 2,5 roku wynosiła 

tylko 4 miesiące. 



 

 

 

 

 

 
Ryc. 16. Obroża dla żubrów z nadajnikiem GPS Plus (Fot. M. Januszczak) 

 

Ogromnym walorem telemetrii satelitarnej i GPS jest możliwość rejestracji pozycji zwierząt 

przez całą dobę w zadanych przez nas interwałach czasowych (oczywiście im częściej 

dokonywany jest pomiar tym krótsza jest żywotność baterii), które możemy zdalnie zmieniać 

w zależności od naszych aktualnych potrzeb. Szereg modeli posiada też mechanizm zdalnego 

odpinania obroży, co pozwala odzyskać nadajnik bez konieczności zbliżania się do zwierzęcia 

i jego immobilizacji. 

Niestety nadal barierą jest cena. O ile obroża dla żubra z nadajnikiem do klasycznej telemetrii 

kosztuje ok. 1200 – 1500 zł, to na obroże z nadajnikami do telemetrii satelitarnej lub GPS 

wydać należy od kilku do nawet kilkunastu tys. zł. 

 

Zastosowanie telemetrii w bieżącym zarządzaniu stadem żubrów 

Monitoring żubrów prowadzony przy pomocy telemetrii satelitarnej lub GPS a więc 

praktycznie w czasie rzeczywistym umożliwia też wykorzystanie informacji o aktualnym 

miejscu przebywania żubrów do wielu bardzo praktycznych celów.  Jeżeli na przykład mamy 

do czynienia ze stadem okresowo korzystającym z atrakcyjnych upraw rolnych i 

powodującym tam szkody, to mając informację o przemieszczaniu się stada w ten region 

można przepłoszyć go w innym kierunku co jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż 

ewentualna wypłata odszkodowań. Podobnie, jeśli w danym stadzie istnieją tendencje do 

migracji w niepożądanych przez nas kierunkach (osiedla ludzkie, drogi szybkiego ruchu, linie 

kolejowe itp.) możemy znając dokładnie pozycję stada dokonać analogicznego zabiegu. Stałe 

namierzanie przemieszczających się osobników, może nam też umożliwić przewidzenie 

kierunku np. sezonowej migracji i przeciwdziałanie jej np. poprzez przegrodzenie szlaku 

migracyjnego lub dostarczenie w ten rejon atrakcyjnej karmy powodującej zatrzymanie 

wędrówki żubrów. Oprogramowanie nadajników może być też przygotowanie na przesyłanie 

ostrzeżenia o zbliżaniu się zaobrożowanego zwierzęcia do obszarów potencjalnie 

konfliktowych. Aby takie działanie było skuteczne w odniesieniu do całych stad, powinno się 

zakładać obroże przede wszystkim dorosłym krowom, co zagwarantuje śledzenie ich 

ugrupowania. W przypadku samców, przydatne jest dla śledzenia daleko migrujących 



 

 

 

 

samotników. Aby takie zastosowanie było skuteczne, udział zaobrożonych zwierząt powinien 

stanowić co najmniej 10% populacji,. 

 

Inne rodzaje monitoringu 

Monitoring zdrowotny 

Każdy martwy osobnik, niezależnie od tego czy jego śmierć nastąpiła samoistnie, czy była 

spowodowana wypadkiem czy też nastąpiła w wyniku eliminacji powinien być poddany 

sekcji pozwalającej ocenić jego ogólny stan zdrowotny oraz umożliwić pobranie prób do 

dalszych analiz laboratoryjnych. W projektach realizowanych w latach 2011-2013 monitoring 

zdrowia prowadzony był dla wszystkich populacji żubra. Polegał on prowadzeniu sekcji 

każdego martwego żubra przez lekarza opiekującego się danym stadem. Do laboratorium 

Katedry Patologii SGGW trafiały tkanki i wszystkie zauważone w trakcie sekcji zmiany. 

Dzięki tej podwójnej ocenie możliwa była wszechstronna diagnoza stanu zdrowia żubrów. 

Analiza była wykonywana precyzyjnie jeśli zwłoki żubra były świeże, gdyż wtedy możliwe 

było zauważenie zmian, natomiast w stosunku do znalezionych martwych zwierząt stan 

rozkładu nie pozwalał na taką ocenę. Z tego względu bardzo ważne dla prowadzenia 

monitoringu stanu zdrowia jest analiza świeżego materiału i w stadach o bezpiecznej 

liczebności powinno się prowadzić losowy odstrzał kilku osobników dla celów monitoringu 

stanu zdrowia stada.  

Populacja żubrów powinna być monitorowana również pod kątem zapasożycenia, poprzez 

dwukrotny w ciągu roku zbiór odchodów (wiosna i jesień), które analizowane są pod kątem 

obecności jaj czy larw pasożytów. W razie stwierdzenia wysokiego stopnia zakażenia 

typowymi pasożytami, możliwe jest podawania środków odrobaczających w punktach 

dokarmiania, analogicznie jak w przypadku jeleni czy saren. Aczkolwiek podawanie środków 

farmakologicznych na wolności budzi wiele wątpliwości, gdyż środki te powinny być 

podawane precyzyjnie w określonej dawce, a to nie jest możliwe do spełnienia. Ostatnio 

podejmowane są próby stosowania lizawek wzbogaconych wyciągami roślin mających 

działanie antypasożytnicze. 

Monitoring genetyczny 

Z uwagi na znacznie zawężoną pulę genową tego gatunku i brak możliwości ustalania 

rodzicielstwa w stadach wolnościowych, konieczna jest okresowa kontrola poziomu 

heterozygotyczności u żubrów w stanie dzikim. Analiza przeprowadzana jest w laboratorium 

genetyki molekularnej SGGW, gdzie utworzono Bank Genów Żubra i gdzie prowadzi się 

analizy polimorfizmu mikrosatelitów i mutacji pojedynczych nukleotydów (SNP) w celu 

oceny zmienności, porównania stad pod względem ich zmienności. Szczególnie ten ostatni 

typ analiz w połączeniu z monitoringiem rozmieszczenia przestrzennego populacji pozwala 

ocenić stopień i kierunek migracji. Do analiz DNA potrzebne są próby biologiczne 

kolekcjonowane w terenie. 

Najbardziej przydatną metodą kolekcji prób biologicznych ze względu na możliwość 

pozyskania dużej ich liczby, jest kolekcja próbek włosowych. Zasady jej prawidłowego 

przeprowadzania opisane zostały w „Instrukcji pobierania próbek włosowych żubrów Bison 

bonasus w terenie” opracowanej przez M. Januszczaka (2013): 

Ogólne wskazania: 

- pobór prób włosowych może odbywać się całorocznie, jednak najlepsze jakościowo próby 

pozyskuje się w sezonie zimowym, 



 

 

 

 

- pobranie próby następuje wyłącznie gdy mamy całkowitą pewność, że pochodzi ona od 

jednego osobnika, 

 - pojedyncza próba powinna zawierać co najmniej kilka, a najlepiej kilkanaście do 

kilkudziesięciu włosów z cebulkami,  

- liczba prób pobranych z danej populacji powinna być proporcjonalna dla jej liczebności. 

Próby włosowe można pobierać z:  

- żywych osobników (uśpionych lub znieczulonych), 

- martwych osobników, 

- miejsc odpoczynku (legowiska wytopione w śniegu w sezonie zimowym) – specjalnie 

zalecane,  

- spałowanych drzew,  

- uszkodzonych lub połamanych drzew i krzewów. 

