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Od redakcji

Wilk, bóbr, ¿ubr, wystêpuj¹ce licznie na obszarze Zielonych
P³uc Polski, nale¿¹ce do gatunków chronionych, mog¹ powodo-
waæ szkody w polach uprawnych, lesie lub wœród zwierz¹t ho-
dowlanych.

Wilki s¹ uwa¿ane s¹ za zwierzêta najbardziej niebezpieczne
i powoduj¹ce najwiêksze szkody w inwentarzu. Bobry, ze wzglê-
du na zgryzanie drzew i zalewanie u¿ytków, postrzegane s¹ przez
wielu jako szkodniki. ¯ubry powoduj¹c straty w uprawach, wy-
wo³uj¹ negatywne nastawienie rolników. Du¿ym problemem s¹
wyp³acane z opóŸnieniem odszkodowania.

Wa¿nym aspektem s³u¿¹cym akceptacji tych zwierz¹t przez
spo³ecznoœæ lokaln¹, obok sprawnie funkcjonuj¹cego systemu
wyp³at odszkodowañ, jest prowadzenie szkoleñ oraz kszta³towanie
œwiadomoœci poprzez edukacjê medialn¹.

 Niniejszy poradnik powsta³ w celu zmiany niekorzystnego po-
strzegania tych trzech gatunków przez spo³ecznoœæ obszaru Zielonych
P³uc Polski. Jest on efektem wspó³pracy ekspertów i specjalistów
w dziedzinie behawioru wilka, bobra i ¿ubra. Znalaz³y siê tu
teksty prezentuj¹ce poszczególne gatunki, ich biologiê, wyrz¹-
dzane przez nie szkody i sposoby ich ograniczania. Ponadto,
umieszczono informacje autorstwa specjalistów z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska dotycz¹ce odszkodowañ.

Poradnik powsta³ w ramach projektu ,,Kampania na rzecz ogra-
niczania szkód wyrz¹dzanych przez zwierzêta prawnie chronione
(wilk, bóbr, ¿ubr) na obszarze Zielonych P³uc Polski”. Projekt
zak³ada organizacjê szkoleñ dla lokalnej spo³ecznoœci z terenu Zie-
lonych P³uc Polski, których podstawowym celem jest zwiêkszenie
akceptacji gatunków chronionych wyrz¹dzaj¹cych szkody oraz jed-
noczesne podwy¿szenie szans na ich prze¿ycie na tym obszarze.
Podczas trwania projektu zaplanowano 15 szkoleñ w miejscach,
gdzie wymienione gatunki powoduj¹ najwiêksze szkody, w tym
równie¿  szkolenia dla dzieci i m³odzie¿y. W ich trakcie zaprezen-
towana zostawanie biologia ¿ubra, wilka i bobra, problemy ich
ochrony i potencjalne zagro¿enia.
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Z ŻUBRAMI NA TY
KATARZYNA DALESZCZYK

Rodzynki z prastarym rodowodem

Potê¿ne, rogate zwierzêta, o charakterystycznym garbie, wygl¹daj¹ jak-
by przywêdrowa³y z prehistorycznych czasów. To ¿ubry, najwiêksze

zwierzêta ¿yj¹ce w Europie. Niegdyœ, gdy Europê pokrywa³y bujne lasy,
ich domem by³ niemal ca³y obszar naszego kontynentu, dziœ wystêpuj¹
bardzo rzadko i na wolnoœci mo¿na spotkaæ je tylko w nielicznych miej-
scach na œwiecie. W pocz¹tkach XX wieku zosta³y ca³kowicie wytêpione
w naturze, a te ¿yj¹ce obecnie s¹ potomkami zaledwie 12 zwierz¹t, które
przetrwa³y w ogrodach zoologicznych i prywatnych zwierzyñcach. Mo¿na
wiêc rzec, ¿e wspó³czesne ¿ubry pochodz¹ od przys³owiowego Adama i Ewy,
a œciœlej od 5 Adamów i 7 Ew. Obecnie liczba ¿ubrów na œwiecie wynosi
oko³o 4000, czyli mniej ni¿ 1/5 liczby mieszkañców Hajnówki! Nie jest wiêc
zbyt imponuj¹ca; ¿ubry to wci¹¿ zwierzêce „rodzynki”. Wœród krajów, na
terenie których ¿yj¹ ¿ubry, Polska mo¿e poszczyciæ siê najwiêkszym stadem
– mamy ich ponad 1000, a wiêc co czwarty ¿ubr to „Polak”. Najwiêcej tych
zwierz¹t ¿yje w Puszczy Bia³owieskiej, s³usznie wiêc mocarny ¿ubr jest sym-
bolem tych terenów, znanych dziêki niemu na ca³ym œwiecie.

Najwiêkszy zwierz Europy

Majestatyczne ¿ubry robi¹ wra¿enie tak¿e swoim „rozmiarem”. Wyso-
koœæ doros³ego samca w k³êbie, czyli najwy¿szym punkcie grzbietu, do-
chodzi do 188 cm; wa¿¹ one œrednio oko³o 750 kg, ale najciê¿sze mog¹
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osi¹gaæ ciê¿ar prawie 1 tony. ¯ubrzyce s¹ mniejsze i l¿ejsze - mierz¹ do
167 cm i wa¿¹ przeciêtnie 460 kg. Przedstawiciele obu p³ci ró¿ni¹ siê nie
tylko rozmiarami i budow¹ cia³a, ale tak¿e wielkoœci¹ i kszta³tem rogów.
Rogi zaczynaj¹ wyrastaæ u ciel¹t wkrótce po urodzeniu i rosn¹ przez ca³e
¿ycie. U ¿ubrzyc s¹ cieñsze i bardziej zagiête do œrodka, u byków zaœ wy-
raŸnie masywniejsze, szerzej rozstawione, rosn¹ bardziej na boki i w górê,
mniej zaginaj¹c siê do œrodka.

¯ubry s¹ zwierzêtami leœnymi, co odzwierciedla budowa ich cia³a. Do-
skonale wtapiaj¹ siê w leœny krajobraz, ³atwo pomyliæ garbat¹ sylwetkê
¿ubra z wykrotem czy zwalonym pniem. S¹ przystosowane do szybkiego
przemieszczania siê w gêstwinie ga³êzi, skoków przez powalone drzewa
czy wykroty. Tu³ów ¿ubra jest stosunkowo w¹ski (mniej wiêcej na szero-
koœæ rogów), nogi d³ugie, a skóra gruba i elastyczna, odporna na przebi-
cie. Na górnej czêœci szyi jej gruboœæ dochodzi do 1,5 cm! ¯ubrzyce maj¹
niewielkie i wysoko umieszczone wymiona, które postronnemu obserwa-
torowi trudno nawet dojrzeæ. Oczy w g³êbokich oczodo³ach chronione s¹
przed uszkodzeniem. ̄ ubry maj¹ stosunkowo s³aby wzrok, stoj¹cy nieru-
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chomo cz³owiek w stroju stapiaj¹cym siê z t³em mo¿e ujœæ ich uwagi.
Natomiast wêch ¿ubrów jest nieŸle rozwiniêty i pozwala im odnaleŸæ sta-
do poprzez w¹chanie jego œladów.

¯ubry ¿yj¹ stosunkowo krótko, samice rzadko do¿ywaj¹ 25 lat, a sam-
ce 20. Maj¹ niewielu naturalnych wrogów; mog¹ byæ ofiar¹ niedŸwiedzi,
natomiast wilki nie stanowi¹ wiêkszego zagro¿enia dla ¿yj¹cych w sta-
dach tak potê¿nych i silnych zwierz¹t.

W gromadzie weselej

¯ubry s¹ zwierzêtami socjalnymi, czyli ¿yj¹ w grupach. Uwidacznia siê
to szczególnie zim¹, gdy ¿ubry gromadz¹ siê wokó³ miejsc, gdzie s¹ dokar-
miane, tworz¹c stada licz¹ce do kilkudziesiêciu zwierz¹t, a czasem przekra-
czaj¹ce nawet 100 osobników. W Puszczy Bia³owieskiej dokarmianie ¿ubrów
ma kilkuwiekow¹ tradycjê. W „m³odszych” stadach ¿ubrów (w Puszczy Bo-
reckiej i Knyszyñskiej) ¿ubry równie¿ s¹ karmione zim¹ w wiêkszym
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lub mniejszym zakresie po to, by ogra-
niczyæ szkody wyrz¹dzane przez tych po-
tê¿nych roœlino¿erców w lasach i na
przyleg³ych doñ polach w czasie, gdy
w puszczy brakuje naturalnego po-
karmu. Aby nie powodowaæ zbytniej
koncentracji zwierz¹t, umo¿liwiaj¹cej
przenoszenie chorób i paso¿ytów, paœni-

ki dla ¿ubrów powinny byæ rozproszone na ca³ym terenie zajmowanym
przez stado. W skupiskach tworz¹cych siê przy miejscach dokarmiania
mo¿na zobaczyæ zarówno doros³e samce – byki, jak i ¿ubrzyce , m³odzie¿
(zwierzêta 2-3 letnie) oraz cielêta. Byki s¹ mniej towarzyskie ni¿ pozosta-
³e ¿ubry i czêsto tworz¹ „kawalerskie” grupki, z³o¿one z samych samców,
przy osobnych miejscach dokarmiania. S¹ te¿ bardziej ruchliwe; nierzadko
przemieszczaj¹ siê miêdzy kilkoma paœnikami usytuowanymi w odleg³o-
œci kilku kilometrów, podczas gdy ¿ubrzyce ca³¹ zimê spêdzaj¹ w pobli¿u
jednego miejsca dokarmiania. Co ciekawe, w kolejne zimy ¿ubry powra-
caj¹ do tych samych paœników. Je¿eli zima jest ³agodna, z niewielk¹ iloœci¹
œniegu, a urodzaj ¿o³êdzi zapewnia obfitoœæ po¿ywienia, ¿ubry czêsto
wybieraj¹ samodzielne poszukiwanie pokarmu i póŸno podchodz¹ do
przygotowanych dla nich brogów z sianem. Niektóre byki w ogóle nie
przychodz¹ do paœników i przez ca³¹ zimê wêdruj¹, szukaj¹c po¿ywienia
na w³asn¹ rêkê, a raczej racicê. Chêtnie korzystaj¹ z kory œcinanych drzew
liœciastych, takich jak osika, mog¹ te¿ wychodziæ na ¿er na ³¹ki i pola
znajduj¹ce siê poza granic¹ lasu. Teren, po którym ¿ubr porusza siê zim¹
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jest stosunkowo niewielki i obejmuje oko³o 10 km2. Du¿e opady œniegu
i mróz ograniczaj¹ ruchliwoœæ ¿ubrów.

Letnia w³óczêga

Gdy wiosn¹ œnieg zaczyna topnieæ, ¿ubry zmieniaj¹ tryb ¿ycia i stopniowo
opuszczaj¹ miejsca dokarmiania by wêdrowaæ po puszczy w poszukiwaniu
œwie¿ego pokarmu. Olbrzymie stada rozpadaj¹ siê na du¿o mniejsze grupy
licz¹ce po kilka – kilkanaœcie sztuk. Doros³e samce preferuj¹ mêskie to-
warzystwo i ³¹cz¹ siê w grupy po 2-3 byki lub te¿ wêdruj¹ samotnie. Zmieni
siê to dopiero w sezonie godowym, gdy starania o posiadanie potomstwa
ka¿¹ im szukaæ towarzystwa p³ci piêknej. ¯ubrzyce wraz z cielêtami i m³o-
dzie¿¹ tworz¹ grupy mieszane, poniewa¿ s¹ w nich przedstawicieli obu p³ci.
Grupê prowadzi przewodniczka, któr¹ jest starsza, doœwiadczona ¿ubrzyca,
czêsto z tegorocznym przychówkiem. Grupy te nie s¹ po³¹czone wiêzami ro-
dzinnymi i przy spotkaniu z inn¹ grup¹ mo¿e nast¹piæ wymiana czêœci zwie-
rz¹t lub po³¹czenie w wiêksze stado. ¯ubry wykorzystuj¹ swoj¹ znajomoœæ
terenu i zwykle co roku przemierzaj¹ tê sam¹ czêœæ puszczy. M³odsze korzy-
staj¹ z doœwiadczenia starszych i ucz¹ siê rozmieszczenia wodopojów, szcze-
gólnie smacznych „sto³ówek” czy miejsc, gdzie mo¿na schroniæ siê przed
dokuczliwymi owadami (jak gêste m³odniki œwierkowe lub sosnowe). W se-
zonie wegetacyjnym obszar, po jakim wêdruje ¿ubr, jest znacznie wiêkszy ni¿
zim¹ - obejmuje oko³o 70 km2.
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Tylko nie ¿ubrówka!

¯ubry to typowi roœlino¿ercy; „lwi¹” czêœæ tego, co konsumuj¹, stano-
wi¹ roœliny runa leœnego, trawy i zio³a. Wbrew obiegowej opinii nie s¹
amatorami, nazwanej ich imieniem „¿ubrówki”; lubi¹ natomiast ¿o³êdzie,
jemio³ê czy opieñki. W okresie, gdy pokarmu jest ma³o, a wiêc zim¹
i wczesn¹ wiosn¹, w ich po¿ywieniu pojawia siê wiêcej pêdów i kory drzew.
Najchêtniej spa³uj¹, czyli objadaj¹ z kory dêby, graby, jesiony i œwierki. ̄ ubry
nie s¹ wybredne, zjadaj¹ ponad 400 ró¿nych gatunków roœlin, jednak¿e
w okresie wiosenno-jesiennym trudno zauwa¿yæ ich obecnoœæ w lesie po
œladach ¿erowania. Wêdruj¹ca grupa posila siê bowiem w ruchu, skubi¹c
roœliny to tu, to tam, nigdy nie wyjada ich doszczêtnie, ale powraca w dane
miejsce po kilku, kilkunastu dniach, gdy roœlinnoœæ zd¹¿y odrosn¹æ.

¯ubry wêdruj¹ po lesie g³ównie w poszukiwaniu po¿ywienia. Ich ¿o³¹-
dek, podobnie jak byd³a domowego, sk³ada siê z 4 komór. Objêtoœæ naj-
wiêkszej z nich – ¿wacza – u doros³ych ¿ubrów przekracza 100 litrów.
Przeplataj¹ce siê okresy ¿erowania i odpoczynku po³¹czonego z prze¿u-
waniem wyznaczaj¹ codzienny rytm ¿ubrzej aktywnoœci. Doros³y ¿ubr
dziennie latem zjada od 30 do 60 kg œwie¿ej paszy, zim¹ ta iloœæ znacznie
maleje. Wodê ¿ubry pij¹ z leœnych strumieni, oczek wodnych czy ka³u¿,
zim¹ mog¹ te¿ jeœæ œnieg.

Du¿y mo¿e wiêcej

Oczywiœcie ¿ubry s¹ krewnymi byd³a domowego, ale ró¿nice miêdzy
nimi s¹ daleko wiêksze ni¿ tylko garb na grzbiecie i gêœciejsze futro. Dzicy
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pobratymcy krów domowych nie maj¹ w sobie nic z ich ociê¿a³oœci i po-
wolnoœci. Te potê¿ne „parowozy” potrafi¹ galopowaæ na krótkich dystan-
sach z prêdkoœci¹ ponad 40 km/h, a w przypadku zagro¿enia przeskakuj¹
ogrodzenia mierz¹ce 2 m, a czasem i wy¿sze. S¹ bardzo zwinne i œwietnie
radz¹ sobie z omijaniem w biegu wykrotów, przeskakiwaniem przez zwa-
lone pnie. W razie potrzeby potrafi¹ przep³yn¹æ rzekê. W ci¹gu doby mog¹
przewêdrowaæ nawet kilkanaœcie km, jednak zwykle przemieszczaj¹ siê na
du¿o krótsze odcinki, oko³o 2 km. Po stronie bia³oruskiej obserwowano
kilka wêdrówek byków poza Puszczê Bia³owiesk¹ na odleg³oœæ 70-180
km, a w jednym przypadku nawet na 350 km. Migruj¹cy byk dotar³ a¿ na
Litwê. W Polsce najd³u¿sze wêdrówki odby³y dwa byki z Bieszczad: jeden
z nich przewêdrowa³ 300 km, a drugi a¿ 700 km.