Metodyka poboru prób 

Próby powinny być pobierane w rękawiczkach lub przy pomocy pęsety celem uniknięcia 

skażeniem obcym DNA. W pierwszej kolejności pobieramy włosy długie. Próbę włosową 

pobieraną zarówno z żywego jak i martwego osobnika należy pobrać gwałtownym ruchem 

tak, by włosy zostały wyrwane wraz z cebulkami. Z miejsc odpoczynku w sezonie zimowym 

pobieramy tylko włosy z cebulkami, które przymarzły do pokrywy śnieżnej. Staramy się 

unikać pobierania luźnych włosów nie wmarzniętych w śnieg. Próby włosowe z drzew i 

krzewów (spałowanych, zniszczonych itp.) pobieramy, gdy mamy pewność, że pochodzi od 

jednego osobnika (na podstawie tropów na śniegu). 

Konserwacja, przechowywanie i opisywanie prób 

Pobrane próby włosowe wkładamy indywidualnie do papierowych opisanych kopert i 

zaklejamy. Koperty z próbami należy wysuszyć celem uniknięcia zawilgocenia i rozwoju 

pleśni (co powoduje zniszczenie próby). Można suszyć próby w temperaturze pokojowej (np. 

na kaloryferze) przez co najmniej 7 dni (w zależności od stopnia zawilgocenia próby). 

Koperty z próbami powinno się opisywać ołówkiem według schematu przedstawionego na 

Ryc. 17. 

 

Numer próbki  

Data poboru próbki  

Nadleśnictwo  

Obręb  

Leśnictwo   

Nr oddziału  

Nr wydzielenia  

GIS (PUWG – 92)* 
X  

Y  

Opis próbki ** 

 

*zgodnie z układem odniesienia i odwzorowania stosowanym w bazie danych GIS (dla WGS 84 jest to: latitude/longitude).  

**warunki w miejscu poboru próby (także gdy nie można określić parametrów poboru zawartych w tabeli): miejscowość, nazwa 
geograficzna miejsca itp, pora roku, rodzaj miejsca zebrania próbki (z legowiska, z drzewa itp.), przynależność do populacji (subpopulacji). 

 

Ryc. 17. Tabela opisowa dla próbek włosowych.  

 



 

 

 

 

Niezależnie od kolekcji prób włosowych, zaleca się pobieranie niewielkich 

(kilkunastogramowych) prób tkanek miękkich lub krwi, jeśli zaistnieje taka możliwość np. 

podczas testów czy zabiegów weterynaryjnych lub sekcji. Przy poborze prób (do sterylnych 

szklanych lub plastykowych pojemników) należy analogicznie jak w przypadku włosów 

unikać zanieczyszczenia obcym DNA, można je mrozić lub przechowywać w alkoholu 

etylowym. Opis takich prób powinien zawierać takie same informacje jak w przypadku prób 

włosowych. 

Przyżyciowo możliwe jest również pobieranie prób przy użycie probierzy (tzw. dartów). Są to 

strzykawki do wystrzeliwania z broni pneumatycznej zaopatrzone w igły biopsyjne. 

Strzykawka ma kolorowy pióropusz i dzięki temu można odnaleźć łatwo igłę. W igle znajduje 

się wycinek skóry o powierzchni kilku mm
2
. Fragment skóry powinno się umieścić w 

probówce z alkoholem 40%. Jeśli wyjecie fragmentu skóry nastręcza trudności to powinno się 

całą igłę umieścić w probówce i odesłać do laboratorium. 

 

Imobilizacja 

Immobilizacja żubrów może być dokonywana różnymi metodami, w zależności w jakich 

warunkach dane zwierzę się znajduje. Jeśli mamy do czynienia z osobnikiem w zagrodzie 

hodowlanej, który jest przyzwyczajony do regularnych pór karmienia, to najłatwiejszym jest 

wykorzystanie podejścia zwierzęcia do karmy i zaaplikowanie środka usypiającego przy 

pomocy strzelby strzykawkowej lub tzw. jabsticka, czyli ręcznego aplikatora zakończonego 

strzykawką (Ryc. 18). Jeżeli żubr znajduje się już w skrzyni transportowej, można podać 

środek bezpośrednio strzykawką lub jabstickiem. Nie poleca się stosowania dmuchawek, 

które ze względu na grubą skórę u tego gatunku, często są zawodne. Niejednokrotnie jednak, 

nawet w warunkach hodowlanych, konieczna jest aplikacja środka usypiającego z odległości 

kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów i wtedy nieodzowne jest użycie strzelby 

strzykawkowej. Najtrudniejsza jest immobilizacja osobników ze stad wolno żyjących, gdyż 

wówczas dystans strzału jest największy i może przekraczać nawet 50 m. W takich 

wypadkach, najkorzystniej jest wykorzystywać punkty dokarmiania, gdzie zwierzęta 

przyzwyczajone są do stosunkowo bliskiej obecności człowieka a zwłaszcza pojazdów, z 

których najdogodniej i najbezpieczniej jest dokonywać immobilizację zwierząt, od których 

nie dzieli nas żadne ogrodzenie. 

 



 

 

 

 

Ryc. 18. Przykład ręcznego aplikatora typu „jabstick” (http://www.pinbax.com/items/3.jpg) 

 

Wśród dostępnych na rynku strzelb strzykawkowych, najbardziej godne polecenia są modele 

z wymiennymi lufami, umożliwiającymi stosowanie strzykawek o różnych wymiarach (od 1 

do 20 ml) (Ryc. 19) oraz takie gdzie alternatywnie możemy stosować do wyrzutu strzykawki 

standardowe naboje na CO2 lub sprężone powietrze uzyskane przy pomocy pompki. Jest to 

ważne zwłaszcza w terenie, gdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć liczby koniecznych do 

uśpienia zwierzęcia strzałów, a nie ma możliwości szybkiego uzupełnienia nabojów z CO2.  

 

Ryc. 19. Przykładowy zestaw strzykawek używanych w broni do usypiania zwierząt (https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8r3Ps2v4nmaWE9dY9wBVZH_l9-nvz6EjRCzQObkIWABn_TKLA) 

 

Ważnym elementem broni strzykawkowej jest także manometr, pozwalający nam na stałą 

kontrolę ciśnienia w zbiorniku z gazem i uniknięcie nieudanych strzałów z powodu zbyt 

niskiego ciśnienia. Nie poleca się stosowania starszych modeli strzelb strzykawkowych, gdzie 

wyrzut strzykawki odbywał się przy pomocy tzw. „ślepych” naboi kalibru 0.22 z zapłonem 

bocznym, gdyż z uwagi na znaczny hałas powodowany takim wystrzałem zwierzęta były 

płoszone co najczęściej uniemożliwiało oddanie powtórnego strzału. Wśród oferowanych 

obecnie modeli, najbardziej godne polecenia są Dan-Inject i Tel-Inject, które oprócz 

omówionych powyżej cech odznaczają się wysoką precyzją wykonania i stosunkowo dużą 

niezawodnością (Ryc. 20). 

 

Ryc. 20. Przykładowa broń do usypiania zwierząt (http://daninjectdartguns.com/wp-content/uploads/imported/jmsp25.jpg) 

http://www.pinbax.com/items/3.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8r3Ps2v4nmaWE9dY9wBVZH_l9-nvz6EjRCzQObkIWABn_TKLA
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8r3Ps2v4nmaWE9dY9wBVZH_l9-nvz6EjRCzQObkIWABn_TKLA
http://daninjectdartguns.com/wp-content/uploads/imported/jmsp25.jpg


 

 

 

 

 

Aplikacja środka usypiającego powinna być dokonywana najlepiej w duży mięsień. 

Optymalną jest okolica tylniej części uda (Ryc. 21). Należy unikać strzałów w bok 

zwierzęcia, gdyż w okolicy brzusznej istnieje niebezpieczeństwo perforacji żwacza, a w 

rejonie miednicy i łopatki gdzie grubość warstwy mięśni jest niewielka, zachodzi możliwość 

odbicia się igły ze strzykawką od kości. Z tego też powodu, nie poleca się używania igieł 

dłuższych niż 60 – 65 mm. Przy nawet pomyślnym ulokowaniu strzykawki w którymś z 

mięśni z boku ciała, najczęściej zostaje ona całkowicie zniszczona podczas kładzenia się 

zwierzęcia, a wówczas igła może zostać wbita zbyt głęboko i być później trudną do 

odnalezienia. Ze zrozumiałych powodów, nigdy nie należy celować w okolice głowy. 

 

Ryc. 21. Przykład poprawnej aplikacji strzykawek ze środkiem usypiającym i pozycjonowania uśpionego 

zwierzęcia (Fot. K. Perzanowski). 

Po upewnieniu się, że środek usypiający zadziałał, po podejściu do zwierzęcia należy przede 

wszystkim przykryć mu oczy, do czego wykorzystać można jakikolwiek miękki materiał, np. 

ręcznik. Z jednej strony zabezpiecza to gałki oczne przed przypadkowym urazem, a z drugiej 

uspokaja zwierzę, które nie widzi osób podejmujących kolejne czynności (Ryc. 22). 



 

 

 

 

 

Ryc. 21. Przykrycie głowy immobilizowanego żubra przed zabiegiem 

 

Kolejnym zabiegiem jest zabezpieczenie racic, poprzez ich związanie i przytrzymanie przez 

osoby asystujące w celu zabezpieczenia przed przypadkowymi kopnięciami lub 

wierzgnięciami. Zwierzę powinno być ułożone na mostku, głowa nigdy nie powinna 

znajdować się poniżej pozostałej części ciała, gdyż grozi to zachłyśnięciem treścią 

pokarmową, co zwykle prowadzi do śmierci zwierzęcia. 

Wówczas, należy przystąpić do odszukania miejsc wbicia strzykawek i usunięcia igieł. 

Ponieważ z uwagi na gruba skórę żubrów i zawsze istniejącą możliwość wbicia się końca igły 

w kość, często jest niemożliwe wyciągnięcie igły palcami, należy zawsze mieć przygotowane 

zawczasu kombinerki lub szczypce oraz ostry nóż lub skalpel, gdyby zachodziła konieczność 

wykonania nacięcia skóry. Dlatego też, należy unikać używania igieł z tzw. zadziorem, który 

znacznie utrudnia usunięcie wbitej igły (Ryc. 22). Należy bezwzględnie dążyć do usunięcia 

wszystkich wbitych igieł, dlatego bardzo ważne jest odnalezienie i szczegółowa 

inwentaryzacja strzykawek i igieł użytych podczas zabiegu, wliczając w to niecelne strzały, 

strzykawki odbite, lub te które samoczynnie odpadły po strzale albo podczas kładzenia się 

zwierzęcia.  

 

Ryc.22. Przykład igły z „zadziorem” (https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUx_ 

A48ennieNnqDavBeHXZlOGnqQxyfkvWwifoPbLm9oVAtxg)  

Dopiero po wykonaniu opisanych czynności można przystąpić do wykonywania 

zaplanowanych zabiegów, jak aplikacja leków, opatrywanie urazów, pobieranie prób tkanek, 

zakładanie obroży z nadajnikami itp. 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUx_%20A48ennieNnqDavBeHXZlOGnqQxyfkvWwifoPbLm9oVAtxg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUx_%20A48ennieNnqDavBeHXZlOGnqQxyfkvWwifoPbLm9oVAtxg


 

 

 

 

Rodzaje preparatów, ich dostępność i dawki 

Preparaty  uspokajające  

Środki stosowane do uspokojenia farmakologicznego nazywane są trankwilizatorami. 

Świadomość zwierząt przy trankwilizacji jest zachowana. Środki takie można stosować przy 

odłowach i transportach zwierząt. Preparaty te z reguły nie powodują położenia się 

zwierzęcia, co w tym wypadku jest cecha pożądaną. Jeśli przed podaniem środka zwierzę jest 

silnie podniecone można nie osiągnąć spodziewanej reakcji zwierzęcia.  

Do uspokojenia zwierząt  stosuje się pochodne fenotiazyny jak: chloropromazyna, 

proponylopromazyna, acetylopromazyna oraz ksylazynę.  

Preparaty do immobilizacji 

Należy stosować preparaty farmakologiczne (Tab. 1), które charakteryzują następujące 

następującymi cechami: 

 mają właściwości przeciwbólowe i subanestetyczne, 

 wywołują krótki czas pobudzenia, 

 nie powodują podrażnień naczyń krwionośnych przy podawaniu dożylnym lub mięśni 

po podaniu domięśniowym, 

 szybko, łagodnie zapoczątkowane jest działanie po podaniu drogą domięśniową lub 

dożylną, 

 powodują dobre zwiotczenie mięśni szkieletowych, 

 obniżają świadomość, 

 nie powodują zaburzeń funkcji układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, 

 szybko są degradowane, bez powstania toksycznych metabolitów, 

 są bezpieczne dla samic ciężarnych. 

Wszystkie środki stosowane do usypiania i unieruchamiania zwierząt są niebezpieczne 

dla człowieka 

 

Tabela 1. Preparaty farmakologiczne stosowane do immobilizacji żubrów w przeliczeniu na 1 kg masy ciała  

Czynnik anestetyczny Nazwa i ilość odtrutki  

1,5 mg carfentanil / 35 mg ksylazyna* 
100 mg naltrekson (lub nalokson) na 1mg 

carfentanilu + 0,125 mg yohimbine 

0,01 mg etorfina**/ 0,5 mg ksylazyna 
2 mg diprenorfina na 1mg etorfiny + 0,125 

mg yohimbine 

0,008 (0,005-0,013) mg etorfina**/ 0,3 (0,1-

0,5) mg ksylazyna 

2 mg diprenorfina na 1mg etorfiny + 1,5 mg 

atipamezol na 1 mg ksylazyny 

2,5 mg ketamina / 0,08 mg/ medetimidina 0,4 mg atipemazol 

0,18 mg detomidyna / 10 mg ketamina 0,4 mg atipemazol 

* Jeżeli żubr nie położy się w ciągu 20 minut wskazane jest podać powtórnie pełną dawkę preparatu 

**  Etorfina jest lekiem o silnym działaniu toksycznym dla człowieka. Łatwo wchłania się przez skórę i błony śluzowe, dlatego konieczna 

jest szczególna ostrożność przy przelewaniu tego preparatu z fabrycznej fiolki do strzykawki. Należy zadbać o ochrony osobiste (okulary, 
maski, rękawiczki lateksowe). Wszystkie czynności odbywać się muszą w obecności osób mogących nieść pomoc, w przypadkach zatrucia 

lekiem. Konieczna jest ponadto konsultacja lekarza medycyny. Pomimo tych zagrożeń dla człowieka etorfina znajduje zastosowanie ze 

względu na niewielkie ilości potrzebne do uzyskania unieruchomienia zwierzęcia oraz szybkie uzyskiwanie efektu zwiotczenia. 

 



 

 

 

 

Mieszanka HELLABRUNNER, czyli 500 mg ksylazyny / 4 ml ketaminy 100mg, dawkowana 

w ilości 1 ml mieszanki na 50 kg masy ciała żubra. Przy jej stosowaniu konieczne jest użycie 

strzykawek o pojemności co najmniej 10 ml. Utrudnia to oddanie celnego strzału (duży opad 

strzykawki, znaczna czułość na podmuchy wiatru). Dlatego zaleca się nie przekraczanie 

dystansu 15 –20m.  