Jak odchowaæ cielê?

¯ubry rozmna¿aj¹ siê stosunkowo wolno; samica rodzi tylko jedno cielê
œrednio co dwa lata. Pierwsze wiêkszoœæ ¿ubrzyc rodzi w wieku 4 lat. Cielê-
ta przychodz¹ na œwiat zwykle od maja do lipca, choæ nierzadkie s¹ nawet
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póŸniejsze urodzenia. Zazwyczaj na czas porodu matka szuka ustronnego
miejsca i powraca z cielêciem do grupy dopiero po kilku dniach. Nowo na-
rodzone ¿ubrz¹tko jest mniejsze ni¿ cielê byd³a domowego, ale bardzo
dobrze rozwiniête i samodzielne. Po up³ywie pierwszej godziny ¿ycia jest
ju¿ na nogach i wypija swoj¹ pierwsz¹ porcjê mleka. Mleko ¿ubrzycy zawie-
ra wiêcej t³uszczu ni¿ mleko krowie. ¯ubrzyce s¹ matkami troskliwymi
i dbaj¹cymi o bezpieczeñstwo swoich pociech. W pierwszych tygodniach
¿ycia cielêcia ¿ubrzyca i jej latoroœl s¹ prawie nieroz³¹czne, a próby zbli¿enia
siê wszelkich intruzów (do których matka zalicza pozosta³e ¿ubry z grupy,
inne zwierzêta, a tak¿e ludzi) mog¹ siê skoñczyæ groŸbami lub atakiem.
¯ubrzyca wo³a swoje m³ode charakterystycznym gard³owym g³osem, nazy-
wanym chruczeniem, przypominaj¹cym dŸwiêki wydawane przez dziki. Im
m³odsze cielê, tym czêœciej jest karmione przez matkê i tym ostro¿niejsza
i bardziej sk³onna do jego obrony jest ¿ubrzyca. Tygodniowe ¿ubrz¹tko za-
czyna przy³¹czaæ siê do innych m³odych w grupie, by wspólnie poznawaæ
otoczenie i dokazywaæ. Wkrótce cielêta spêdzaj¹ wiêkszoœæ czasu w towa-
rzystwie rówieœników i czêsto wiêksz¹ grup¹ harcuj¹ w pobli¿u jednej z ma-
tek. Jednak¿e ¿ubrzyce opiekuj¹ siê tylko swoim potomstwem. Matka karmi
cielê mlekiem mniej wiêcej przez rok, ale ju¿ kilkutygodniowy ¿ubr skubie
trawê i z wolna przechodzi na dietê typow¹ dla doros³ych. Jego bliski zwi¹-
zek z matk¹ s³abnie w miarê, jak dorasta i koñczy siê w wieku 2-3 lat.

¯ubrze amory

Samce ¿ubra dojrzewaj¹ p³cio-
wo w wieku 4 lat, ale poniewa¿ byki
w tym wieku jeszcze rosn¹, wiêc na
udzia³ w rozrodzie musz¹ poczekaæ
przynajmniej 2 lata. Ojcostwo „za-
rezerwowane” jest dla najwiêkszych
i najsilniejszych byków w wieku 6-
12 lat, te m³odsze i te starsze ustê-
puj¹ im z drogi. Sezon godowy
¿ubrów ma miejsce na prze³omie
lata i jesieni, jego szczyt przypada
na sierpieñ-wrzesieñ. W tym okre-
sie kawalerskie grupy byków roz-
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padaj¹ siê i samce w pojedynkê wê-
druj¹ po puszczy w poszukiwaniu
stad z ¿ubrzycami. W czasie sezo-
nu godowego byk odwiedza œred-
nio 5-6 grup mieszanych, a niektóre
nawet do 10 grup. Je¿eli w tym cza-
sie do grupy z samicami do³¹czy wiêcej ni¿ jeden doros³y samiec, tylko
dominuj¹cy, najsilniejszy byk bêdzie mia³ dostêp do ¿ubrzyc w rui; inne
byki zostan¹ przez niego odgonione. Zwykle do rozwi¹zywania sporów
miêdzy samcami s³u¿¹ pewne typowe dla ¿ubrów „groŸby” i s³abszy byk
wycofuje siê. Byki demonstruj¹ swoj¹ si³ê i potêgê ³ami¹c lub wyrywaj¹c
z korzeniami m³ode drzewka, grzebi¹ ziemiê racicami, tarzaj¹ siê gwa³tow-
nie i chrucz¹. W przeciwieñstwie do bizonów ¿ubry nigdy nie rycz¹. Je¿eli
w grupie mieszanej spotkaj¹ siê byki o zbli¿onej wielkoœci i sile, mo¿e dojœæ
miêdzy nimi do walki, w trakcie której samce zwieraj¹ siê g³owami i gwa³tow-
nie przepychaj¹. Walka zwykle nie trwa d³ugo, ale poniewa¿ przeciwnicy wa¿¹
po kilkaset kilogramów, takie „zapasy” s¹ dla nich znacznym wysi³kiem. Nie-
kiedy zdarza siê, ¿e walka koñczy siê poranieniem, a czasem nawet œmierci¹
któregoœ z byków. Zwyciêzca zapewnia sobie dostêp do samic w danej grupie.
Zanim dojdzie do pokrycia ¿ubrzycy, odbywaj¹ siê charakterystyczne zaloty
samca, które u ¿ubrów nazywaj¹ siê asystowaniem. Byk towarzyszy samicy
w rui chodz¹c za ni¹ krok w krok, odganiaj¹c inne ¿ubry (w tym tak¿e cielê
¿ubrzycy), czasami li¿e boki i szyjê wybranki i stara siê j¹ odizolowaæ od reszty
grupy. W tym czasie niewiele je i ma³o odpoczywa. ¯ubrzyca zazwyczaj nie
zwraca wiêkszej uwagi na asystuj¹cego jej byka i odsuwa siê, gdy ten próbuje
siê na ni¹ wspinaæ. Asystowanie mo¿e trwaæ do kilku dni, po czym, gdy osta-
tecznie dojdzie do pokrycia ¿ubrzycy, byk j¹ opuszcza, by poszukiwaæ nastêp-
nych gotowych do rozrodu samic. Dla byka bowiem celem rozrodu jest
pozostawienie po sobie jak najwiêkszej liczby potomstwa. ¯ubrzyca zaœ stara
siê jak najlepiej odchowaæ cielê aktualnie bêd¹ce pod jej opiek¹.

Kup pan ¿ubra

¯ubry s¹ swego rodzaju wizytówk¹ (doœæ pokaŸn¹) oraz ¿yw¹ reklam¹
Polski, a szczególnie Podlasia. Dziêki swojej rzadkoœci stanowi¹ wielk¹
atrakcjê przyci¹gaj¹c¹ rzesze turystów z kraju i zagranicy. Umo¿liwia to
tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój bazy noclegowej, ma³ej
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i du¿ej gastronomii oraz agroturystyki. Obs³uga tych obiektów stwarza
dodatkowe mo¿liwoœci us³ug, jak organizacja dla goœci wycieczek, ognisk
czy przeja¿d¿ek bryczk¹, dostawa œrodków spo¿ywczych, us³ugi pralnicze.
Du¿y ruch turystyczny pozwala na rozwój lokalnego rêkodzie³a, wyrób
pami¹tek zwi¹zanych z ¿ubrami i regionem (rzeŸby z drewna, obrazki),
a tak¿e produkcjê i sprzeda¿ ró¿norodnych materia³ów reklamowych, fol-
derów i map. Zimowe dokarmianie ¿ubrów ³¹czy siê z zapotrzebowaniem
na ró¿nego rodzaju pasze (siano, zbo¿a, roœliny okopowe), co stwarza
mo¿liwoœci zbytu dla lokalnych rolników.

Gdzie mo¿na spotkaæ ¿ubra?

O tym, ¿e ¿ubr by³ od wieków obecny na tych terenach i w ¿yciu tutej-
szych spo³ecznoœci œwiadczy jego wizerunek w herbach wielu miejscowo-
œci ze wschodnich terenów Polski, np. Bielska Podlaskiego, Drohiczyna,
Knyszyna, Zambrowa, Sokó³ki, Tykocina, Moniek, Sejn i oczywiœcie Bia-
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³owie¿y. Na obszarze Zielonych P³uc Polski s¹ trzy miejsca, gdzie mo¿na
spotkaæ ¿ubry ¿yj¹ce na swobodzie – w Puszczy Bia³owieskiej, Boreckiej
i Knyszyñskiej. Najwiêksze i najlepiej znane stado zamieszkuje Puszczê
Bia³owiesk¹; na koniec 2008 roku w polskiej czêœci puszczy naliczono 456
¿ubrów. Jest to jednoczeœnie najliczniejsza populacja ¿ubrów na œwiecie,
s³ynna i w Polsce, i poza jej granicami. Pozosta³e stada s¹ znacznie mniej-
sze; w Puszczy Knyszyñskiej jest niespe³na 70 ¿ubrów, a w Boreckiej oko-
³o 80. W Puszczy Boreckiej i Knyszyñskiej ¿ubrami zarz¹dzaj¹ lokalne
nadleœnictwa (w Puszczy Boreckiej Nadleœnictwo Borki i w mniejszym
stopniu Czerwony Dwór, w Knyszyñskiej g³ównie Nadleœnictwa Krynki
i Wali³y), a w Puszczy Bia³owieskiej - Bia³owieski Park Narodowy (BPN).

¯ubr jest dziki, ¿ubr jest z³y?

Spotkanie ¿ubrów ¿yj¹cych na wolnoœci nie jest niebezpieczne, jeœli
utrzyma siê odpowiedni dystans od stada (minimum 50 m) i zachowuje
siê spokojnie. Warto pamiêtaæ, ¿e ¿ubry, jak wszystkie dzikie zwierzêta,
unikaj¹ kontaktu z cz³owiekiem i spotkane w lesie zwykle reaguj¹ ucieczk¹.
Najbardziej p³ochliwe s¹ grupy, w których jest du¿o m³odych zwierz¹t. Jed-
nak¿e, gdy ¿ubry poczuj¹ siê zagro¿one, mog¹ na obecnoœæ ludzi zareago-
waæ agresywnie, przede wszystkim w przypadku
¿ubrzyc z ma³ymi cielêtami oraz byków w sezo-
nie godowym. ¯ubrzyce z cielêtami s¹ bardzo
czujne i dlatego napotkanie ich w lesie jest ma³o
prawdopodobne, niemniej warto pamiêtaæ
o ostro¿noœci i widz¹c stado z cielêtami najle-
piej niezw³ocznie siê oddaliæ. W okresie godo-
wym, a szczególnie sierpniu i wrzeœniu, byki s¹
podekscytowane obecnoœci¹ zarówno ¿ubrzyc
w rui, jak i innych samców – potencjalnych ry-
wali. Poza tym okresem byki zwykle spokojnie
odchodz¹, choæ nie zawsze chêtnie ustêpuj¹
z drogi. ̄ ubry, które podchodz¹ do osad ludz-
kich i s¹ szczute psami, dra¿nione, obrzucane
kamieniami czy traktowane œrutem równie¿
mog¹ zaatakowaæ. Nie nale¿y nigdy zbli¿aæ siê
do ¿ubrów na odleg³oœæ mniejsz¹ ni¿ 50 m.
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Trzeba bacznie obserwowaæ zachowanie tych, które od nas nie uciekaj¹
i natychmiast oddaliæ siê, gdy wykazuj¹ zaniepokojenie – chrucz¹, potrz¹-
saj¹ g³owami, grzebi¹ przednimi racicami w ziemi lub zaczynaj¹ siê tarzaæ.
Znajomoœæ sposobu reagowania ¿ubrów i dostosowanie do niego swojego
zachowania oszczêdzi przykrych nastêpstw. ̄ ubr, który od nas nie ucieka,
nie jest ¿ubrem oswojonym, ale dzikim zwierzêciem, który nie czuje re-
spektu przed cz³owiekiem, a wiêc tym bardziej mo¿e stwarzaæ zagro¿enie.
Przypadki ataków ¿ubrów na ludzi s¹ w du¿ej mierze powodowane przez
brawurowe lub nieodpowiedzialne zachowanie cz³owieka.

Je¿eli ¿ubry pojawi¹ siê w pobli¿u siedzib ludzkich wa¿na jest solidar-
na postawa wszystkich mieszkañców, bo na nic zdadz¹ siê nasze wysi³ki,
by pozbyæ siê ¿ubrów, jeœli s¹siad bêdzie karmi³ je marchewk¹ czy jab³ka-
mi, aby stworzyæ dodatkow¹ atrakcjê dla goœci w swojej agrokwaterze.
Nie nale¿y usypywaæ w pobli¿u osady stert spad³ych jab³ek, resztek ziem-
niaków. Zapach gnij¹cych owoców skutecznie zwabi w pobli¿e wsi nie
tylko ¿ubry, ale tak¿e jelenie czy dziki, a wiêc œci¹gnie nieproszonych go-
œci. Przep³aszaæ ¿ubry nale¿y od chwili ich pojawienia siê. Najbezpiecz-
niejsz¹ metod¹ odstraszania jest ha³as wszelkiego rodzaju – uderzanie
w metalowe przedmioty (np. obuchem siekiery o metalow¹ czêœæ szpa-
dla), strzelanie racami hukowymi w powietrze z pistoletu hukowego lub
broni myœliwskiej. Strzelanie do ¿ubrów œrutem lub kulami gumowymi
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nie zdaje egzaminu, mo¿e tylko rozdra¿niæ ¿ubry i spowodowaæ ich atak,
podobnie jak zbytnie zbli¿anie siê do tych zwierz¹t. Z tych samych wzglê-
dów nie nale¿y ¿ubrów szczuæ psami. ̄ ubry siê ich nie boj¹, a zaatakowa-
ny pies pobiegnie szukaæ schronienia u swego pana, co sprowadzi na niego
rozjuszone zwierzê. Notowano przypadki zabicia psów uwi¹zanych przy
brogach z sianem; dlatego taka metoda odstraszania ¿ubrów jest odradza-
na jako zupe³nie nieskuteczna.

W Puszczy Bia³owieskiej ¿ubry agresywne lub takie, które uporczy-
wie uprzykrzaj¹ ¿ycie mieszkañcom s¹ od³awiane przez pracowników
BPN i wywo¿one w g³¹b puszczy. Natrêtne zwierzêta od³awiane s¹ w klat-
ki ¿ywo³owne o specjalnej konstrukcji, które ustawia siê w miejscach
wystêpowania konfliktów. Zwierzê zanêca siê burakami, owsem lub
dobrej jakoœci sianem, a po zamkniêciu w klatce przewozi w wytypowa-
ne miejsce. Na mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowi-
ska ¿ubry niebezpieczne mog¹ byæ te¿ eliminowane przez uprawnione
do tego osoby, wyznaczone przez zarz¹dcê stada. Eliminacje ¿ubrów
(w ograniczonym zakresie) mia³y miejsce tak¿e w Puszczy Knyszyñskiej,
dlatego w razie powtarzaj¹cych siê konfliktów z ¿ubrem warto poinfor-
mowaæ o tym instytucjê zarz¹dzaj¹c¹ stadem, aby skutecznie rozwi¹zaæ
problem.