Tab. 2. Przykładowy preparat aktualnie stosowany i polecany do immobilizacji żubrów: 

Autoryzowany 

numer handlowy 

M99      83/874 Act/Wet 101/1965  

M5050  83/875 Act/Wet 101/1965 

Producent Novartis South Africa (Pty) Ltd/(Edms) Bpk 

Opakowanie Każde poliestrowe pudełko zawiera jeden flakon zawierający 5 ml 

M99 (fiolka ciemna) i 10 ml M5050 (fiolka przezroczysta). 

Skład Każdy ml zawiera 9,8 mg etorphine hydrohloride (9,0 etorphine 

base) 

Działanie Etorfina jest pochodną tebainy, alkaloidu opium. Działa na 

ośrodkowy układ nerwowy. 

Dawkowanie Dawki zależą od wieku, płci i kondycji zwierząt. Zalecane dawki dla 

żubrów wahają się od 0,2 do 0,4 ml na dorosłe zwierzę. 

Maksymalne dawki dla dzikich przeżuwaczy wynoszą 1,3 mg 

etorfiny na 100 kg masy ciała. Byki są bardziej wrażliwe na 

działanie etorfiny i skuteczne dawki nie przekraczały 0,9 mg 

etorfiny na 100 kg masy ciała. Dawki takie powodowały położenie 

się zwierzęcia z reguły w pozycji fizjologicznej na mostku. 

Umożliwiało to np. założenie obroży telemetrycznej, pobranie krwi, 

czy zdjęcie wnyka. U zwierząt silnie niepokojonych przez zabiegiem 

średnie dawki mogą nie być skuteczne. 

Czas reakcji Od aplikacji środka do położenia się żubra upływa czas około 10 

minut. 

Antidotum Zaraz po skończeniu zabiegów stosuje się antidotum M5050 w 

dawce odpowiadającej dawce podanego M99. Po iniekcji 

domięśniowej antidotum zwierzę podnosiło się średnio po 15 

minutach. Maksymalny czas, jaki upłynął od podania antidotum do 

chwili podniesienia się zwierzęcia na nogi wynosił 40 minut. 

Przechowywanie Preparat powinien być przechowywany w miejscu dostępnym tylko 

dla upoważnionej osoby, w ciemnym i chłodnym miejscu w 

temperaturze nie wyższej niż 25°C. W Białowieży przechowywano 

Immobilon (preparat z etorfiną) w oryginalnym opakowaniu w 

lodówce przez kilkanaście lat i nie obserwowano utraty właściwości 

preparatu. 

Dla żubrów najbardziej przydatne są pociski strzykawkowe o pojemności 3 ml (jeżeli stosuje 

się M99, przy innych środkach pojemność strzykawki musi być większa) oraz igły bez 

kołnierzy (1,5 x 38mm) 

Uwagi i zalecenia: 

 Do skutecznej immobilizacji M99 należy połączyć z preparatem do premedykacji 

zawierającymi w swoim składzie detomidynę, ksylazynę lub acepromazynę. 



 

 

 

 

 stosowanie u starych zwierząt jest ryzykowne, 

 nie powinno się immobilizować żubrów w czasie upałów i mrozów, 

 powinno się usypiać tylko jedno zwierzę w tym samym czasie, aby było pod stałą 

kontrolą. 

 należy zawsze mieć pod ręką strzykawkę napełnioną M5050 na wypadek 

niespodziewanej reakcji zwierzęcia, 

 należy mieć w pogotowiu strzykawkę napełnioną antidotum dla człowieka 

(Naloxonum hydrochloricum). Można użyć też M5050. 

 nigdy nie wolno kierować nabitej broni w kierunku ludzi 

 we flakonie z M99 nie wolno wytwarzać ciśnienia, 

 przy napełnianiu pocisków strzykawkowych i manipulowania M99 należy stosować 

rękawice gumowe lub lateksowe oraz zakładać okulary ochronne, 

 rękawice, igły, strzykawki, które miały kontakt z M99 należy utylizować. 

 w przypadku kontaktu preparatu z gołą skórą należy miejsce to natychmiast obficie 

spłukać wodą, aby nie dopuścić do wchłonięcia preparatu, 

U W A G A: Zakup i stosowanie M99 wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego jeśli preparaty zamierzamy stosować do celów naukowych lub Głównego 

Lekarza Weterynarii jeśli preparaty chcemy stosować do celów medycznych. 

Rozlanie M99 na skórę, chlapnięcie w oczy, nos lub usta NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO 

DZIAŁANIE W RAZIE WYPADKU. 

Preparat jest bardzo toksyczny dla ludzi, wywołuje zawroty głowy, mdłości, przyspieszenie 

pulsu, zaburzenia oddychania i zatrzymania pracy serca. Gdy przypadkowo preparat dostanie 

się na skórę, wewnętrzna odzież, czy pryśnie na oczy, usta, nos, należy natychmiast umyć te 

miejsca wodą.. 

ZANIM ZADZWONI SIĘ PO POMOC MEDYCZNĄ NALEŻY PODAĆ CZŁOWIEKOWI ANTIDOTUM. 

Iniekcja Naloxonum hydrochloricum (0,4 ml naloxone) najlepiej dożylnie lub alternatywnie 

domięśniowo i powtórzyć po 2-3 minutach, aż symptomy nie cofają się (na ogół stosuje się 2-

3 razy). 

Jeśli nie mamy Naloxonum hydrochloricum należy podać M5050 dożylnie lub alternatywnie 

domięśniowo, jeśli wiadomo ile człowiek otrzymał M99, to należy podać tyle samo M5050. 

Jeśli utrzymuje się depresja oddechowa, należy powtórzyć dawkę M5050 po 2-3 minutach. W 

czasie wybudzania i rozkładu środka w wątrobie mogą być objawy halucynacji. 

Gdy konieczne było podanie człowiekowi M5050, trzeba natychmiast szukać pomocy 

medycznej. 

Tab. 3. Informacje o Ksylazynie (Xylasine) 

Produkt 
Ksylazyna jest najbardziej znana jest pod nazwą ROMPUN (Bayer) lub 

w Polsce produkowana przez Vetoqinol Biowet, pod nazwą XYLAPAN 

(1 ml zawiera 20 mg chlorowodorku ksylazyny). Opakowanie zawiera: 5 

fiolek po 10 ml lub 50 ml (flakon). ROMPUN dostępny jest także w 

opakowaniach 500 mg (in substantia) do rozpuszczania np. w 10% 

ketaminie. 

Właściwości 
ksylazyna jest pochodną tiazyny o działaniu uspokajającym, nasennym, 

przeciwbólowym i ogólnie zwiotczającym mięśnie. Po podaniu do 

domięśniowym maksymalne stężenie w surowicy krwi osiąga w ciągu 

12-14 min. 

Dawki: 
u żubrów można stosować dawki analogiczne jak u jelenia szlachetnego 

3-4 mg ksylazyny/kg masy ciała (domięśniowo) 



 

 

 

 

Mieszanki: 
jeśli pożądane jest położenie zwierzęcia można stosować mieszankę 

ksylazyny z ketaminą. W Polsce dostępny jest preparat BOIKETAN 

firmy Vetoquinol, Biowet. Mieszankę ksylazyny i ketaminy uzyskuje się 

dodając 4 ml ketaminy do jednego opakowania ROMPUNU w proszku. 

Skoncentrowany roztwór można stosować u żubrów w dawkach 

analogicznych jak u bizonów 0,5-1 mg ksylazyny w kombinacji z 4 mg 

ketaminy. 

UWAGA: Na stosowanie ketaminy należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego, gdyż w 2005 r. preparat wpisany został na listę substancji psychotropowych grupy 

II – P. Natomiast ksylazyna krystaliczna (proszek) nie jest dopuszczona do obrotu w Polsce.  

 

Zagrożenia zdrowotne i przeciwdziałanie 

Krótka charakterystyka chorób zakaźnych i pasożytniczych  

Do najczęściej występujących u żubrów inwazji pasożytniczych należą: robaczyce płuc, 

nicienie żołądkowo - jelitowe, a także motylica wątrobowa. Larwy robaków płucnych 

wydalane są z kałem do środowiska, w którym już po 5 dniach przeobrażają się w formy 

inwazyjne. Żubry zarażają się pobierając pokarm zanieczyszczony kałem. Szczególnie groźne 

są dla cieląt, u których wędrujące larwy powoduje robacze zapalenia płuc, czasem o 

przebiegu ciężkim nawet może spowodować nawet śmierć przez uduszenie w wyniku 

zatkanie światła tchawicy nagromadzonymi robakami.  

Poważnym zagrożeniem są nicienie żołądkowo-jelitowe, których szczyt inwazji przypada w 

maju. Cykl rozwojowy tych pasożytów również jest prosty, bez udziału żywiciela 

pośredniego. Przy intensywnych inwazjach występuje biegunka, która powodować może 

nawet spadek masy ciała. Szczególne niebezpieczeństwo zarażenia występuje w miejscach 

koncentracji zwierząt, gdzie są one karmione i równocześnie wydalają kał. 

Pasożytem wewnętrznym jest też przywra motylica wątrobowa (Fasciola hepatica), 

powodująca zmiany patologiczne w wątrobie. Formą inwazyjną dla żubra są larwy, które 

rozwijają się w żywicielu pośrednim – ślimaku wodnym z rodziny Limnaeidae. Żubry 

zarażają się przez zjadanie roślin na łąkach podmokłych, położonych w pobliżu stawów, 

rowów melioracyjnych, wolno płynących strumieni, w których rozwijać się może żywiciel 

pośredni. Natomiast siano z tych łąk nie jest źródłem zarażenia, gdyż larwy motylicy 

wrażliwe są na wysuszenie. 

Często u żubra stwierdzano inwazję pierwotniaków Sarcocystis spp., co doprowadzać może 

do zmian zwyrodnieniowo–zapalnych w mięśniach, w tym w mięśniu sercowym, w efekcie 

czego wystąpić mogą zaburzenia układu ruchu i krążenia. Głównymi żywicielami 

pierwotniaków są zwierzęta mięsożerne, które wydalają formy inwazyjne z kałem.  

Oprócz chorób pasożytniczych żubry zagrożone są ponadto chorobami zakaźnymi, jak: 

choroba niebieskiego języka, pryszczyca, niesztowica, wirusowa biegunka (BVDV, BDV), 

gruźlica, paratuberkuloza (choroba Johnego), bruceloza, zakaźne zapalenie płuc i opłucnej 

(CBPP), pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, wąglik.  

Na niektóre z tych chorób niekiedy chorują bezobjawowo pojedyncze zwierzęta zanim 

choroba się rozprzestrzeni (np. gruźlica, bruceloza), inne (np. choroba niebieskiego języka, 

pryszczyca, wąglik) rozprzestrzeniają się gwałtownie, a objawy chorobowe są bardzo 

wyraźne i mogą powodować śmierć większości chorych żubrów. Jeżeli w okolicy populacji 

żubra pojawią się przypadki szczególnie zaraźliwych chorób zakaźnych, powinno dążyć się 

do zagwarantowania izolacji przestrzennej.  



 

 

 

 

W każdym przypadku śmierci żubra konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok i pobranie 

prób do badań laboratoryjnych (bakteriologiczne, parazytologiczne, histopatologiczne i in.) 

jak i do innych badań (np. genetyczne, żywieniowe).  

 

Ochrona zdrowia zwierząt 

Pomyślny rozwój populacji żubra w dużej mierze uzależniony jest od zdrowia 

poszczególnych osobników tego gatunku. Ochrona zdrowia żubrów jest więc jednym z 

elementów ochrony gatunku. Zwierzęta te z natury grupują się w stada liczące od kilku 

(grupy kawalerskie) do kilkunastu lub kilkudziesięciu osobników (grupy mieszane). To 

stwarza warunki zachowania bezpieczeństwa stada, w szczególności przed zagrożeniami ze 

strony drapieżników. Jednocześnie sytuacja taka stanowi potencjalne zagrożenie wzajemnego 

zarażania się czynnikami chorobotwórczymi, takimi jak pasożyty, wirusy czy bakterie. 

Zarażenie, w zależności od rodzaju czynnika chorobotwórczego może być szybkie (nawet 

gwałtowne), ale może też następować powoli. W związku z tym choroby mogą rozwijać się 

szybko, ale mogą też mieć przebieg powolny, manifestując objawy nawet po wielu latach od 

zarażenia. Przykładami chorób żubrów o przebiegu ostrym może być pryszczyca i choroba 

niebieskiego języka, a typową jednostką chorobową o przebiegu powolnym jest gruźlica. 

Ocena zdrowia żubrów bytujących na wolności jest zadaniem wymagającym znajomości 

biologii gatunku i doświadczenia w obserwacji tych zwierząt. Wnikliwa obserwacja stada 

pozwala stwierdzić zmiany w zachowaniu i wyglądzie poszczególnych osobników. 

Obserwator mający doświadczenie potrafi wychwycić odchylenia od normy, mogące nasuwać 

podejrzenia choroby. Obserwacji może dokonywać przyrodnik lub lekarz weterynarii, ale w 

każdym przypadku muszą to być osoby doświadczone, znające gatunek. 

Współcześnie wyraźnie jest zaznaczona tendencja do powiększania liczebności populacji 

żubrów przez tworzenie nowych subpopulacji czy stad. Obok działań mających  na celu 

zwiększenie liczebności populacji żubra, równolegle prowadzone są działania mające na celu 

zwiększenie zmienności genetycznej populacji.  Oba typy działań odbywają się poprzez 

przewóz osobników o cennych cechach czy to do istniejących już stad żubrów, czy też do 

miejsc, w których te zwierzęta wcześniej nie bytowały. Każdorazowo żubry przed przewozem 

powinny być badane w celu wykrycia chorób zagrażających parzystokopytnym, w 

szczególności zaś gruźlicy i pryszczycy. Ponieważ jednak żubr, ze względu na wysoki inbred, 

uznany jest za gatunek szczególnie wrażliwy, wskazane jest również rozszerzenie zakresu 

badać na inne choroby zakaźne: zakaźne zapalenia nosa i tchawicy (IBR), wirusowa biegunka 

bydła (BVD), otręt bydła czyli zapalenie sromu i pochwy (IPV), białaczka bydła, choroba 

niebieskiego języka (blue tongue), bruceloza i wąglik, zakażenie wirusem Schmallenberg. 

Wskazane jest też badanie koproskopowe próbek kału na obecność jaj i larw inwazyjnych 

pasożytów wewnętrznych (nicieni żołądkowo – jelitowych, nicieni płucnych oraz tasiemców. 

W przypadku przemieszczania żubrów na obszarze Polski, zakres badań nie wynika z 

przepisów prawa. Polska uznana jest za kraj wolny od chorób zakaźnych, co zwalnia z 

przeprowadzania badań przy przewozie zwierząt kopytnych na terenie naszego kraju. Ze 

względu na ochronę zdrowia populacji żubra, wskazane jest przeprowadzenie badań w 

kierunku chorób, które tu już wymieniono. Takie postępowanie pozwoli uniknąć w 

przyszłości zachorowania żubrów na choroby zakaźne.  

Jeżeli wynik badania w kierunku którejkolwiek choroby jest  pozytywny, osobnik nie 

powinien być przewożony. Jeżeli badania te nie wykazują zarażenia niebezpiecznymi 

patogenami, żubr może być przewieziony na nowe terytorium.  