Niejednokrotnie obserwowano ¿ubry wychodz¹ce poza Puszczê Bia³o-
wiesk¹, które pas³y siê zgodnie razem z domowymi krowami; nie by³o
równie¿ agresywnych zachowañ ¿ubrów w stosunku do koni przywo¿¹-
cych im zim¹ siano. Sporadycznie jednak ich reakcje mog¹ byæ mniej po-
kojowe. W okresie ponad pó³ wieku istnienia wolnego stada ¿ubrów
w Puszczy Bia³owieskiej udokumentowano kilkanaœcie przypadków pora-
nienia przez nie koni i byd³a domowego. W ostatnich kilkunastu latach
liczba takich incydentów znacznie spad³a, co niew¹tpliwie wi¹¿e siê z ma-
lej¹cym pog³owiem tych zwierz¹t na wspomnianym terenie. Wypadki ta-
kie czêœciej mia³y miejsce w sezonie godowym.

¯ubry nie stanowi¹ rezerwuaru chorób, które mog³yby byæ zagro¿eniem
dla ludzi lub zwierz¹t domowych. To raczej one s¹ nara¿one na choroby
pojawiaj¹ce siê w lokalnym pog³owiu zwierz¹t domowych, gdy¿ s¹ na nie
bardzo ma³o odporne. Przyk³adem mo¿e byæ przypadek pryszczycy, zaraŸli-
wej choroby nienotowanej w Polsce od wielu lat, która w po³owie XX wieku
zdziesi¹tkowa³a stada ¿ubrów z rezerwatów hodowlanych na po³udniu Pol-
ski, np. w rezerwacie w Pszczynie w ci¹gu kilkunastu dni pad³y wszystkie
¿ubry. Byd³o domowe zwykle po przechorowaniu wraca do zdrowia.
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Szkody wyrz¹dzane przez ¿ubry

W Puszczy Boreckiej ¿ubry praktycznie nie opuszczaj¹ obszarów za-
lesionych i w zwi¹zku z tym nie powoduj¹ szkód na polach uprawnych.
Przebywaj¹ g³ównie na terenie Nadleœnictwa Borki, gdzie przewa¿aj¹
lasy liœciaste; ponadto czêœæ byków mo¿na spotkaæ w Nadleœnictwie Czer-
wony Dwór. Opiekuj¹cy siê stadem leœnicy postawili na bardzo inten-
sywne zimowe dokarmianie, niestosowane nigdzie indziej, aby zapobiegaæ
szkodom wyrz¹dzanym przez ¿ubry w drzewostanie i na polach. Podsta-
wê dokarmiania ¿ubrów stanowi¹ pasze objêtoœciowe (g³ównie sianoki-
szonka z kukurydzy), a specjalnie dla ¿ubrów opracowany granulat
stanowi uzupe³nienie diety. W sk³ad granulatu wchodz¹ m.in. wysuszo-
na kora jesionowa, osikowa i dêbowa oraz m³ode ga³¹zki sosnowe. We-
d³ug leœników z Puszczy Boreckiej, granulat ten przyczyni³ siê do
znacznego ograniczenia zdzierania kory z drzew (spa³owania) przez
¿ubry, a intensywnie dokarmiane zwierzêta nie opuszczaj¹ puszczy. Po-
niewa¿ w pobli¿u brak jest osad ludzkich, nie ma te¿ konfliktów z lud-
noœci¹.
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SZKODY W LESIE

W Puszczy Knyszyñskiej latem ¿ubry
przebywaj¹ g³ównie na terenie Nadle-
œnictw Wali³y i Krynki, od listopada do
pocz¹tków wiosny przechodz¹ tak¿e na
obszar Nadleœnictwa Supraœl oraz na
przylegaj¹ce do puszczy pola i ³¹ki. Ze
wzglêdu na szkody wyrz¹dzane przez
jeleniowate (g³ównie jelenie i ³osie)
w Puszczy Knyszyñskiej grodzi siê wiêk-
szoœæ upraw zaraz po posadzeniu, co jednoczeœnie stanowi skuteczne za-
bezpieczenie ich przed ¿ubrami. Nie zaobserwowano, aby ¿ubry niszczy³y
ogrodzenia upraw leœnych. Gniazda, tj. ma³e powierzchnie odnowione
dêbem, nie s¹ grodzone, jednak ¿ubry ¿eruj¹ce tam latem pas¹ siê na
trawie, nie niszcz¹c dêbu. Zim¹, gdy na dêbach pozostaj¹ suche liœcie,
sytuacja ulega zmianie. Problemy pojawiaj¹ siê równie¿ w m³odnikach,
gdzie ¿ubry spa³uj¹ œwierki i dêby, nie uszkadzaj¹ natomiast sosen. W Nad-
leœnictwie Wali³y szkody w lesie s¹ nieznaczne, gdy¿ ¿ubry najczêœciej
spa³uj¹ drzewa dolnego piêtra, co przez leœników uwa¿ane jest za szkody
gospodarczo znoœne. ̄ ubry korzystaj¹ z ³¹k œródleœnych, utrzymywanych
i koszonych z myœl¹ o nich; nie wychodz¹ na ³¹ki poza granicami lasu i nie
powoduj¹ konfliktów z ludnoœci¹. W Nadleœnictwie Supraœl leœnicy rów-
nie¿ nie skar¿¹ siê zbytnio na szkody od ¿ubrów, w uprawach i m³odni-
kach jest ich ma³o, dopiero w starszych drzewostanach zdarza siê
spa³owanie, jednak¿e szkody te s¹ nieznaczne w porównaniu ze szkodami
od jeleni. ¯ubry czêsto ¿eruj¹ na poletkach ³owieckich, na co niechêtnym
okiem patrz¹ myœliwi, wychodz¹ te¿ na pola na rzepak ozimy. Szkody
spowodowane przez ¿ubry stwierdzane s¹ g³ównie w Nadleœnictwie Kryn-
ki, przede wszystkim na trasach przemieszczeñ ¿ubrów, w m³odnikach
s¹siaduj¹cych z polami, gdzie drzewa s¹ spa³owane, rzadziej wy³amane.
Poniewa¿ od jesieni do wczesnej wiosny stado knyszyñskie wychodzi na
przyleœne pola, zmniejsza to jego negatywny wp³yw na las. Prócz grodze-
nia upraw leœnicy stosuj¹ os³onki na pojedyncze drzewka, które jednak
ma³o siê sprawdzaj¹ w przypadku ¿ubrów, bowiem potrafi¹ one œci¹gn¹æ
os³onki rogami. Podczas tzw. trzebie¿y, czyli usuwania nadmiarowych
drzew, czêœæ ich wyk³adana jest do spa³owania, ze wzglêdu na sk³ad drze-
wostanu jest to g³ównie sosna, a w mniejszym stopniu tak¿e osika.
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Poniewa¿ zimowe dokarmianie ogranicza
szkody w drzewostanie, w Nadleœnictwach
Wali³y i Krynki zbudowano dla ¿ubrów kilka
paœników i brogów. Paœniki maj¹ solidniejsz¹
budowê ni¿ te przeznaczone dla jeleni, gdy¿
bywa³o, ¿e czochraj¹ce siê o nie ¿ubry potra-
fi³y naruszyæ konstrukcjê. Jednak ze wzglêdu
na nieregularny dop³yw œrodków, ¿ubry nie
s¹ karmione w sposób sta³y. Byæ mo¿e to spra-
wia, ¿e nie zawsze podchodz¹ do wy³o¿onego
dla nich siana, a poniewa¿ w Puszczy Knyszyñ-
skiej przewa¿aj¹ lasy iglaste, wiêc ¿ubry nie
znajduj¹ tam doœæ pokarmu i w sezonie od
jesieni do wczesnej wiosny ¿eruj¹ na polach

i ³¹kach poza terenem puszczy. Na obszarze Nadleœnictw Wali³y i Krynki
rozpoczêto tworzenie letniej bazy pokarmowej dla ¿ubrów, zagospodaro-
wuj¹c tereny otwarte, jak nieu¿ytki, dawne sk³adnice przy kolejce, zara-
staj¹ce ³¹ki, podmok³e pastwiska oraz wiêksze luki w drzewostanie.
Rekultywacja polan i ³¹k œródleœnych jest jednak kosztowna i zale¿y od
uzyskania œrodków na ten cel. Poniewa¿ ¿ubry chêtnie jedz¹ rzepak, warto
rozwa¿yæ zatrzymanie ich w lesie poprzez obsianie rzepakiem i zbo¿ami
ozimymi poletek karmowych czy innych terenów otwartych w lesie. Wspar-
ciem dla poprawy bazy pokarmowej ¿ubrów jest te¿ dzier¿awa ³¹k prywat-
nych przez nadleœnictwa.

W Puszczy Bia³owieskiej praktycznie ca³y jej obszar penetrowany jest
przez ¿ubry. Wiêkszoœæ upraw (80%) jest grodzonych, co jest skuteczn¹
metod¹ ich ochrony. Uprawy niegrodzone zwykle zostaj¹ zniszczone przez
zwierzynê w 95%. Os³onki foliowe na pojedyncze drzewka nie s¹ skutecz-
ne, leœnicy próbuj¹ te¿ innej metody ochrony drzewek za pomoc¹ sto¿ków
robionych z suchego drewna (ga³êzi). Jest to metoda zalecana, doœæ czaso-
ch³onna, ale byæ mo¿e oka¿e siê skuteczna. Je¿eli chodzi o szkody w drze-
wostanie, przy zgryzaniu pêdów trudno jest rozs¹dziæ, czy sprawcami by³y
¿ubry, czy zwierzêta ³owne (g³ównie jelenie). Przy okreœleniu sprawcy
szkody, pomocna mo¿e byæ czasem obecnoœæ ka³u, tropy zwierz¹t, czy
legowiska typowe dla ¿ubrów. W przypadku spa³owania mo¿liwe jest roz-
poznanie gatunku sprawcy po sposobie uszkodzenia kory. Szacuje siê, ¿e
w drzewostanie ¿ubry powoduj¹ oko³o 40% szkód. Najwiêcej jest ich wokó³
miejsc zimowego dokarmiania, gdzie na kilka miesiêcy gromadz¹ siê licz-
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ne stada tych zwierz¹t; mog¹ byæ tam zgryzione i spa³owane nawet ca³e
m³odniki. ¯ubry spa³uj¹ d¹b, jesion, grab, a przy miejscach dokarmiania
tak¿e œwierk. Poniewa¿ jesion tworzy naturalne odnowienia, jego spa³o-
wanie stanowi mniejszy problem ni¿ w przypadku dêbu. ¯ubry spa³uj¹
drzewa do wysokoœci oko³o 1,5 m nad ziemi¹. Na trzebie¿ach ogryzaj¹
osikê oraz sosnê. Dziêki zimowemu dokarmianiu nie obserwuje siê wzro-
stu szkód w drzewostanie, choæ stado ¿ubrów jest coraz wiêksze. BPN
dokarmia ¿ubry sianem skupowanym od okolicznych rolników oraz sia-
nokiszonk¹ przygotowywan¹ w zafoliowanych belach przez pracowników
BPN. W ostatnich latach w ramach projektu LIFE Unii Europejskiej „Kra-
ina ̄ ubra”, nadleœnictwa rekultywowa³y czêœæ ³¹k i polan œródleœnych po-
przez oranie i zasiew traw, aby poprawiæ bazê pokarmow¹ na obszarze
puszczy. Siano pochodz¹ce z tych polan równie¿ przeznacza siê dla ¿ubrów.
W sezonie wegetacyjnym ¿ubry wykorzystuj¹ tylko te polany, które s¹
koszone i chêtnie wychodz¹ na nie w drugiej po³owie lata, kiedy porastaj¹
m³od¹ traw¹.

SZKODY W UPRAWACH ROLNICZYCH

W Puszczach Knyszyñskiej i Bia³owieskiej obserwuje siê wychodzenie
¿ubrów poza obszary leœne, co wi¹¿e siê niekiedy ze szkodami na terenach
rolniczych. W Puszczy Knyszyñskiej w czasie œnie¿nych zim ¿ubry pozo-
staj¹ w lesie przy paœnikach z sianem, ale w zimy z ma³¹ iloœci¹ œniegu
¿eruj¹ na polach. Zasiêg ich wystêpowania poza terenami zalesionymi
wyznacza w przybli¿eniu linia ³¹cz¹ca miejscowoœci Stara Kamionka i Har-
kawicze. Puszcza Bia³owieska w sezonie wegetacyjnym zapewnia ¿ubrom
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wystarczaj¹co du¿o pokarmu, ale od jesieni
do wczesnej wiosny oko³o 10% stada ¿eruje
na polach uprawnych i ³¹kach poza granica-
mi lasu. Czasami ¿ubry tylko penetruj¹ nowe
tereny, nie powoduj¹c zniszczeñ. Najczêœciej
¿ubry wychodz¹ na tereny otwarte przylega-
j¹ce do pó³nocno-wschodniej czêœci puszczy
w okolicach miejscowoœci Siemianówka, Le-
œna, Babia Góra i Olchówka, gdzie stado oko-
³o 60 ¿ubrów przebywa na polach przez
wiêksz¹ czêœæ roku. Z tego rejonu pochodzi
po³owa wszystkich doniesieñ o szkodach
spowodowanych przez ¿ubry z Puszczy Kny-
szyñskiej i Bia³owieskiej ³¹cznie, zarejestro-

wanych przez regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska w Bia³ymstoku
od pocz¹tku 2004 do po³owy 2009 roku. Ponadto grupy mieszane ¿ubrów
wychodz¹ poza puszczê w kierunku zachodnim po Orlê oraz na po³udniu
m.in. w okolicach miejscowoœci Orzeszkowo, D³ugi Bród i Policzna. Poje-
dyncze byki pojawiaj¹ siê na otwartych terenach zlokalizowanych wewn¹trz
puszczy (okolice wsi Teremiski, Budy, Pogorzelce).
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Szkody rolnicze powodowane przez ¿ubry na terenach Zielonych P³uc
Polski ograniczaj¹ siê do województwa podlaskiego; brak ich bowiem
w okolicach Puszczy Boreckiej. Dotycz¹ one najczêœciej zbó¿ (g³ównie ¿yta,
nastêpnie pszen¿yta, rzadziej innych) oraz siana i rzepaku. Od pocz¹tku
2004 do po³owy 2009 roku szkody w zbo¿ach, sianie i rzepaku obejmowa-
³y 97% sk³adanych wniosków o odszkodowania. Z jednej strony taki sk³ad
szkód odzwierciedla udzia³ poszczególnych roœlin w  powierzchni zasie-
wów, poniewa¿ w okolicach Puszczy Bia³owieskiej i Knyszyñskiej ¿yto jest
najczêœciej uprawianym, a wiêc najbardziej dostêpnym dla zwierzyny ga-
tunkiem. Z drugiej strony wskazuje te¿ na preferencje pokarmowe ¿ubrów,
gdy¿ rzepak, w którym ¿ubry czêsto powoduj¹ szkody, uprawiany jest na
stosunkowo niewielkim obszarze. Informacje pochodz¹ce z innych wolno
¿yj¹cych stad ¿ubrów potwierdzaj¹, ¿e rzepak jest ulubionym pokarmem
¿ubrów. Mo¿na wiêc wyci¹gn¹æ z tego wniosek, i¿ w miarê mo¿liwoœci
uprawy tak atrakcyjnej dla ¿ubrów roœliny lepiej nie prowadziæ na polach
po³o¿onych w ich zasiêgu, gdy¿ bêd¹ je przyci¹gaæ jak przys³owiowy ma-
gnes.