 

 

 

 

W czasie transportu również muszą być zachowane warunki ochrony zdrowia żubrów. Dla 

tego celu, podobnie jak do transportu innych gatunków zwierząt stosuje się skrzynie 

dostosowane do wielkości osobnika lub specjalistyczne pojazdy. 

Przewiezione na nowe terytorium zwierzę powinno być poddane kwarantannie. Kwarantanna 

to okresowe odosobnienie przybyłych żubrów, w celu ochrony przed zakażeniem terytorium, 

do którego zwierzęta trafiły. W okresie kwarantanny mogą ujawnić się zakażenia utajone, a 

wówczas może rozwinąć się choroba. Okres ten to również czas adaptacji zwierzęcia do 

nowych warunków, gdy żubry przygotowywana są do wyjścia na wolność. 

Jak wcześniej wspomniano, ocena stanu zdrowia żubrów bytujących na wolności odbywa się 

podczas obserwacji zwierząt w terenie. Cechy charakteryzujące zdrowego, a więc w pełni 

sprawnego żubra, to: 

 prawidłowe sylwetka, pozycja i postawa, 

 zainteresowanie otoczeniem (czujność wyrażająca się reakcja na bodźce słuchowe i 

wzrokowe; natychmiastowa ucieczka, gdy zostanie spłoszony), 

 apetyt, którego przejawem jest żerowanie,  

 uformowany o barwie szarozielone kał świadczący o prawidłowo funkcjonującym 

układzie trawiennym, 

 sprawność motoryczna, wskazująca na prawidłowy rozwój i funkcje układu ruchu oraz 

zmysłów, zwłaszcza wzroku i słuchu. 

Obserwacje zwierząt w stadzie umożliwiają wykazywać również objawy chorobowe. Do 

najczęściej stwierdzanych objawów zaliczyć wypada: 

 osowiałość, otępienie,  

 brak apetytu, 

 biegunka, manifestująca się zabrudzeniem skóry okolicy pośladkowej i kończyn 

kałem, 

 niechęć do ruchu, tzw. odstawanie od stada.  

W razie zauważenia objawów niedyspozycji mogących świadczyć o chorobie niemożliwe jest  

odizolowanie żubra, podanie leków, a także przeprowadzenie niezbędnego zabiegu. Pozostaje 

więc jedynie dalsza obserwacja osobnika. 

Rozważenia wymaga ustalenie częstotliwości przeprowadzania obserwacji żubrów. Ze swej 

natury unikają one kontaktu z człowiekiem, tak więc dotarcie do stada może napotykać 

trudności. Można jednak za uzasadniony uznać cotygodniowy przegląd, bo daje w efekcie 

około 40 obserwacji w roku, pozwalając  na uchwycenie zmian w zachowaniu osobników w 

stadzie.  Jeżeli nie jest możliwa obserwacja cotygodniowa, należy przegląd stada żubrów 

przeprowadzać jeden raz w miesiącu, a gdy zauważone zostaną problemy zdrowotne, 

zwiększyć częstotliwość przeglądów. W każdym przypadku zwierzę zdradzające objawy 

chorobowe należy poddać bacznej obserwacji. Obserwacja ta ma na celu przede wszystkim 

potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia o chorobę. Możliwe jest wówczas podejmowanie 

działań mających na celu ochronę populacji przed rozprzestrzenieniem choroby (szczególnie 

w sytuacji, gdy objawy obserwowane są u więcej niż jednego żubra). Rozważyć tez należy 

ewentualność eliminacji dla celów diagnostycznych. 

 

Monitorowanie stanu zdrowia 

Monitoringu stanu zdrowia w stadach żubrów bytujących na wolności, odbywa się w 

szczególności za pomocą: 

 badania parazytologicznego kału, 



 

 

 

 

 sekcji zwłok padłych osobników, 

 badań dodatkowych: serologicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych 

Badanie parazytologiczne kału 

Bardzo ważnym elementem jest zbieranie prób do badań koproskopowych, czyli 

analizowania kału w kierunku pasożytów. Do badań parazytologicznych kał powinien być 

świeży, pobrany w ilości około 10g, najlepiej bezpośrednio z prostnicy. Dla uniknięcia 

wysychania próbka powinna wypełniać pojemnik. Wskazane jest, aby czas jej transportu do 

laboratorium nie przekraczał 24 godzin (w temperaturze około +4ºC). Jeżeli w trakcie 

pobierania prób zostaną zauważone osobniki pasożyta lub ich fragmenty (np. człony 

tasiemca) należy je przesłać w osobnej probówce. Należy unikać zbierania kału bezpośrednio 

z ziemi lub ściółki, gdyż może on być wtórnie zanieczyszczony przez wolno żyjące nicienie. 

Sekcja zwłok żubra 

Każdy martwy żubr powinien mieć przeprowadzoną przez lekarza weterynarii sekcje zwłok i 

sporządzony powinien być protokół. Sekcja zwłok pozwala poznać przyczynę śmierci 

zwierzęcia, a u chorego osobnika eliminowanego ze względów humanitarnych lub dla celów 

diagnostycznych umożliwia stwierdzenie zmian chorobowych i ocenić stopień zagrożenia dla 

zdrowia osobników w stadzie żubrów. 

Wartościowe informacje uzyskuje się w trakcie przeprowadzania sekcji gdy zwłoki są świeże, 

bo zmiany patologiczne są w nich widoczne wyraźnie, jak również materiał biologiczny od 

nich pochodzący jest miarodajny. W zwłokach zgniłych obraz zmian ulega zatarciu, staje się 

mało czytelny. Gnicie związane jest z namnażaniem bakterii, które w badaniach 

mikrobiolgicznych powodują zanikanie czynników istotnych diagnostycznie 
(chorobotwórczych). Zwłoki zgniłe należy poddać oględzinom, gdyż niekiedy możliwe jest 

ustalenie przyczyny śmierci. Wszystkie zmiany patologiczne powinny być zabezpieczone do 

dalszych badań, tzw. badań dodatkowych. 

Do badań histopatologicznych tkanki należy utrwalać w 4% formalinie w temperaturze 

pokojowej. Istotne jest przy tym, aby utrwalacz możliwie szybko przeniknął w głąb tkanki. 
Dzieje się tak wówczas, gdy wycinki tkanek i narządów nie są zbyt duże ( np. 1 cm x 1 cm x 

1 cm), a stosunek je objętości do objętości utrwalacza wynosił 1:10. Duże fragmenty nie 

ulegają szybkiemu przepojeniu utrwalaczem, a w głębi tkanki procesy autolizy toczą się 

nieprzerwanie, powodując zmianę wyglądu komórek (zatarcie ich struktury). Utrwalanie 

powinno być przeprowadzone w szczelnym, nietłukącym się pojemniku. Należy przy tym 

zadbać, aby otwór pojemnika był na tyle szeroki, by wycinki można było do niego swobodnie 

wkładać. Wycinki włożone „na siłę” przez wąski otwór, po utrwaleniu sztywnieją i pęcznieją, 

co uniemożliwia ich swobodne wyjęcie z pojemnika.  

Badania dodatkowe 

Do badań mikrobiologicznych próbki narządów powinny być pobrane podczas sekcji od 

zwierząt świeżo padłych lub poddanych eutanazji. Próbki te umieszcza się w sterylnym 

pojemniku (szklanym lub plastikowym), zamykanym szczelnym wiekiem, zabezpieczając 

przed wyciekiem zawartości.  

W niektórych przypadkach sposób postępowania z próbkami obarczony jest szczególnymi 

wymogami, z reguły jednak wystarczające jest przestrzeganie ogólnych zaleceń. 