Szkody w uprawach rolnych polegaj¹ na zgryzaniu, wydeptaniu czêœci
roœlin oraz wygnieceniach w miejscach tworzenia legowisk. Dla ozimin
samo zgryzanie nie jest szczególnie niebezpieczne, a gdy gleba jest zmar-
zniêta, to i wydeptywanie nie niszczy roœlin; najwiêcej szkód powoduje
wydeptanie przy miêkkiej, niezamarzniêtej glebie. Szkody na prywatnych
plantacjach oraz w uprawach leœnych to spa³owanie, zgryzanie, a czasem
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Rozmieszczenie i czêstoœæ obserwacji ¿ubrów
na terenach otwartych s¹siaduj¹cych z Puszcz¹
Bia³owiesk¹ i Knyszyñsk¹. Źród³o: wnioski
o odszkodowania z³o¿one do RDOŒ-u w Bia-
³ymstoku (wczeœniej Wojewódzki Konserwa-
tor Przyrody) od pocz¹tku 2004 do po³owy
2009 roku.

³amanie drzewek. Uszkadzane by³y zarówno drzewka owocowe, jak i kil-
kunastoletnie œwierki, modrzewie, sosny czy brzozy. Zdecydowana wiêk-
szoœæ (prawie 80%) szkód ma miejsce w miesi¹cach jesienno-zimowych,
od paŸdziernika do marca, a wiêc w okresie niedoboru pokarmu. Czy licz-
ba szkód od ¿ubrów roœnie? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowie-
dzieæ. Liczba wniosków o odszkodowania sk³adanych do regionalnego
dyrektora ochrony œrodowiska w Bia³ymstoku (a wczeœniej do Wojewódz-

kiego Konserwatora Przyrody) po
pocz¹tkowym wzroœcie utrzymuje
siê w latach 2006-2008 na poziomie
40-42 wniosków rocznie, w pierw-
szej po³owie 2009 roku wynios³a 45.
Od pocz¹tku 2004 do po³owy 2009
roku na 206 z³o¿onych wniosków
odszkodowanie przyznano w przy-
padku 195 próœb.

Skuteczn¹ metod¹ ochrony upraw
rolniczych powodowanymi przez
¿ubry (a jednoczeœnie tak¿e inne ko-
pytne) okaza³o siê ogradzanie pól pa-
stuchem elektrycznym. Metoda ta
stosowana jest w okolicach Puszczy
Bia³owieskiej na polach ze zbo¿em
i ziemniakami, a tak¿e w przypadku
plantacji i upraw leœnych. Ogrodze-
nie wysokoœci 1-1,2 m tworzy siê z 1
do 3 rzêdów pastucha elektryczne-
go (umocowany na kilku wysoko-
œciach jest zarazem skuteczny tak¿e
w odniesieniu do innych zwierz¹t,
np. dzików) oraz dodatkowo z linki
z paskami materia³u za³o¿onej u gó-
ry. Dziêki oznakowaniu paskami
tkaniny (zw³aszcza od strony lasu,
sk¹d przychodz¹ ¿ubry) ogrodzenie
jest lepiej widoczne dla zwierz¹t
i szybciej przynosi oczekiwane rezul-
taty. Zwykle tu¿ po postawieniu pa-
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stuch zostaje jeden lub dwa razy ze-
rwany przez ¿ubry, ale zwierzêta prêd-
ko siê ucz¹, ¿e ogrodzenie to kojarzy
siê z przykrym doznaniem i nie pró-
buj¹ go wiêcej przekraczaæ. Stosuj¹cy
to ogrodzenie gospodarze bardzo wy-
soko oceniaj¹ jego skutecznoœæ. Sza-
cunkowa cena 500 m pastucha to 30
z³, a elektryzatora wytwarzaj¹cego
pr¹d do pastucha o d³ugoœci do 1 km
- 170 z³. Pastuch elektryczny ma tê
zaletê, ¿e ³atwo mo¿na go przestawiæ
w inne miejsce, gdy plon zostanie zebrany i dane pole ju¿ nie wymaga
ochrony. Grodzenie ¿erdziami jest dro¿sze od pastucha i bardziej praco-
ch³onne, choæ sprawdza siê w miejscach, gdzie ogrodzenie musi pozostaæ
przez kilka lat (np. uprawy leœne).

¯ubry potrzebuj¹ bardzo du¿o pokarmu i nie s¹ przystosowane do d³u-
gotrwa³ych g³odówek. Gdy w lesie brakuje dla nich dostatecznej iloœci
naturalnego pokarmu, instytucje zarz¹dzaj¹ce stadem powinny powa¿nie
wzi¹æ pod uwagê dokarmianie ¿ubrów, aby zminimalizowaæ szkody w drze-
wostanach i na przylegaj¹cych do lasu polach oraz unikn¹æ konfliktów
z lokaln¹ ludnoœci¹. Du¿e poletka ¿erowe z ozimin¹ ogranicz¹ wychodze-
nie ¿ubrów poza las. Sta³e paœniki powinny byæ rozproszone po lesie, aby
nie tworzyæ du¿ych ugrupowañ przyczyniaj¹cych siê do szkód w drzewo-
stanie. W œnie¿ne i mroŸne zimy mo¿na tworzyæ tymczasowe miejsca do-
karmiania wyk³adaj¹c siano w dodatkowych punktach wprost na œniegu.
W myœl ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr
92 poz. 880 ze zm.) mo¿liwe jest wspó³dzia³anie w³aœcicieli lub u¿yt-
kowników gospodarstw rolnych i leœnych z regionalnym dyrektorem
ochrony œrodowiska w zakresie zabezpieczania p³odów rolnych przed
szkodami powodowanymi przez ¿ubry i mo¿e ono obejmowaæ budowê
urz¹dzeñ lub wykonanie zabiegów zapobiegaj¹cych szkodom (np. ogra-
dzanie pastuchem elektrycznym), finansowanych z bud¿etu Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w ramach umów cywilnoprawnych. Do-
brym rozwi¹zaniem mog³oby byæ kupowanie od okolicznych rolników
czêœci plonów na pniu i pozostawianie ich dla zwierz¹t na polu na zimê
(siano po zebraniu w stogi); w ten sposób unika³oby siê problemów z od-
szkodowaniami.
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Odszkodowania za szkody powodowane przez ¿ubry

Je¿eli mimo dzia³añ prewencyjnych ¿ubry spowoduj¹ na naszym polu
szkody, mo¿na staraæ siê o odszkodowanie ze Skarbu Pañstwa reprezen-
towanego przez regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska (dawniej Wo-
jewódzki Konserwator Przyrody). Na mocy ustawy o ochronie przyrody
Skarb Pañstwa odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez ¿ubry w uprawach,
p³odach rolnych lub gospodarstwie leœnym. Aby uzyskaæ odszkodowanie,
nale¿y od razu po wyst¹pieniu szkody z³o¿yæ u RDOŒ-iu stosowny wnio-
sek oraz zabezpieczyæ na miejscu œlady i inne dowody wskazuj¹ce, ¿e szkoda
zosta³a spowodowana przez ¿ubry, tzn. nie nale¿y sprz¹taæ resztek znisz-
czonego stogu, usuwaæ odchodów zwierz¹t. We wniosku o odszkodowa-
nie podaje siê swoje dane osobowe oraz informacje o miejscu i terminie
wyst¹pienia szkody, rodzaju u¿ytku gruntowego, na którym zosta³a wy-
rz¹dzona szkoda (rola, pastwisko, ³¹ka, las, inne) oraz opisuje siê szkodê
(mo¿na skorzystaæ z gotowego formularza dostêpnego na stronie interne-
towej www.rdos.eu). Do wniosku nale¿y do³¹czyæ (1) fragment mapy
ewidencyjnej z dzia³k¹, na której wyst¹pi³a szkoda; (2) aktualny wypis
z rejestru gruntów potwierdzaj¹cy, ¿e jest siê w³aœcicielem dzia³ki; (3)
w przypadku dzier¿awienia dzia³ki - umowê dzier¿awy; (4) upowa¿nienie
od wspó³w³aœcicieli, je¿eli takowi s¹. Wnioski zwolnione s¹ z op³aty skar-
bowej. Rzeczoznawca dzia³aj¹cy na zlecenie RDOŒ-u skontaktuje siê tele-
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fonicznie z poszkodowanym w celu ustalenia daty i godziny przybycia na
miejsce wyst¹pienia szkody, gdzie dokona wizji terenowej i oszacuje szkodê
oraz ustali wysokoœæ odszkodowania w oparciu o stopieñ zniszczenia i ce-
ny rynkowe p³odów rolnych. Wizja lokalna jest przeprowadzana w obec-
noœci poszkodowanego lub osoby przezeñ upowa¿nionej, w jej trakcie
spisywany jest protokó³, podpisywany nastêpnie przez obie strony. Stano-
wi on podstawê oszacowania szkody. Odszkodowanie p³acone jest przele-
wem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie oko³o
1 miesi¹ca od daty podpisania protoko³u. W przypadku, gdy postêpowa-
nie nie zakoñczy siê podpisaniem protoko³u, poszkodowanemu przys³u-
guje prawo wniesienia sprawy do s¹du powszechnego. Za szkody powsta³e
na obszarze parku narodowego odpowiada dyrektor tego parku.

Poletka ³owieckie w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyro-
dy nie stanowi uprawy, ale powierzchniê obszarów obsianych lub obsa-
dzonych roœlinami stanowi¹cymi ¿er dla zwierzyny na pniu (rozporz¹dzenie
Ministra Œrodowiska z  dnia 13 listopada 2007 r. Dz. U. nr 221 poz. 1646),
zatem Skarb Pañstwa nie odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez ¿ubry na
poletku ³owieckim.

Finanse

Najskuteczniejszym przepisem na ochronê przed szkodami ¿ubrów
jest wspó³dzia³anie wszystkich stron – to znaczy instytucji zarz¹dzaj¹cej
¿ubrami na danym terenie, instytucji zajmuj¹cych siê szkodami powodo-
wanymi przez zwierzêta oraz miejscowej ludnoœci. Rozproszenie ¿ubrów
na wiêkszym obszarze zmniejsza pro-
blem, gdy¿ przy niskim zagêszczeniu
szkody s¹ nieznaczne. Zniechêcanie
¿ubrów do wychodzenia na pola musi
byæ wspierane zapewnieniem odpo-
wiedniej bazy pokarmowej w lesie za-
równo latem, jak i zim¹ – bo ¿ubry te¿
musz¹ coœ jeœæ. Dokarmianie zwi¹za-
ne jest z kosztami, ale umo¿liwia
znaczne ograniczenie szkód i konflik-
tów pomiêdzy miejscow¹ spo³eczno-
œci¹ a ¿ubrami. W przypadku Lasów
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Pañstwowych koszty ochrony ¿ubrów ujête s¹ w punkcie Ochrona przy-
rody bran¿owego planu kont (podpunkt Ochrona siedlisk oraz ochrona
gatunkowa grzybów, roœlin i zwierz¹t), gdzie ewidencjonuje siê koszty
bezpoœrednie wszystkich zabiegów gospodarczych maj¹cych na celu
ochronê gatunkow¹ zwierz¹t, w tym np. zagospodarowanie i utrzyma-
nie ³¹k ¿erowych dla ¿ubrów. Mo¿na zabiegaæ o wsparcie finansowe na
dokarmianie ¿ubrów z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest znale-
zienie sponsorów (np. firm posiadaj¹cych w nazwie lub logo nawi¹zanie
do tego gatunku), którzy wspieraj¹c dzia³ania na rzecz ¿ubrów mog¹
jednoczeœnie rozreklamowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ lub produkty. Pieni¹dze
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska przeznaczone na odszkodo-
wania za zniszczenia lepiej przeznaczyæ na zapobieganie szkodom, a wiêc
warto rozwa¿yæ wspó³pracê z miejscowymi rolnikami polegaj¹c¹ na ko-
szeniu przez nich ³¹k usytuowanych w pobli¿u lasu i pozostawianiu na
nich siana zebranego w stogi dla ¿ubrów za okreœlon¹ odp³atnoœci¹. Ci
rolnicy nie ubiegaliby siê o odszkodowania.
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Ochrona zwierząt hodowlanych
przed wilkami

ROBERT W. MYS£AJEK

Wilki w Polsce

Wilki po wielu latach zwalczania, a nastêpnie wykorzystania ³owiec-
kiego, w 1998 roku zosta³y objête w Polsce ochron¹ gatunkow¹.

Obecny status prawny tego gatunku reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t
objêtych ochron¹. Zgodnie z nimi te drapie¿niki objête s¹ ochron¹ œcis³¹.
Oznacza to, ¿e zabronione jest ich zabijanie (poza szczególnymi przypad-
kami, gdy zezwolenie wyda generalny dyrektor ochrony œrodowiska), oka-
leczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich
szczeni¹t, a tak¿e przechowywanie i sprzeda¿ skór i innych fragmentów
martwych osobników bez odpowiedniego zezwolenia. Ponadto mo¿na two-
rzyæ dla nich 500-metrowe strefy ochronne wokó³ miejsc rozrodu (nor) od
1 kwietnia do 15 lipca. Wymienione zakazy nie dotycz¹ sytuacji, gdy ko-
nieczne jest schwytanie zwierz¹t rannych i os³abionych w celu udzielenia
im pomocy weterynaryjnej i przemieszczenia do oœrodka rehabilitacji, a tak¿e,
gdy trzeba od³owiæ zwierzê, które zab³¹ka³o siê w pobli¿e siedzib ludzkich
i przenieœæ je do miejsca jego regularnego przebywania. Nierespektowanie
zapisów ustawy podlega karze aresztu lub grzywny.

Wilk jest w Polsce gatunkiem rzadkim, dlatego umieszczono go w obu
dotychczasowych wydaniach Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t oraz na Czer-
wonej liœcie gatunków zagro¿onych i gin¹cych w Polsce.
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Wed³ug wyników ogólnopol-
skiej inwentaryzacji wilka i rysia
koordynowanej przez Zak³ad Bada-
nia Ssaków PAN i Stowarzyszenie
dla Natury „Wilk”, w Polsce ¿yje
obecnie oko³o 700 wilków. Zwarty
zasiêg populacji wilka ograniczo-
ny jest do wschodniej, pó³nocno-
wschodniej i po³udniowej czêœci
kraju. Rozleg³e kompleksy leœne
Polski Zachodniej i bardzo roz-
cz³onkowane lasy w Polsce Cen-

tralnej zasiedlone s¹ zaledwie przez kilkanaœcie watah. Zasadnicza czêœæ
populacji wilka zamieszkuje rozleg³e kompleksy leœne.

Wiêkszoœæ wilków ¿yje w grupach rodzinnych, potocznie nazywanych
watahami. W populacjach nieeksploatowanych ³owiecko osobniki samot-
ne stanowi¹ zazwyczaj poni¿ej 10% ca³kowitej liczby tych drapie¿ników.
W populacjach eksploatowanych ³owiecko udzia³ zwierz¹t samotnych
zwiêksza siê, poniewa¿ pojawiaj¹ siê osobniki z watah rozbitych przez
myœliwych, lub te¿ postrzelone. Œrednia liczebnoœæ wilczej grupy w wa-
runkach polskich to 4–5 osobników, w tym para rodzicielska oraz jej po-
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tomstwo z ostatnich lat. Ponadto do grupy rodzinnej mog¹ siê przy³¹czaæ
osobniki niespokrewnione. Szczeniêta (œrednio 5–6) rodz¹ siê tylko raz
w roku, na wiosnê. Jednak¿e do zimy do¿ywa jeden lub dwa szczeniaki,
a pierwsza zima jest najtrudniejsza dla m³odocianych osobników.

Ka¿da wataha zajmuje oddzielne terytorium, które w zale¿noœci od
lokalnej liczebnoœci dzikich zwierz¹t kopytnych, ma ró¿n¹ wielkoœæ. W Pol-
sce osi¹ga ono od 100 km2 w górach do 350 km2 na nizinach. Œrednie
zagêszczenie wilków w lasach nizinnych wynosi oko³o 2–2,5 osobników
na 100 km2, a w górach od 1,5–4 osobników na 100 km2.