Miejsca, z których pobierane są próby nie mogą być uprzednio odkażone, a jeżeli są 

zabrudzone, to można je obmyć czystą wodą. Użycie łagodnych środków do dezynfekcji, czy 

nawet detergentu może spowodować zabicie czynników zakaźnych i być przyczyną fałszywie 



 

 

 

 

ujemnych wyników badania. Próbki należy pobierać czystymi (sterylnymi) narzędziami. Do 

badań laboratoryjnych pobiera się następujące próbki:  

 krew,  

 wycinki: śledziony, węzłów chłonnych, szpiku kostnego oraz innych zmienionych 

narządów i  tkanek  

Pobrane próbki krwi i wycinki należy schłodzić do temperatury +4ºC i  w takich warunkach 

przetransportować do laboratorium. Pobrane próbki powinny być odpowiednio oznaczone. 

Należy pamiętać, że nieprawidłowe pobranie próby może być powodem uzyskiwania fałszywie 

dodatnich lub fałszywie ujemnych wyników badań. Może też być powodem dyskwalifikacji 

próby. Próby należy pobierać w taki sposób, aby uniknąć ich krzyżowego skażenia.  

W przypadku wystąpienia w stadzie żubrów chorób u więcej niż jednego osobnika, należy 

pobrać materiał od większej liczby zwierząt zwiększając możliwość wykrycia drobnoustroju 

lub pasożyta.  

Ze względy na sytuację epizootyczną żubra w  Polsce wskazane jest pobierać węzły chłonne 

do badania w  kierunku gruźlicy. Istotne jest też zabezpieczenie środowiska przed skażeniem. 

Pojemnik zaopatruje się w etykietę, która powinna zawierać opis zwierzęcia (gatunek, płeć, 

wiek), rodzaj próbki, datę i miejsce jej pobrania, miejsce poprania (lokalizacja stada żubra). 

Do każdej próbki przesyłanej do badań laboratoryjnych dołącza się pismo przewodnie. Próbki 

przesyła się bezpośrednio do laboratorium niezwłocznie po ich pobraniu. 

Wyniki badań – interpretacja 

Zarówno analiza wyników, jak ich interpretacja należy do lekarza weterynarii opiekującego 

się stadem żubrów. Jedynie on, znając kondycję tych zwierząt i uwarunkowania 

środowiskowe, jest w stanie ustalić, na ile wyniki odnoszące się do poszczególnych 

osobników, mogą rzutować na sytuację epizootyczna populacji. W odniesieniu do chorób 

wywoływanych przez czynniki warunkowo chorobotwórcze, rozprzestrzenienie choroby na 

inne zwierzęta jest mało prawdopodobne. W innych przypadkach, gdy choroba wywoływana 

jest przez bezwarunkowe patogenny, zachorowanie jednego żubra, zagraża zachorowaniem 

innych. 

 

Relacje pomiędzy żubrami a lokalnymi społecznościami 

Żubr jako marka lokalna 

Żubr jest wyjątkowym gatunkiem fauny Polski wywołującym szczególnie silne pozytywne 

skojarzenia. Wizerunek żubra wykorzystywany był w heraldyce jako symbol mądrości, 

godności, dostojeństwa i piękna. Współcześnie, sylwetka żubra jest elementem nazwy lub 

znaku firmowego wielu produktów a nawet instytucji (np. Liga Ochrony Przyrody). Oznacza 

to, że bezpośrednie wykorzystanie w tytule przedsięwzięcia nazwy gatunkowej tego 

zwierzęcia lub jego wizerunku stanowi mocny symbol marketingowy. Przykładem może być 

choćby program „Kraina żubra” prowadzony przez Instytut Badania Ssaków PAN w 

Białowieży lub też Dni Żubra organizowane corocznie przez gminę Lutowiska w 

Bieszczadach. Także np. w Rumunii, akcja zatytułowana „Bisonland”, a związana z 

reintrodukcją żubra do Vanatori – Neamt Natural Park (Ryc. 23), spotkała się z dużym 

zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odczuciem społecznym. 



 

 

 

 

 

Ryc. 23. Znak firmowy akcji reintrodukcji żubra w Rumunii 

We wszystkich miejscowościach, w których utworzono zagrody hodowlane lub pokazowe lub 

istnieje wolno żyjące stado żubrów okoliczni mieszkańcy okazują duże zainteresowanie 

losem żubrów i czują się z nimi związani. Wójt wsi San Cebrian de Muda w Hiszpanii 

zauważył, że po utworzeniu zagrody pokazowej w pobliżu wsi poprawiło się zdrowie 

mieszkańców, gdyż codziennie spacerowali oni kilka kilometrów, aby odwiedzić żubry.  

Innym przykładem może być zainteresowanie zagrodą pokazową w Mucznem w 

Bieszczadach, którą w ciągu półtora roku odwiedziło już ponad 100 tys. osób. Zagroda 

żubrów jest też bardzo ważnym elementem przyciągającym turystów do Kiermus pod 

Białymstokiem. Wybudowane w otoczeniu Białowieskiego Parku Narodowego wieże i 

platformy obserwacyjne, skąd można obserwować żubry, cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Wolno żyjące żubry są też bardzo ważnym obiektem turystycznym w puszczach Boreckiej i 

Knyszyńskiej czy na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Pojawienie się żubra w okolicy daje możliwość przeprowadzenia akcji edukacyjnej zarówno 

wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jak i wśród dorosłych mieszkańców, którzy 

niejednokrotnie nie mając rzetelnej wiedzy o tym gatunku mają mylne o nim wyobrażenie, 

czy wręcz się go obawiają. Z tym wiąże się też kwestia akceptacji społecznej żubra gdy 

obecność tych zwierząt, może wiązać się z wymiernymi kosztami lub stratami. Podczas gdy 

mieszkańcy miast postrzegają żubra czy inne duże gatunki zwierząt bardzo pozytywnie, jako 

symbol dzikiej przyrody - to ludzie mający bezpośredni, niemal codzienny kontakt z żubrami, 

zwłaszcza gdy występują one w licznych stadach, nie zawsze fakt obecności tych zwierząt 

odbierają jako pożądany.  

Oczywistym jest, że wydeptane czy częściowo zjedzone uprawy jak również uszkodzone 

ogrodzenia nikogo nie mogą nastrajać pozytywnie, jednak w dużej mierze negatywne 

podejście rolników do żubrów wiąże się zarówno z nieznajomością procedur niezbędnych do 

otrzymania odszkodowania jak i przekonaniem o niewielkich szansach na otrzymanie go w 

pełnej wysokości. Rozwiązaniem dobrze ocenianym przez rolników jest kontraktowanie łąk 

kośnych z przeznaczeniem na pozyskanie siana dla żubrów, co daje rolnikowi pewny 



 

 

 

 

przewidywalny dochód. W takich wypadkach nastawienie rolników do żubrów zmienia się na 

pozytywne. System ten okazuje się być bardzo dobry i dlatego powinno się rozważyć należy 

opcję kontraktowania łąk i pastwisk bezpośrednio przylegających do lasu. Sposobem na 

finansowanie takiego sposobu przygotowywania siana mogłyby być dopłaty wolno-

środowiskowe. Należy tylko ocenić, czy wychodzenie żubrów na łąki poza kompleksem 

leśnym nie stwarza dla nich niebezpieczeństwa, np. nie wiąże się z koniecznością 

przechodzenia przez ruchliwe szlaki komunikacyjne. Jednak w każdym przypadku pierwszym 

rozwiązaniem powinno być podnoszenie atrakcyjności terenów pastwiskowych wewnątrz 

kompleksów leśnych. W przypadkach zagrożenia kolizjami drogowymi lub bardzo wysoką 

uciążliwością szkód w uprawach rolnych można przegradzać przesmyki, trasy migracyjne, 

którymi stada wędrują na pola lub stosować grodzenia wzdłuż szczególnie niebezpiecznych 

fragmentów szlaków komunikacyjnych. 