Podstaw¹ diety wilków w naszym
kraju s¹ dzikie ssaki kopytne. Stano-
wi¹ one 85–98% masy spo¿ytego
przez wilki pokarmu. Gatunkiem do-
minuj¹cym wœród ofiar tego drapie¿-
nika jest jeleñ, który stanowi oko³o
31–55% wszystkich zwierz¹t kopyt-
nych zabijanych przez wilki i 42–80%
biomasy zjadanego przez nie pokar-
mu. Sarna i dzik s¹ wa¿nym Ÿród³em
pokarmu, ale zale¿nym od lokalnych
warunków i pory roku. Wilki zjadaj¹
tak¿e, choæ w znacznie mniejszym
procencie, zaj¹ce, lisy, borsuki, bobry, krety i drobne gryzonie. Naukowcy
badali tak¿e wiekow¹ i p³ciow¹ strukturê ofiar wilków. Stwierdzono, ¿e
najczêstszymi ofiarami wœród jeleni s¹ cielêta oraz doros³e samice, nato-
miast rzadziej byki. Wœród byków najczêœciej zabijane s¹ osobniki bardzo
m³ode (do 5 lat) i bardzo stare. Wœród dzików zabitych przez wilki wi-
doczny jest tak¿e wiêkszy udzia³ osobników m³odocianych. W przypadku
sarny, ze wzglêdu na jej niedu¿¹ masê, nie zaznacza siê tak wyraŸna selek-
cja. Badania nad kondycj¹ ofiar wilków wskazuj¹, ¿e wœród doros³ych ofiar
by³y zarówno osobniki zdrowe, jak i osobniki chore, os³abione, bardzo
stare, poranione, a wiêc takie, które nie prze¿y³yby zbyt d³ugo. Udzia³
takich w³aœnie „skazanych” zwierz¹t wœród ofiar wilków oraz udzia³ osob-
ników w dobrej kondycji zale¿y od wielu zmiennych czynników œrodowi-
ska (np. struktury lasu, ukszta³towania terenu), pory roku i lokalnych
warunków klimatycznych (np. wysokoœci pokrywy œnie¿nej). Reasumu-
j¹c, wœród jeleni ofiarami wilków padaj¹ najczêœciej osobniki najm³odsze
i najstarsze oraz te, które znajduj¹ siê z ró¿nych przyczyn w gorszej
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kondycji. Natomiast najrzadziej za-
bijane s¹ osobniki stanowi¹ce trzon
reprodukcyjny populacji. Sarny s¹
ofiarami bardziej dostêpnymi w zi-
mie, przy g³êbokiej pokrywie œnie-
gu. Dziki s¹ trudn¹ do upolowania
zdobycz¹, ze wzglêdu na to, ¿e ak-
tywnie broni¹ siê przed atakiem.
Dlatego te¿ wœród dzików zabitych

przez wilki dominuj¹ osob-
niki m³odociane.

Zwierzêta gospodarskie
stanowi¹ zaledwie 2–3% masy
zjedzonego przez wilki po-
karmu. Ocenia siê, ¿e 40%

wszystkich watah w kraju wykorzystuje to Ÿród³o pokarmu, jednak zaled-
wie 15% watah zabija wiêcej ni¿ 5 zwierz¹t gospodarskich rocznie. Wœród
atakowanych zwierz¹t hodowlanych w górach s¹ najczêœciej: owce i kozy,
natomiast na nizinach byd³o. Szkody najczêœciej wystêpuj¹ wówczas, gdy
wypas prowadzony jest w pobli¿u lub wewn¹trz lasu, a inwentarz pozba-
wiony jest odpowiedniego dozoru. Czasami drapie¿niki zabijaj¹ wiêcej
zwierz¹t, ni¿ s¹ w stanie jednorazowo zjeœæ. Wynika to z wyzwalaj¹cego
siê podczas ataku mechanizmu pogoni za uciekaj¹c¹ ofiar¹. Dzikie zwie-
rzêta kopytne zwykle ³atwo umykaj¹ takiej pogoni, i tylko najs³abszy osob-
nik daje siê z³apaæ. Natomiast zwierzêta gospodarskie, w efekcie tysiêcy
lat selekcji utraci³y umiejêtnoœæ skutecznej ucieczki przed drapie¿nikami,
czêsto te¿ s¹ uwi¹zane na ³añcuchu lub zamkniête wewn¹trz ogrodzenia.
Zatem drapie¿niki mog¹ bez zbytniego wysi³ku zabiæ znacznie wiêcej
zwierz¹t, tym samym zapewniaj¹c sobie pokarm na d³u¿ej. Nie s¹ w stanie
przewidzieæ, ¿e wkrótce na pastwisku pojawi¹ siê ludzie i uniemo¿liwi¹
im dalsze korzystanie ze zdobyczy. Ataki drapie¿ników na inwentarz zda-
rzaj¹ siê g³ównie pod wieczór, w nocy i wczesnym rankiem, gdy aktyw-
noœæ ludzi jest najmniejsza. Bardzo sprzyja atakom z³a pogoda, ulewny
deszcz, m¿awka oraz mg³a. Drapie¿niki czuj¹ siê wówczas bezpieczne,
nawet w bezpoœrednim s¹siedztwie zabudowañ, tym bardziej, ¿e ludzie
zwykle chroni¹ siê wtedy w domach i niechêtnie wychodz¹ na zewn¹trz.
Szkody mog¹ wystêpowaæ przez ca³y okres wypasów, jednak ich najwiêk-
sze natê¿enie notuje siê od sierpnia do paŸdziernika. Wynika to z kilku
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przyczyn: na prze³omie lata i jesieni wzrasta znacz¹co zapotrzebowanie
pokarmowe wilczych szczeni¹t, tegoroczne m³ode ssaki kopytne s¹ ju¿
podroœniête i sprawniej uciekaj¹ przed drapie¿nikami, ich zagêszczenie
wskutek drapie¿nictwa oraz innych czynników œmiertelnoœci jest ni¿sze
ni¿ wiosn¹ i latem, a to powoduje wiêksze zainteresowanie wilków inny-
mi Ÿród³ami pokarmu. Ponadto dni s¹ coraz krótsze, pogarsza siê pogoda
i obni¿a temperatura, co nie sprzyja dobremu nadzorowi w³aœcicieli nad
inwentarzem i u³atwia skuteczne ataki.

£owieckie wykorzystanie populacji wilka

W przesz³oœci powszechn¹ reakcj¹ na ataki wilków na zwierzêta go-
spodarskie by³o intensywne zabijanie drapie¿ników. Czêsto prowadzi³o to
do ca³kowitej eksterminacji tego gatunku z danego obszaru. Praktyka ta
dotyczy³a nie tylko wilków, ale tak¿e rysi, niedŸwiedzi, czy te¿ du¿ych
ptaków drapie¿nych. W efekcie w wielu regionach Europy gatunki te sta³y
siê skrajnie nieliczne lub ca³kowicie wyginê³y. Na skutek rozwoju badañ
naukowych nad drapie¿nikami, poznano ich wa¿n¹ rolê w przyrodzie i w
wielu krajach zdecydowano siê na objêcie ich ochron¹ lub te¿ na znaczne
ograniczenie pozyskania ³owieckiego. Ta zmiana stosunku do drapie¿ni-
ków znalaz³a odzwierciedlenie w ratyfikowanej przez wiele europejskich
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krajów (m.in. przez Polskê) tzw. Konwencji Berneñskiej. Widaæ j¹ rów-
nie¿ w dyrektywie siedliskowej Unii Europejskiej, bêd¹cej integraln¹ czê-
œci¹ Traktatu Akcesyjnego, gdzie wilk, niedŸwiedŸ i ryœ uzyska³y status
gatunków chronionych. Obecnie w krajach Unii Europejskiej nie ma mo¿-
liwoœci powrotu do zwalczania drapie¿ników, nawet jako metody ochrony
inwentarza. Takie dzia³ania spotka³yby siê z ostr¹ reakcj¹ opinii miêdzy-
narodowej i Komisji Europejskiej.

W Polsce ostatni okres intensywnego zwalczania wilków przypada na
lata po drugiej wojnie œwiatowej. Zakoñczy³ siê on dramatycznym spad-
kiem liczebnoœci wilka do kilkudziesiêciu osobników w po³owie lat sie-
demdziesi¹tych. Wówczas drapie¿nik ten uzyska³ status gatunku ³ownego
i przez kolejne dwadzieœcia kilka lat, z ró¿n¹ intensywnoœci¹ i d³ugoœci¹
okresu polowañ, by³ zabijany w ca³ym kraju. Pomimo tego wszêdzie tam,
gdzie wystêpowa³ wilk, nawet w okresie, gdy by³ on gatunkiem ³ownym,
notowano straty w inwentarzu.

Zarówno w Europie, jak i w Ameryce Pó³nocnej prowadzono badania
nad populacjami wilków bêd¹cych pod ochron¹ oraz wykorzystywanych
³owiecko lub te¿ zagro¿onych k³usownictwem. Ich wyniki pokazuj¹, ¿e
chronione populacje wilków w porównaniu z populacjami eksploatowa-
nymi, maj¹ stabiln¹ strukturê socjaln¹ i przestrzenn¹, czyli trwalsze wata-
hy, bardziej sta³e terytoria i mniejszy udzia³ wilków samotnych. S¹ to
populacje o wiêkszym udziale osobników doros³ych w stosunku do m³o-
docianych, a poszczególne watahy s¹ liczniejsze. W polskich warunkach
oznacza to, ¿e tam gdzie wilki s¹ chronione watahy licz¹ zwykle 4–6 osob-
ników, w tym tylko jedna rozmna¿aj¹ca siê para, do zimy do¿ywaj¹ œred-
nio 1–2 szczeniêta, a terytorium watahy obejmuje od 150 (w górach) do
300 km2 (na nizinach). Natomiast tam, gdzie wilki s¹ intensywnie od-
strzeliwane lub k³usowane, watahy sk³adaj¹ siê najczêœciej z par i zajmuj¹
odpowiednio mniejsze terytoria. A zatem na tym samym obszarze jest
wiêcej rozmna¿aj¹cych siê par, a udzia³ osobników m³odocianych w takiej
populacji jest znacznie wiêkszy.

Badaj¹c liczbê dzikich zwierz¹t kopytnych zabijanych przez watahy
o ró¿nej liczebnoœci, stwierdzono, ¿e zarówno dla par wilków, jak i dla
grup 5-osobniczych jest ona bardzo zbli¿ona. Skutecznoœæ w zabijaniu
nawet du¿ych ofiar (np. jeleni) przez parê wilków jest taka sama jak ca³ej
watahy, natomiast para zjada znacz¹co mniej miêsa z upolowanej ofiary
ni¿ wiêksza wataha wilków. Wynika to z ograniczonej pojemnoœci wilcze-
go ¿o³¹dka (maksymalnie 10 litrów), czasu, jaki jest konieczny do strawienia
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ka¿dej porcji pokarmu (co naj-
mniej kilkanaœcie godzin) i szybkiego

odnajdywania ofiary przez padlino¿erców, ta-
kich jak kruki, lisy, kuny, dziki, a tak¿e niedŸwiedzie.

Podczas mrozów dodatkow¹ przeszkod¹ jest zamarzanie zabite-
go zwierzêcia, co uniemo¿liwia wilkom dalsze ¿erowanie i zmusza je do

podjêcia kolejnego polowania. Oznacza to, ¿e eksploatowane ³owiecko
populacje wilków, wbrew intencjom myœliwych, zabijaj¹ zwykle tyle samo
dzikich zwierz¹t kopytnych, co populacje chronione. Ponadto podczas
wychowu m³odych niewielkie watahy, a tak¿e osobniki samotne lub zra-
nione w wyniku odstrza³ów szczególnie intensywnie poszukuj¹ ³atwej
zdobyczy, np. zwierz¹t gospodarskich. Trwaj¹cy zwykle do koñca marca
okres polowañ na wilki stwarza zagro¿enie odstrza³u trzonu watahy, tu¿
przed narodzinami szczeni¹t. Opisywane s¹ przypadki osamotnionych
samic, które przeprowadza³y podroœniête szczeniêta w pobli¿e wsi i ¿ywi-
³y je napadaj¹c regularnie na inwentarz, a potem uczy³y tego swoje m³ode.

Obecnie, gdy ze wzglêdu na nowoczesne podejœcie do ochrony przyro-
dy, nie jest prawnie mo¿liwa, ani spo³ecznie akceptowalna, intensywna
lub ca³kowita eksterminacja wilków z rozleg³ych kompleksów leœnych,
umiarkowane wykorzystanie ³owieckie populacji tych drapie¿ników nie
bêdzie mia³o istotnego wp³ywu na poziom szkód w zwierzêtach gospodar-
skich. Istnieje te¿ obawa, ¿e zaburzenie funkcjonowania lokalnych popu-
lacji wilka mo¿e w d³u¿szej perspektywie spowodowaæ nasilenie siê strat
w inwentarzu. Dlatego te¿ dla skutecznego, d³ugofalowego ograniczenia
szkód wilków nale¿a³oby siê skoncentrowaæ na szerokim wprowadzaniu
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ró¿norodnych metod bezpoœredniej ochrony zwierz¹t gospodarskich i zmia-
nie dotychczasowych praktyk wypasów.

Zalecane metody ochrony zwierz¹t hodowlanych
przed wilkami

Na œwiecie wykorzystuje siê wiele sposobów, które pomagaj¹ ograni-
czyæ szkody drapie¿ników. Dotychczas nie wynaleziono jednak jednej,
idealnej metody zabezpieczania zwierz¹t hodowlanych. Wszystkie maj¹
swoje zalety i wady. Ich skutecznoœæ w du¿ej mierze zale¿y od specyfiki
hodowli oraz konsekwentnego i prawid³owego ich stosowania. Wykorzy-
stywanie kilku uzupe³niaj¹cych siê metod jednoczeœnie zwiêksza wydat-
nie ich skutecznoœæ.

Metody te dziel¹ siê na dwie grupy. Do pierwszej nale¿¹ metody wyko-
rzystuj¹ce zwierzêta stró¿uj¹ce, g³ównie u¿ytkowe rasy psów. W drugiej
grupie s¹ najró¿niejsze urz¹dzenia techniczne i œrodki chemiczne: ogro-
dzenia siatkowe i elektryczne, fladry, odstraszacze dŸwiêkowe, œwietlne
i zapachowe. W polskich warunkach najbardziej godne polecenia s¹ psy
stró¿uj¹ce oraz specjalnie skonstruowane ogrodzenia elektryczne, ogro-
dzenia siatkowe, a tak¿e fladry.

DOBRE PRAKTYKI GOSPODARSKIE

Nawet najsprawniej dzia³aj¹cy system odszkodowañ nie jest w stanie
zrekompensowaæ wszystkich strat materialnych, jakie ponosi hodowca na
skutek ataku drapie¿ników na jego stado. Nie ma tak¿e mo¿liwoœci napra-
wienia szkód emocjonalnych, jakie czêsto s¹ z takimi atakami zwi¹zane.
Dlatego te¿ wszêdzie tam, gdzie du¿e drapie¿niki wystêpuj¹ na obszarach
granicz¹cych z terenami hodowli inwentarza nale¿y wykorzystywaæ ró¿-
norodne sposoby przeciwdzia³ania szkodom, w tym przede wszystkim
wprowadzaæ metody bezpoœredniej ochrony zwierz¹t hodowlanych. Te-
mat ten nie jest niczym nowym, od momentu, gdy nasi przodkowie zajêli
siê hodowl¹ zwierz¹t, by zaspokoiæ swoje potrzeby pokarmowe, musieli
stawiaæ czo³a drapie¿nikom, które nauczy³y siê wykorzystywaæ to dodat-
kowe Ÿród³o pokarmu. Przez wieki hodowcy wypracowali szereg sposo-
bów wypasu inwentarza, które pomaga³y unikaæ lub minimalizowaæ szkody
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powodowane przez wilki, niedŸwiedzie i rysie. Niestety, na obszarach gdzie
wytêpiono du¿e drapie¿niki o tych dobrych praktykach szybko zapomnianio.