 

Działania edukacyjne 

Informowanie i promocja działań sprzyjających ochronie żubra jest integralną częścią 

wszystkich projektów. W ramach projektów przygotowano między innymi tablice 

informacyjne (Ryc. 24 i 25)  

Dobrym miejscem do instalacji tablic są ścieżki edukacyjne w okolicy zagrody pokazowej, 

wtedy treść tablic jest studiowana przez odwiedzających w trakcie zwiedzania ścieżki. 

Jednocześnie właściwy sposób oznaczenia powinien powodować, że ludzie starają się 

pozostać na ścieżkach i nie penetrują ostoi żubrów, co zakłócałoby spokój zwierząt. 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze we współpracy z gminą Mirosławiec 

realizuje projekt pt. „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed 

presją turystyczną”. Elementem przeciwdziałania penetrowaniu ostoi zwierząt przez turystów 

jest budowa zagrody pokazowej. Zagroda będzie stanowić element i kontynuację dobrych 

praktyk  „Programu ochrony żubra w Polsce: rozwój i ochrona stada zachodniopomorskiego”. 

 

Ryc. 24. Tablica informacyjna. Puszcza Knyszyńska (fot. S.Kowalczyk) 



 

 

 

 

 

Ryc. 25. Tablica informacyjna przy zagrodzie pokazowej w Mucznem (Bieszczady) 

 

Zagrody ekspozycyjne są bardzo dobrą formą edukacji i zabezpieczenia przed presją 

turystyczną, ale ich udostępnienie wymaga dodatkowej infrastruktury, bez której obiekt nie 

będzie spełniał swojej funkcji. Są to: dobre oznakowanie dojazdu, parking dla samochodów 

osobowych i dla autokarów, tablice informacyjne o żubrach również w języku angielskim, 

zadaszone platformy widokowe ze stołami i ławkami oraz toalety. Można również podglądać 

żubry przez kamery video i obraz prezentować np. w zadaszonej części wiaty. Ważne jest aby 

dojście do zagrody było połączone ze ścieżką edukacyjną. 

Bardzo dobrą formą przekazywania informacji na temat żubra są warsztaty. Ta forma łączy 

seminarium i dyskusję z praktyczną częścią i odwiedzaniem pobliskiej zagrody. Takie 

warsztaty prowadzone mogą być dla różnych wiekowo uczestników, w przypadku dzieci i 

młodzieży powinny być uzupełnione materiałami aktywizującymi uczestników (Ryc. 26) 

 

 

Ryc. 26. Warsztaty dla dzieci realizowane w ramach projektu „Tropem żubra” przez SMŻ 

Największą częścią szkoleń są zajęcia praktyczne w zagrodzie i rezerwacie. Polegają one na 

możliwości pracy wspólnie z opiekunem żubrów, zapoznaniu się z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa, sposobem postępowania w zagrodzie, wyrabianiu umiejętności obserwacji i 

rozpoznawania poszczególnych zwierząt, określania ich wieku. 



 

 

 

 

Bardzo ważne podczas praktycznej części zajęć jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. Żubry 

są dużymi i silnymi przeżuwaczami. Z pozoru ociężałe mogą poruszać się z zadziwiającą 

szybkością i zwinnością, choć nie są wytrwałe i szybko się męczą. Do tej pory nie udało się w 

pełni oswoić dorosłego żubra. Żubry, trzymane w zagrodzie, są bardziej niebezpieczne od 

żyjących na wolności, gdyż w dużym stopniu utraciły lęk przed człowiekiem. Żubry nie 

tolerują bezpośrednich kontaktów np. głaskania, poklepywania. Zachowania wskazujące na 

zaniepokojenie żubra objawiają się gwałtownym machaniem ogonem, grzebaniem w podłożu 

przednimi kończynami, sapaniem. Rozładowanie napięcia objawić się może atakiem na inne 

zwierzę, tarzaniem się, albo niespodziewanym zainteresowaniem pokarmem.  

W ramach projektu Life „Kraina żubra” przeprowadzono cykl spotkań z lokalną 

społecznością informując o żubrze, działaniach projektu oraz możliwościach wykorzystania 

obecności tego gatunku (np. w turystyce czy promocji regionu). Spotkania te miały kluczowe 

znaczenie, ponieważ poparcie społeczne jest niezbędnym warunkiem efektywnej 

długookresowej ochrony żubra. W ankietach oceniających działania konsultacyjne ich 

uczestnicy ocenili wysoko wartość i jakość spotkań, a prezentowana tematyka wzbudziła duże 

zainteresowanie. Dodatkowo w projekcie „Kraina żubra” przygotowano materiały 

informacyjne skierowane dla dorosłych i dzieci, typu: plakaty informacyjne, mapy, foldery, 

komiksy, kalendarze oraz prowadzono bardzo dobrą stronę internetową. Przygotowano 

również oznakowanie przypominające znaki drogowe i rozstawiono je na terenie działania 

projektu (Ryc. 28).  

Żubr jest charyzmatycznym gatunkiem i ze względu na swoje unikalne cechy był od dawna 

obiektem zainteresowania naukowców. Niestety nie ma dużo badań przeprowadzonych na 

naturalnych populacjach tego gatunku przed ich wyginięciem. W okresie restytucji badania 

naukowe zawsze towarzyszyły działaniom ochronnym, ich wyniki były podstawą 

podejmowania decyzji. Efektem wzmożonego zainteresowania świata nauki żubrem jest duża 

liczba publikacji na ten temat. W programach ochrony wykorzystuje się wyniki badań 

naukowych dzięki regularnie organizowanym przez SMŻ konferencjom naukowym, w 

których bierze udział duża rzesza praktyków. Raz do roku drukowany jest biuletyn (European 

Bison Conservation Newsletter) zawierający teksty prac naukowych i referatów oraz 

materiały konferencyjne zawierające streszczenia kilkudziesięciu prezentowanych prac. 

Widocznym efektem współpracy różnych instytucji są projekty, w których w skład zespołów 

realizujących wchodzą jednostki naukowe, parki narodowe, organizacje pozarządowe, 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Taki schemat łączący kompetencje i 

umiejętności daje bardzo dobre rezultaty dla ochrony żubra.  

 



 

 

 

 

 

Ryc. 28. Znak przygotowany w ramach projektu „Kraina żubra” 

 

Żubr jest symbolem ochrony przyrody i może być w edukacji wykorzystany do wyjaśniania i 

prezentowania problemów utraty różnorodności biologicznej, ochrony gatunkowej 

zmienności, wpływu obcych gatunków jak i ochrony ekosystemowej. Działania edukacyjne 

prowadzą wszystkie ośrodki hodowli żubra w naszym kraju, inny jest jedynie zakres, 

intensywność i zawartość tych działań.  

Niewątpliwie żubry budzą coraz większe zaciekawienie wśród społeczeństwa, co powoduje 

chęć zobaczenia żubra w stanie dzikim w przyrodzie. Pojawianie się ludzi w pobliżu stada 

stwarza ryzyko dla ludzi, a z drugiej powoduje przepłaszanie żubrów, które odchodzą ze 

swoich żerowisk czy ostoi i zmieniają swoje zachowania. Aby uniknąć takich sytuacji, 

powinno się zapewnić żubrom spokój w ich ostojach np. poprzez ich formalne wyznaczenie. 

Jednocześnie należy ułatwić osobom zainteresowanym zobaczenie lub sfotografowanie 

żubrów na wolności poprzez zorganizowanie punktów obserwacyjnych lub budowę platform 

albo wież z widokiem na miejsca gdzie żubry wychodzą na otwartą przestrzeń, aby korzystać 

z pastwisk czy dostępu do wody. Punkty takie powinny mieć zapewniony łatwy dojazd lub 

dojście z parkingu i być wyposażone w tablice informacyjne spełniające rolę edukacyjną.  
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