Oto kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie pozwala zmniej-
szyæ ryzyko wyst¹pienia ataku:

• na noc powinno siê spêdzaæ zwierzêta hodowlane z pastwisk do odpo-
wiednio zabezpieczonych zagród lub budynków gospodarczych; zagro-
dy mo¿na zabezpieczaæ przy wykorzystaniu wysokiego ogrodzenia, fladr,
pastucha elektrycznego lub psa stró¿uj¹cego;

• na nieogrodzonych pastwiskach le¿¹cych w pobli¿u lasów, w¹wozów,
gêstych zagajników nie nale¿y pozostawiaæ zwierz¹t bez nadzoru rów-
nie¿ w ci¹gu dnia, szczególnie podczas z³ej pogody; nadzór mo¿e spra-
wowaæ cz³owiek lub odpowiednio wyszkolony pies stró¿uj¹cy.

• po wyst¹pieniu szkody koniecznie nale¿y zwiêkszyæ nadzór nad stadem;
• zabite zwierzêta, po sporz¹dzeniu protoko³u z szacowania szkody, nale-

¿y bezzw³ocznie usun¹æ z pastwiska, aby nie zwabiaæ drapie¿ników;
• nie wolno wywoziæ pad³ego inwentarza do lasu, poniewa¿ sprzyja to

przyzwyczajaniu siê drapie¿ników do ¿erowania na zwierzêtach gospo-
darskich;

• jeœli jest taka mo¿liwoœæ, najlepiej zorganizowaæ wspólny wypas (w ra-
mach jednej wsi, wspólnoty, spó³dzielni) i zaanga¿owaæ rzeteln¹ osobê do
nadzoru nad inwentarzem; zmniejszy to zagro¿enie atakami oraz pozwoli
na roz³o¿enie kosztów ochrony inwentarza.
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PSY STRÓ¯UJ¥CE

Psy od stuleci by³y wykorzystywane przez hodowców w wypasach zwie-
rz¹t gospodarskich. D³ugotrwa³a selekcja doprowadzi³a do ukszta³towa-
nia na ca³ym œwiecie oko³o stu ras psów pasterskich. Mo¿na je podzieliæ
na dwie grupy psów wyraŸnie odmiennych pod wzglêdem wygl¹du i pe³-
nionych funkcji. S¹ to psy zaganiaj¹ce oraz psy stró¿uj¹ce.

Pasterskie psy zaganiaj¹ce u¿ywane s¹ g³ównie do manipulowania sta-
dem: zaganiania, zapobiegania rozpraszaniu siê, wy³apywania konkret-
nych osobników. Przyk³adami ras z tej grupy s¹: owczarek szkocki colie,
border colie, australijski kelpie, czy te¿ polski owczarek nizinny. Drug¹
grup¹ s¹ pasterskie psy stró¿uj¹ce u¿ywane do ochrony stad przed ataka-
mi drapie¿ników. Do grupy tej nale¿¹ m.in.: owczarek podhalañski; s³o-
wacki pies pasterski (czuwacz); owczarek rumuñski (carpatian); owczarek
wêgierski (kuvasz); owczarek bu³garski (karakaczan), owczarek jugos³o-
wiañski (sarplaninac) i wiele innych. W porównaniu do ras z grupy psów
zaganiaj¹cych, psy u¿ywane do ochrony zwierz¹t hodowlanych odznaczaj¹
siê znacznie wiêkszymi rozmiarami – osi¹gaj¹ nawet 70 cm wysokoœci
w k³êbie i 75 kg wagi cia³a.

Wyniki prowadzonych na œwiecie projektów, podczas których testo-
wano skutecznoœæ pasterskich psów stró¿uj¹cych s¹ bardzo obiecuj¹ce.
Generalnie psy te przyczynia³y siê do wydatnego ograniczania strat wyrz¹-
dzanych przez wilki. Dobrze przeciwdzia³a³y tak¿e szkodom powodowa-
nym przez kojoty i gepardy.

W naszym kraju najczêœciej stosowan¹ ras¹ jest owczarek podhalañ-
ski. Podhalañscy górale nadal, choæ ze wzglêdu na malej¹c¹ liczbê owiec
ju¿ na mniejsza skalê, wykorzystuj¹ owczarki do ochrony stad. Natomiast
hodowcy z innych regionów Polski stosuj¹ je rzadko. Rasê tê starano siê
rozpowszechniæ w ramach dwóch projektów wykorzystywania owczarków
podhalañskich do ochrony zwierz¹t hodowlanych (owiec, kóz i byd³a) przed
atakami wilków w Karpatach. By³y one prowadzone w Beskidzie Œl¹skim
i Beskidzie ̄ ywieckim przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, oraz w Biesz-
czadach przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Potwier-
dzi³y one skutecznoœæ owczarków podhalañskich w ograniczaniu strat
w inwentarzu powodowanych przez wilki. Poza du¿¹ czujnoœci¹, opiekuñ-
czoœci¹ i zdecydowanym reagowaniem na zagro¿enia, owczarki bior¹ce udzia³
w projekcie beskidzkim wykaza³y siê umiejêtnoœci¹ nadzoru stad sk³adaj¹-
cych siê nie tylko z owiec, lecz tak¿e byd³a i koni. Potrafi³y sprowadzaæ

45



46

owce z pastwiska do owczarni, pomaga³y przy ich dojeniu, czuwa³y przy
Ÿrebi¹cych siê klaczach i ciel¹cych siê krowach, alarmowa³y w³aœcicieli,
gdy porody siê komplikowa³y. Pilnowa³y nowo narodzone lub zranione
zwierzêta, sprowadza³y na pastwisko osobniki zaginione. Prowadzone
w nocy przy u¿yciu noktowizorów obserwacje owczarków wykaza³y, ¿e
nawet podczas deszczu, regularnie patrolowa³y one rozproszone na pa-
stwisku stada i szczekaj¹c wybiega³y w kierunku pojawiaj¹cych siê in-
truzów.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e psy te nie s¹ w stanie zapobiec wszystkim
szkodom drapie¿ników. Wa¿nymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na ich sku-
tecznoœæ s¹ indywidualne predyspozycje poszczególnych osobników, od-
powiednie wychowywanie i konsekwentny trening, ukszta³towanie terenu
w miejscu wypasu, a tak¿e wielkoœæ i rozproszenie stada.

Cechy dobrego psa stró¿uj¹cego

Cechami charakteru wyró¿niaj¹cymi wszystkie rasy pasterskich psów
stró¿uj¹cych s¹: przywi¹zanie do stada, opiekuñczoœæ, inteligencja, nieza-
le¿noœæ, brak lêku w stosunku do obcych oraz zdecydowana, szybka reak-
cja na zagro¿enia. Wystêpowanie tych cech u poszczególnych osobników,
nawet z tego samego miotu jest zró¿nicowane, mo¿na je jednak wzmac-
niaæ poprzez odpowiednie wychowanie.
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Psy s¹ zwierzêtami wybitnie socjalnymi, maj¹cymi du¿¹ potrzebê prze-
bywania w grupie, najchêtniej z osobnikami znanymi im od m³odoœci.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e bardzo trudno jest zmusiæ doros³ego psa do
sta³ego przebywania ze zwierzêtami gospodarskimi i czuwania nad nimi,
jeœli wczeœniej nie zosta³ on do tego przyzwyczajony.

Podstaw¹ wychowania psa stró¿uj¹cego jest umiejêtne wytworzenie wiêzi
socjalnej pomiêdzy nim a stadem oraz wzmocnienie nawyku reagowania na
zagro¿enie, szczególnie na pojawienie siê w pobli¿u drapie¿nika. Zadaniem
hodowcy jest stworzenie warunków, w których szczeniak ca³kowicie zaak-
ceptuje grupê zwierz¹t gospodarskich jako swoj¹ grupê rodzinn¹ i nie bê-
dzie porzuca³ jej dla innego towarzystwa. Tak wychowany pies nie wykazuje
agresji wobec owiec, krów czy kóz, a wrêcz przeciwnie, zachowuje siê wo-
bec nich z du¿¹ cierpliwoœci¹, a nawet uleg³oœci¹. Ponadto pozostanie on ze
stadem, nawet wówczas, gdy w³aœciciel odejdzie do domu.

Prawid³owe reagowanie na zagro¿enie jest konsekwencj¹ wytworzenia
bliskiej wiêzi pomiêdzy psem a stadem. Pies uto¿samiaj¹cy siê z grup¹
zwierz¹t gospodarskich odczuwa potrzebê jej chronienia, a wiêc jest bar-
dziej czujny.

Dlaczego pies powinien stale przebywaæ ze stadem?

Skutecznoœæ psa w zapobieganiu stratom wynika bezpoœrednio z tego,
ile czasu przebywa on ze zwierzêtami gospodarskimi. Pies, który porzuca
stado lub oddala siê od niego w sytuacji, gdy zbli¿a siê drapie¿nik, nie jest
dobrym stró¿em. Podstaw¹ utrwalenia w owczarku nawyku przebywania ze
stadem jest jego przywi¹zanie do poznanych we wczesnej m³odoœci osobni-
ków. Powinien on zatem od pocz¹tku pobytu w gospodarstwie jak najd³u¿ej
przebywaæ ze stadem, odpoczywaæ, jeœæ i spaæ w jego towarzystwie. Zanie-
dbañ w tej fazie treningu nie mo¿na nadrobiæ uwi¹zywaniem doros³ego psa
na ³añcuchu przy odpoczywaj¹cym stadzie. Pies uwi¹zany staje siê agresyw-
ny wobec ludzi i ca³kowicie bezsilny w obliczu ataku wilków.

Uleg³oœæ psa w stosunku do zwierz¹t hodowlanych

W kontakcie z osobnikami ze stada, pies powinien zachowywaæ siê ule-
gle lub co najmniej pob³a¿liwie, spokojnie reagowaæ na obw¹chiwanie, k³aœæ
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uszy po sobie, unikaæ wzroku podchodz¹cych zwierz¹t, podkulaæ ogon. Dziêki
takiemu zachowaniu jest on ca³kowicie akceptowany przez stado, nie wywo-
³uje paniki i mo¿e pozostawaæ z inwentarzem nawet bez nadzoru cz³owieka.
Wa¿ne, by w³aœciciel umia³ wychwyciæ i zdecydowanie zareagowaæ na wszel-
kie niepo¿¹dane zachowania owczarka, szczególnie oznaki agresji w stosun-
ku do inwentarza, które w przysz³oœci mog³yby prowadziæ do dodatkowych
strat. To niezwykle istotne, jeœli uœwiadomimy sobie, ¿e bardzo czêsto w³a-
œnie psy s¹ sprawcami szkód, o które obwinia siê wilki.

Jak objawia siê czujnoœæ i agresja w stosunku do drapie¿ników?

Czujnoœæ wynika bezpoœrednio z przywi¹zania psa do stada. Pies traktu-
j¹cy stado jak swoj¹ rodzinê, a pastwisko jak terytorium, regularnie je pa-
troluje (szczególnie w nocy) i znakuje moczem, pozostawiaj¹c rozpoznawalny
z daleka przez drapie¿niki sygna³ o obecnoœci stra¿nika. Gdy nie ma zagro-
¿enia, zwykle podczas dnia, spokojnie drzemie, ale w ka¿dej chwili gotowy
jest siê poderwaæ i zareagowaæ na obecnoœæ intruza. Na widok zbli¿aj¹cego
siê drapie¿nika lub obcej osoby, g³oœno szczeka, przyjmuj¹c zdecydowan¹
obronn¹ postawê, zaakcentowan¹ wysoko uniesionym ogonem. Pozostaje
na miejscu, a nawet odwa¿nie wybiega w kierunku Ÿród³a zagro¿enia.

W takiej sytuacji drapie¿niki zwykle wycofuj¹ siê chc¹c unikn¹æ kon-
frontacji lub uznaj¹c, ¿e wysi³ek, jaki trzeba w³o¿yæ w zdobycie ofiary jest
nieadekwatny do bardzo niepewnych korzyœci. Gdy jest ju¿ bezpiecznie,
pies powraca do stada przyjmuj¹c postawê uleg³¹, z podwiniêtym ogo-
nem. Agresja psa w stosunku do drapie¿ników zale¿y m.in. od wieku, p³ci
i rasy, objawia siê ona najczêœciej oko³o 18 miesi¹ca ¿ycia, ale u owczar-
ków podhalañskich wystêpuje ona wczeœniej.

Pies, który nie zawsze jest agresywny w stosunku do drapie¿ników, ale
jest bardzo czujny (szczeka, wycofuj¹c siê w pobli¿e ludzi), mo¿e tak¿e
byæ u¿yteczny. Jego rol¹ bêdzie alarmowanie pasterzy i odwracanie uwagi
drapie¿ników od stada.

Zakup psa

Hodowca, który podejmuje decyzjê o wykorzystaniu psa do ochrony
inwentarza powinien pamiêtaæ, ¿e wychowanie szczeniaka na pe³nowar-
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toœciowego psa stró¿uj¹cego wyma-
ga odpowiedniego czasu, zwykle 1,5
– 2 lat; w zwi¹zku z tym decyzjê trze-
ba podj¹æ odpowiednio wczeœnie. Na-
le¿y te¿ wybraæ odpowiedni¹ porê
roku dla dokonania zakupu. Zale¿y
to oczywiœcie od specyfiki hodowli,
ale najkorzystniejsze jest wprowadze-
nie szczeniaka jeszcze w zimie lub
wczesn¹ wiosn¹, tak by w momencie
rozpoczêcia wypasów móg³ on ju¿
przynajmniej przez czêœæ dnia towa-
rzyszyæ stadu na pastwisku.

Kolejn¹ istotn¹ spraw¹ jest uœwia-
domienie sobie mo¿liwoœci psa, porów-
nanie ich z naszymi oczekiwaniami
i wielkoœci¹ stada, do którego ochro-
ny chcemy go przysposobiæ. Owcza-
rek podhalañski mo¿e byæ niezwykle
skuteczny w odstraszaniu drapie¿ni-
ków, mo¿e tak¿e czynnie przeciwsta-
wiaæ siê wilkom, jeœli jednak stado
jest zbyt du¿e nie bêdzie mia³ fizycz-
nej mo¿liwoœci czuwania nad jego
ca³oœci¹. Tak wiêc, ju¿ zawczasu trze-
ba przewidzieæ do ochrony wiêkszych
stad (np. 300 zwierz¹t) co najmniej
3–4 psy. Dodatkow¹ korzyœci¹ z po-
siadania kilku psów, jest to, ¿e w gru-
pie wzrasta ich odwaga i pewniejsze
jest zabezpieczenie na wypadek nie-
dyspozycji lub nieuwagi któregoœ
z nich.

Jeœli wprowadzamy jednego szcze-
niaka, lepiej by by³ to samiec. Doro-
s³e psy s¹ wiêksze, maj¹ ni¿szy g³os,
a tym samym s¹ skuteczniejsze w od-
straszaniu wilków. Wœród szczeni¹t
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owczarka podhalañskiego wystêpuj¹ zwykle dwa typy budowy: szczeniaki
drobniejsze, o wê¿szym pysku – wyrastaj¹ one na psy ni¿sze, za to o bar-
dziej harmonijnej sylwetce, oraz szczeniaki wiêksze, z szerok¹ kuf¹, sze-
rokimi ³apami, czêsto z dodatkowymi pi¹tymi pazurami; te wyrastaj¹ na
psy bardzo wysokie, ale niezbyt cenione przez kynologów. Oba typy s¹
równie przydatne do ochrony inwentarza.

Kupowany pies powinien mieæ 8 tygodni, nie nale¿y braæ szczeni¹t
du¿o starszych ani m³odszych. Nale¿y te¿ unikaæ kupowania psów doro-
s³ych, nawet te wychowane na psy stró¿uj¹ce bardzo trudno bêdzie przy-
zwyczaiæ do naszego stada.

Szczególnie wa¿ny jest wybór hodowli, z której chcemy kupiæ owczar-
ka oraz jego kondycja fizyczna. Trzeba zwróciæ uwagê, by by³a to hodowla
wiarygodna, o dobrych tradycjach. Dobrze, jeœli jest sprawdzona przez
innych hodowców lub rekomendowana przez znanego nam weterynarza
i dostarcza³a ju¿ psy stró¿uj¹ce do ochrony innych stad. Nie nale¿y kupo-
waæ psa od ulicznych sprzedawców lub na targowiskach.

Dwa tygodnie przed zakupem, jeœli jest taka mo¿liwoœæ, nale¿y skon-
taktowaæ siê z hodowc¹ i poprosiæ o pierwsze zaszczepienie szczeniaka
przeciwko nosówce i parwowirozie oraz odrobaczenie, pozwoli to psu na
przejœcie pierwszego trudnego okresu uodparniania siê w przyjaznym œro-
dowisku, pod opiek¹ suki. Jeœli szczepienie nie zosta³o przeprowadzone,
najlepiej zaraz po przywiezieniu psa do gospodarstwa nawi¹zaæ wspó³pra-
cê z zaufanym lekarzem weterynarii, który bêdzie sprawowa³ dalsz¹ opie-
kê nad zwierzêciem, i niezw³ocznie je zaszczepiæ i odrobaczyæ.

Wszystkie informacje o hodowli, z której pochodzi szczeniak, jego
wieku i rodzicach, szczepieniach i podanych lekarstwach powinny znaleŸæ
siê w ksi¹¿eczce zdrowia psa.

Zasady postêpowania ze szczeniakiem owczarka podhalañskiego

Wychowanie szczeniaka na psa stró¿uj¹cego nale¿y rozpocz¹æ zaraz po
jego przywiezieniu do gospodarstwa. Nale¿y mu przygotowaæ wygodny, a¿u-
rowy kojec, zbudowany z dowolnego materia³u, na tyle jednak solidny, by
uniemo¿liwiæ ewentualn¹ ucieczkê. Kojec powinien byæ tak obszerny, by
zmieœci³o siê tam legowisko dla psa, miski na jedzenie i picie oraz pozosta³o
jeszcze wystarczaj¹co du¿o miejsca na swobodne poruszanie siê. Nale¿y go
umieœciæ w owczarni lub na pastwisku, tu¿ przy owcach lub kozach. Jeœli
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zamierzamy wykorzystywaæ psa do ochrony byd³a, kojec powinien stan¹æ
w oborze, w pobli¿u najspokojniejszych krów. Nale¿y zadbaæ, by szczeniak
nie móg³ byæ atakowany przez inwentarz. Jeœli stado jest liczne, co kilka dni
powinna nastêpowaæ zmiana zwierz¹t bezpoœrednio towarzysz¹cych m³ode-
mu psu, tak by stopniowo przyzwyczaiæ do niego ca³e stado. Zapobiegnie to
te¿ szczególnemu przywi¹zaniu siê owczarka do paru konkretnych osobni-
ków, których nieobecnoœæ w razie sprzeda¿y lub uboju spowoduje utratê
motywacji do czuwania nad reszt¹ stada. Na ogrodzeniu boksu mo¿na umie-
œciæ lizawkê, do której bêd¹ chêtnie podchodzi³y pozosta³e zwierzêta. Da to
szczeniakowi mo¿liwoœæ poznania zapachu poszczególnych osobników. Jak
ka¿dy m³ody pies, nasz owczarek bêdzie potrzebowa³ du¿ej iloœci ruchu wiêc
codziennie trzeba wypuszczaæ go z boksu na pastwisko, aby siê wybiega³.

Wdra¿anie do ¿ycia wœród zwierz¹t gospodarskich

Po ukoñczeniu przez szczeniaka pi¹tego miesi¹ca ¿ycia, w ci¹gu dnia
powinien on byæ wypuszczany na pastwisko lub do obory, a na noc zamy-
kany z powrotem do boksu. Nale¿y pilnowaæ, by a¿ do ósmego miesi¹ca nie
pozostawiaæ psa na pastwisku bez dozoru cz³owieka. Jest on jeszcze zbyt
s³aby, by broniæ siê przed atakuj¹cymi drapie¿nikami, lub te¿ przed pode-
nerwowanymi zwierzêtami gospodarskimi (szczególnie przed matkami
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z m³odymi). Z³e doœwiadczenia w tym okresie mog¹ uniemo¿liwiæ wycho-
wanie go na psa stró¿uj¹cego.

Po oœmiu miesi¹cach mo¿na owczarka pozostawiæ ze stadem przez
ca³¹ dobê. Jeœli pies dobrowolnie pozostaje ze stadem na pastwisku, i nie
biegnie za oddalaj¹cym siê cz³owiekiem jest to wa¿ny sygna³, ¿e nasz
trening jest skuteczny.

Kontakt z w³aœcicielem i innymi osobami

Przez ca³y ten okres bezwzglêdnie trzeba ograniczaæ kontakty psa z do-
mem w³aœciciela i domownikami. Nale¿y tak¿e unikaæ g³askania psa i in-
nych pieszczot, gdy¿ wzmacnia to jego przywi¹zanie do cz³owieka, a os³abia
wiêzi ze stadem. Pewne minimum przywi¹zania i zaufania do opiekuna
i osób pomagaj¹cych przy wypasie jest oczywiœcie niezbêdne, podczas co-
dziennego przeganiania stada na inne miejsce, dojenia, strzy¿enia owiec,
badañ weterynaryjnych czy te¿ zabiegów higienicznych takich jak wycze-
sywanie czy te¿ k¹piel psa. Dlatego dozwolone jest g³askanie, poklepywa-
nie szczeniaka podczas karmienia, pojenia czy przegl¹du zwierz¹t, ale
koniecznie trzeba to robiæ na pastwisku lub w oborze, wœród stada. G³a-
skanie szczeniaka poza stadem lub co gorsza w domu, prowokuje psa do
opuszczania stada i odwiedzania miejsc, które kojarz¹ mu siê z doznan¹
przyjemnoœci¹. Jeœli chcemy by owczarek by³ w przysz³oœci skutecznym
psem stró¿uj¹cym, nie mo¿e byæ w m³odoœci pupilem domowym. Obie te
funkcje wzajemnie siê wykluczaj¹, a próba ich po³¹czenia koñczy siê Ÿle
dla samego psa, który po doroœniêciu jest wyrzucany z domu i przywi¹zy-
wany do ogrodzenia na pastwisku, z grup¹ obcych mu, wrogo nastawio-
nych zwierz¹t. Owczarek nie rozumie sytuacji, w jakiej siê znajduje i nie
potrafi wywi¹zaæ siê z zadania, które przed nim siê stawia.

Kontakt z innymi psami

Psa stró¿uj¹cego nale¿y trzymaæ z dala od innych psów w gospodar-
stwie, tak by nie przej¹³ od nich niepo¿¹danych zachowañ. Wyj¹tkiem jest
oczywiœcie towarzystwo innych, starszych psów stró¿uj¹cych, od których
mo¿e siê nauczyæ jak pilnowaæ stada. Trzeba go te¿ zapoznaæ z psami
zaganiaj¹cymi, by unikn¹æ konfliktów podczas wypasów.
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Opieka weterynaryjna

Owczarek powinien byæ regularnie badany przez lekarza weterynarii.
W wielu przypadkach pozwala to na wczesne wykrycie zagro¿eñ i prze-
ciwdzia³anie chorobom oraz wadom rozwojowym. Lekarz weterynarii jest
równie¿ najlepszym Ÿród³em informacji o profilaktyce chorób. Najwa¿-
niejsze choroby, przeciwko którym nale¿y zaszczepiæ psa to nosówka, par-
wowiroza, choroba Rubartha, leptospiroza, coronawiroza i wœcieklizna.
Ponadto powinien on byæ regularnie odrobaczany.

¯ywienie szczeni¹t

Do trzeciego tygodnia ¿ycia szczeniêta powinny byæ karmione tylko mle-
kiem matki. Od czwartego tygodnia ¿ycia mog¹ tak¿e czêœciowo przyjmowaæ
pokarm sta³y. Od³¹czonego od suki szczeniaka nale¿y stopniowo przestawiaæ
na taki pokarm. Nale¿y go karmiæ 4–5 razy dziennie. Hodowcy z Podhala
radz¹ podawaæ szczeniakom bu³kê lub chleb rozmoczony w mleku, dodaj¹c
dwa razy w tygodniu starannie rozgniecione jajko ze skorupk¹, uzupe³niaj¹c
to bia³ym serem, siekanym gotowanym miêsem (drób, baranina), z ry¿em
(nie wolno podawaæ kaszy), drobno pokrojonymi gotowanymi jarzynami.
Posi³ki nie powinny byæ suche, lecz mieæ raczej konsystencje gêstej zupy.
Weterynarze przestrzegaj¹ jednak przed karmieniem psów pieczywem i ma-
karonem, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia alergii, zalecaj¹ natomiast
ry¿. Nale¿y te¿ podawaæ preparaty wi-
taminowo–mineralne, zawieraj¹ce wi-
taminê D. Po ukoñczeniu trzeciego
miesi¹ca ¿ycia, mo¿na stopniowo prze-
stawiaæ psa na trzy posi³ki dziennie i od-
powiedni¹ dla szczeni¹t such¹ karmê,
jednak ka¿d¹ porcjê nale¿y zalewaæ
ciep³¹ wod¹ na pó³ godziny przed po-
daniem. Szczeniak musi mieæ zawsze
dostêp do miski z czyst¹ wod¹. Nie po-
winno siê gwa³townie zmieniaæ sk³adu
posi³ków, poniewa¿ uk³ad trawienny psa
bardzo wolno przystosowuje siê do
nowych pokarmów. W odró¿nieniu od
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diety cz³owieka, posi³ki podawane psu powinny byæ „monotonne”, musz¹
jednak zawieraæ odpowiednie do wieku zwierzêcia elementy. W razie w¹tpli-
woœci dotycz¹cych ¿ywienia warto skonsultowaæ siê z lekarzem weterynarii.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e owczarki podhalañskie nale¿¹ do grupy psów d³ugo ro-
sn¹cych, co oznacza, ¿e pies ten rozwija siê i roœnie do oko³o 18 miesi¹ca
¿ycia. Doœæ d³ugo nale¿y mu zatem dostarczaæ pokarm zawieraj¹cy odpo-
wiedni¹ iloœæ witamin i minera³ów, ale nie nale¿y przesadzaæ z iloœci¹ bia³ka.

¯ywienie doros³ego psa

Psa doros³ego (oko³o 16-miesiêcznego) karmimy ju¿ tylko dwa razy
dziennie; nadal trzeba pamiêtaæ o dostêpie do czystej wody. Nale¿y d¹¿yæ
do takiego zestawienia jego diety, by zapewniæ wszystkie sk³adniki nie-
zbêdne dla zachowania zdrowia, a jednoczeœnie utrzymywaæ dawkê po-
karmu na poziomie uniemo¿liwiaj¹cym jego nadmierne ot³uszczenie. Aby
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dobrze spe³niaæ funkcjê psa stró¿uj¹cego owczarek podhalañski nie mo¿e
byæ oty³y.

Hodowcy maj¹ do wyboru ró¿ne sposoby ¿ywienia psów. Wykorzystaæ
mo¿na w tym celu produkty dostêpne w gospodarstwie, lub te¿ zdecydo-
waæ siê na karmienie karm¹ granulowan¹, co najczêœciej zalecaj¹ lekarze
weterynarii.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e psy to zwierzêta miêso¿erne, dlatego miêso, koœci
i podroby s¹ wa¿nym elementem ich diety. Trzeba jednak unikaæ koœci
drobiowych, poniewa¿ po pogryzieniu rozszczepiaj¹ siê na drobne i ostre
elementy mog¹ce uszkodziæ przewód pokarmowy. Nie nale¿y tak¿e poda-
waæ zbyt du¿ej iloœci w¹troby, gdy¿ powoduje to rozwolnienie. Podhalañ-
scy górale podczas wypasów uzupe³niali dietê psów owczym mlekiem
i serwatk¹, z dodatkiem sparzonych wrz¹tkiem otrêbów ró¿nych zbó¿.
Obecnie w systemie ¿ywienia gospodarskiego mo¿na te produkty z powo-
dzeniem wykorzystywaæ jako dodatek do pokarmu, jednak przede wszyst-
kim jako wype³niacza nale¿y u¿ywaæ ry¿u. Uzupe³nieniem diety mog¹ byæ
warzywa, najlepiej utarte lub posiekane i krótko zagotowane z pokarmem.
Trzeba pamiêtaæ o dodatkach mineralnych. Szczególnie dla psów m³odych
niezbêdne jest dostarczanie preparatów z witamin¹ D, wp³ywaj¹cych na
prawid³owy rozwój koœci. Stanowczo nale¿y unikaæ s³odyczy.

Na rynku dostêpnych jest szereg granulowanych karm dla psów, czê-
sto ró¿nych dla poszczególnych grup psów (np. dla du¿ych ras psów pra-
cuj¹cych) oraz kategorii wiekowych. Sposób u¿ywania takiej karmy i dawki
¿ywieniowe umieszczone s¹ na opakowaniach. Tak¿e doros³emu psu such¹
karmê lepiej zalewaæ ciep³¹ wod¹ przed podaniem. ̄ ywienie psa nienamo-
czon¹ such¹ karm¹ mo¿e prowadziæ do zaparcia, lub bardziej niebezpiecz-
nych problemów uk³adu trawiennego.

Pielêgnacja psa

Pies stró¿uj¹cy powinien mieæ budê na podwy¿szeniu zabezpieczaj¹-
cym przed wilgoci¹ i b³otem. Najlepiej, gdy buda posiada zdejmowany
dach, poniewa¿ u³atwia to czyszczenie wnêtrza. Jako œció³kê najlepiej jest
stosowaæ s³omê lub siano, które nale¿y czêsto wymieniaæ. Derki i szmaty
nie s¹ odpowiednie, gdy¿ wilgotniej¹ i nabieraj¹ nieprzyjemnego zapachu.

Owczarki podhalañskie maj¹ d³ug¹ sierœæ, która wymaga regularnej
pielêgnacji, powinno siê go zatem szczotkowaæ raz w tygodniu. D³u¿sze
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w³osy za uszami i na ³apach mo¿na rozczesaæ grzebie-
niem z metalowymi zêbami. Owczarki liniej¹ dwa razy
w roku. W tym okresie zaleca siê czêstsze szczotko-
wanie psa. W trakcie pielêgnacji zwracaæ nale¿y szcze-
góln¹ uwagê na wszelkie zmiany skórne, a tak¿e
dok³adnie sprawdzaæ uszy i oczy. Przy okazji warto
skontrolowaæ skórê psa pod k¹tem wystêpowania pa-
so¿ytów zewnêtrznych.

Co najmniej dwa razy w roku trzeba owczarka wy-
k¹paæ, wykorzystuj¹c do tego odpowiednie szampony
dla psów. K¹piel dobrze jest wykonaæ na pocz¹tku wio-
sennego linienia oraz jesieni¹.

Psy, które stale towarzysz¹ stadu zazwyczaj dobrze
œcieraj¹ pazury. W przypadku, gdy pazury s¹ za d³ugie

nale¿y je przyci¹æ.
Wa¿na jest kontrola uzêbienia i przeciwdzia³anie powstawaniu kamie-

nia nazêbnego. Aby zapobiec problemom z kamieniem nazêbnym podaje
siê psu du¿e koœci, suchary, prêgê wo³ow¹ lub inne twarde miêso, albo te¿
specjalnie przygotowane koœci do ¿ucia dostêpne w sklepach zoologicz-
nych lub u lekarzy weterynarii.

Krycie i rozród

Suki owczarka podhalañskiego maj¹ pierwsz¹ cieczkê zazwyczaj w wie-
ku 7–8 miesiêcy. Kryje siê jednak suki starsze, w wieku powy¿ej 18 mie-
siêcy. Wczeœniejsze krycie mo¿e mieæ negatywny wp³yw na rozwój psa.
Cieczka wystêpuje dwa razy w roku i trwa stosunkowo d³ugo, nawet do
trzech tygodni. Krycie przeprowadza siê pomiêdzy 8 a 14 dniem cieczki.
Nale¿y przestrzegaæ tych terminów, poniewa¿ próby krycia wczeœniej lub
póŸniej koñcz¹ siê niepowodzeniem. Ci¹¿a trwa najczêœciej 63 dni, choæ
czêsto zdarzaj¹ siê kilkudniowe odchylenia w obie strony.

W pierwszym miesi¹cu ci¹¿y sukê karmi siê normalnie. W drugim
miesi¹cu stopniowo zwiêksza siê iloœæ pokarmu, wzbogacaj¹c go jedno-
czeœnie w produkty bia³kowe. Przed porodem suce trzeba przygotowaæ
suche pos³anie, ³atwo poch³aniaj¹ce wilgoæ. Nale¿y je wymieniæ po uro-
dzeniu siê szczeni¹t.
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Zazwyczaj rodzi siê od 3 do 8 szczeni¹t. Sam poród najczêœciej odbywa
siê bez komplikacji, warto jednak nadzorowaæ jego przebieg i w razie pro-
blemów interweniowaæ lub wezwaæ lekarza weterynarii. Nowo narodzone
szczeniaki nale¿y obejrzeæ, skontrolowaæ ich stan zdrowia i budowê. Je¿e-
li na tylnych ³apach wystêpuje dodatkowy pi¹ty pazur, trzeba zleciæ jego
usuniêcie lekarzowi weterynarii. Nieusuniêty rozrasta siê i u doros³ego
psa ³atwo ulega uszkodzeniu i infekcjom, utrudniaj¹c poruszanie siê.

Problemy w procesie wychowywania i u¿ytkowania psa

Problemy zdrowotne. Najwiêcej tego typu problemów maj¹ zwykle
najm³odsze psy. Wynikaj¹ one ze szczególnej wra¿liwoœci m³odego orga-
nizmu na gwa³towne zmiany otoczenia, w jakim siê rozwija. Przeniesienie
szczeniaka ze znanego mu, przyjaznego œrodowiska, gdzie przebywa³
z matk¹, w nowe, trudne warunki mo¿e spowodowaæ os³abienie mo¿liwo-
œci obronnych organizmu i wiêksz¹ wra¿liwoœæ na wszelkie infekcje. Zna-
ne s¹ przypadki nag³ych padniêæ szczeni¹t, w kilka, kilkanaœcie dni po
zakupie, lub zapadanie na przewlek³e choroby przewodu pokarmowego
czy skóry.

Tak¿e doros³e psy mog¹ mieæ problemy zdrowotne. Wiêkszoœæ swoje-
go ¿ycia spêdzaj¹ one na wysoko po³o¿onych halach w górach lub pastwi-
skach oddalonych od centrów wsi i miejsc zamieszkania weterynarzy,
w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego te¿ nale¿y szczególnie
dbaæ o regularne i terminowe przeprowadzanie szczepieñ ochronnych.
Ponadto nale¿y bacznie obserwowaæ zachowanie zwierzêcia i wychwytywaæ
objawy apatii, brak apetytu, wymioty, d³ugotrwa³¹ biegunkê, uporczywe
drapanie siê lub utykanie. Trzeba te¿ systematyczne sprawdzaæ stan skóry
psa (obecnoœæ œwierzbu, uczuleñ) oraz ³ap (mo¿liwe zranienia), tak by
zawczasu wykrywaæ ewentualne choroby i nie dopuszczaæ do ich zaawan-
sowanego rozwoju.

Zachowania agresywne wobec zwierz¹t gospodarskich. Zdarza siê
czasami, ¿e pies stró¿uj¹cy skaleczy lub zabije zwierzê gospodarskie. Ta-
kie sytuacje mog¹ wyst¹piæ podczas zabawy, lub w momencie narodzin
jagni¹t, koŸl¹t i ciel¹t, a tak¿e przebywania w stadzie osobników chorych
i zachowuj¹cych siê odmiennie od innych.



58

Szczeniêta (do oko³o 10 miesi¹ca ¿ycia) usi³uj¹ siê bawiæ ze zwierzêta-
mi gospodarskimi jak ze swoimi rówieœnikami. Zazwyczaj zabawy takie
s³u¿¹ opanowaniu technik ³owieckich – umiejêtnoœci chwytania i zabija-
nia ofiar, niezbêdnych w doros³ym ¿yciu drapie¿nika. Pies jako potomek
wilka takie potrzeby zachowa³. Typowym zachowaniem jest bieganie wokó³
wybranych zwierz¹t hodowlanych, koñcz¹ce siê nag³ym zatrzymaniem
z pochylon¹ g³ow¹ i wyci¹gniêtymi przednimi ³apami. Ucieczka owcy lub
cielaka prowokuje psa do kontynuowania zabawy i œcigania go z coraz
wiêkszym zapa³em, co mo¿e doprowadziæ do zagonienia zwierzêcia. Nato-
miast z³apanie œciganego obiektu mo¿e zakoñczyæ siê okaleczeniem, a na-
wet œmiertelnym zranieniem. Doœwiadczone zwierzêta gospodarskie zwykle
nie daj¹ siê wci¹gn¹æ w tak¹ zabawê, jednak m³odsze mog¹ ³atwo ulec
panice. Psy wyrastaj¹ z takich zabaw zwykle oko³o 12–18 miesi¹ca ¿ycia.
Problem mo¿e okazaæ siê powa¿ny, gdy w inwentarzu utrwali siê strach
przed rozbawionym psem, a u psa zachowanie takie przejdzie w nawyk.
Jeœli zauwa¿y siê na pastwisku podobn¹ sytuacjê, nale¿y stanowczo i b³y-
skawicznie reagowaæ. Trzeba skarciæ psa ostr¹ komend¹ "nie" i daæ mu
klapsa. Czynnikiem sprzyjaj¹cym takim niepo¿¹danym zachowaniom mo¿e
byæ nadmiar energii wynikaj¹cy z przekarmienia. Jeœli stwierdzimy, ¿e pies
jest zbyt ot³uszczony, nale¿y odpowiednio skorygowaæ jego dietê.

Wœród doros³ych psów powa¿nym problemem bywa podkradanie siê
do stada z nisko opuszczon¹ g³ow¹. Mo¿e to u zwierz¹t gospodarskich
wywo³ywaæ panikê, gwa³town¹ ucieczkê, nawet poranienie siê o elementy
ogrodzenia. Zachowanie takie jest na szczêœcie doœæ rzadkie, czêœciej wy-
stêpuje np. u owczarka szkockiego (border collie). Tresura zwykle nie
mo¿e zapobiec ujawnianiu siê tych cech. Psów zachowuj¹cych siê w ten
sposób nie nale¿y wykorzystywaæ do ochrony stad.

Notowano przypadki atakowania przez psy zwierz¹t chorych (maj¹cych
paso¿yty, grzybicê racic, okulawionych) oraz zachowuj¹cych siê nietypowo,
np. stoj¹cych nieruchomo przy ogrodzeniu z g³ow¹ wetkniêt¹ miêdzy ele-

menty p³otu, czy chodz¹cych w kó³ko po pastwi-
sku. Trudno wyt³umaczyæ takie zachowania, gdy¿
zdarza siê ono równie¿ u psów ca³kowicie godnych
zaufania. Przypadki zabijania osobników zacho-
wuj¹cych siê nietypowo, chorych, z wadami roz-
wojowymi, przez cz³onków tej samej grupy
obserwowano u wiêkszoœci dzikich psowatych.
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Mo¿na takich sytuacji unikaæ utrzy-
muj¹c inwentarz w dobrej kondycji
i szybko izoluj¹c zwierzêta chore.

Psy mog¹ zachowywaæ siê agre-
sywnie podczas pierwszego w ¿y-
ciu kontaktu z porodami zwierz¹t
hodowlanych. Zwykle dotyczy to
najwczeœniej urodzonych w danym
sezonie m³odych. W okresie porodów
konieczny jest zwiêkszony nadzór nad
m³odym psem. Najlepiej go wówczas
trzymaæ na uwiêzi, a gdy m³ode ju¿
siê urodz¹, ostro¿nie dokonaæ prezentacji. W nastêpnych latach owczarek
nie powinien siê ju¿ zachowywaæ agresywnie. Zjadanie przez psa wydala-
nych przez koc¹ce siê matki ³o¿ysk jest zjawiskiem naturalnym i nie po-
winno prowadziæ do szkodliwych nawyków. Jednak niektórzy hodowcy
zalecaj¹ zakopywanie ³o¿ysk.

Opuszczanie stada. Najczêstszym problemem wystêpuj¹cym podczas
wychowywania psów stró¿uj¹cych jest samowolne opuszczanie stada.
Zwykle jest to zwi¹zane z zachowaniami seksualnymi lub poznawaniem,
obw¹chiwaniem i znakowaniem terenu. Mo¿e to byæ jednak spowodowa-
ne b³êdami w treningu owczarka. W praktyce niewiele psów przebywa ze
stadem przez ca³y dzieñ. Podczas upa³ów, szczególnie oko³o po³udnia psy
czêsto oddalaj¹ siê, szukaj¹c wody lub cienia.

G³askanie i zabawy z m³odym psem powoduj¹ jego stopniowe przy-
wi¹zywanie siê do domu i ludzi. Towarzystwo cz³owieka staje siê dla psa
bardziej atrakcyjne, ni¿ pobyt w stadzie. Zwierzêta gospodarskie zwykle
nie akceptuj¹ zachowuj¹cego siê w taki sposób psa. Mo¿na i nale¿y temu
przeciwdzia³aæ. Wiêksza za¿y³oœæ z psem dozwolona jest tylko w przypad-
ku, gdy pastwisko jest ogrodzone lub, gdy znajduje siê ono w pobli¿u
zabudowañ i nie mo¿na unikn¹æ kontaktów z ludŸmi.

Jednym z g³ównych powodów nadmiernego w³óczêgostwa psów jest
aktywnoœæ seksualna. Dotyczy to zarówno psów, jak i suk. Zapobiegaæ
temu mo¿na poprzez sterylizacjê, przeprowadzan¹ zwykle po osi¹gniêciu
dojrza³oœci p³ciowej – u suk po pierwszej cieczce, a u psów w wieku oko³o
8–9 miesiêcy. Sterylizacja nie ma wp³ywu na przydatnoœæ u¿ytkow¹.
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Du¿e psy, a do nich nale¿y wiêkszoœæ psów stró¿uj¹cych, tak¿e nasz
rodzimy owczarek podhalañski, mog¹ mieæ problemy z pozbyciem siê
nadmiaru ciep³a podczas letnich miesiêcy. Gêste bia³e futro dobrze izolu-
je, zarówno przed ch³odem, jak i upa³ami oraz wilgoci¹. Jednak podczas
du¿ych upa³ów pies bêdzie szuka³ schronienia przed s³oñcem w stodole,
zag³êbieniu w ziemi, pod krzewami, nie zwracaj¹c wówczas szczególnej
uwagi na stado. Aby tego unikn¹æ, trzeba dbaæ o sierœæ owczarka, przyci-
naæ j¹ krótko lub wyczesywaæ i koniecznie zapewniæ zwierzêciu swobodny
dostêp do naczynia z czêsto wymienian¹ wod¹. Pewnym zabezpieczeniem
jest fakt, ¿e w ci¹gu najcieplejszych godzin upa³ jednakowo doskwiera te¿
drapie¿nikom i niechêtnie wówczas wyruszaj¹ na polowanie.

Inne problemy. Pojedynczy pies mo¿e mieæ problemy z ochron¹ zbyt
du¿ego lub nadmiernie rozproszonego stada. Dlatego nale¿y utrzymywaæ
zwierzêta w zwartej grupie, by maksymalizowaæ u¿ytecznoœæ psa. Liczba
psów powinna byæ dostosowana do liczebnoœci ochranianych zwierz¹t. Jeœli
stado liczy ponad 100 sztuk, warto zainwestowaæ w dwa lub wiêcej psów.

Podczas wypasu rotacyjnego, gdy zmieniamy co jakiœ czas pastwisko,
pies mo¿e czuæ siê zdezorientowany. Dobrze jest wtedy przespacerowaæ
siê z nim wzd³u¿ granic nowego pastwiska. Czasem trzeba uwi¹zaæ psa
w nowym miejscu na 2–3 dni, ale wówczas konieczny jest zwiêkszony
nadzór w³aœciciela nad stadem.

Nale¿y unikaæ wychowywania szczeniaków z jagniêtami przeznaczo-
nymi na sprzeda¿. Po sprzeda¿y jagni¹t pies mo¿e nie wykazywaæ chêci
ochrony pozosta³ych, starszych owiec.

Trening nastêpcy lub pomocnika psa

O wychowaniu nastêpcy psa stró¿uj¹cego nale¿y zacz¹æ myœleæ, gdy pierw-
szy pies osi¹gnie wiek 2–4 lata, gdy¿ wyszkolenie nastêpnego wymaga bli-
sko 20 miesiêcy. Trening kolejnego psa jest ³atwiejszy ni¿ pierwszego.
Inwentarz jest ju¿ wtedy przyzwyczajony do obecnoœci psiego opiekuna,
ponadto psy starsze mo¿na wykorzystywaæ do uczenia psów m³odszych.
W takim przypadku szczeniak w towarzystwie starszego psa mo¿e byæ wcze-
œniej pozostawiany na pastwisku. Przez pierwsze 16 tygodni nale¿y utrzy-
mywaæ nowego psa pod pe³nym nadzorem pasterza. Z doœwiadczenia
hodowców wynika, ¿e m³ody pies wy³adowuje swoj¹ energiê i potrzebê za-
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bawy na starszym psie, a nie na owcach. Ponadto w obecnoœci starszego
owczarka zwierzêta gospodarskie mniej boj¹ siê nowego przybysza.

Najlepszym nauczycielem dla m³odych psów jest ich matka, dlatego te¿
warto zastanowiæ siê nad uzyskaniem w³asnego przychówku, koniecznie
jednak z rasowym reproduktorem.

OGRODZENIA ELEKTRYCZNE

Ogrodzenia elektryczne, nazywane tak¿e pastuchami elektrycznymi,
sk³adaj¹ siê z drutów, linek lub specjalnych taœm rozci¹gniêtych na s³up-
kach wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego. W przypadku ochro-
ny przed wilkami zaleca siê stosowanie bia³ych lub kolorowych taœm
o szerokoœci 4 cm. Druty s¹ najmniej przydatne. Ogrodzenia zasilane s¹
pr¹dem elektrycznym z elektryzatorów sieciowych (230 V) lub bateryj-
nych (akumulatorowych) o napiêciu znamionowym wynosz¹cym od 5,6
do 12 V. Pastuchy odstraszaj¹ zwierzêta za pomoc¹ krótkotrwa³ych bole-
snych, ale niegroŸnych dla ¿ycia, impulsów elektrycznych o energii wyno-
sz¹cej zazwyczaj od 0,4 do 2,4 J.

Skutecznoœæ pastuchów elektrycznych uwarunkowana jest konstrukcj¹
samego ogrodzenia elektrycznego, parametrami urz¹dzeñ zasilaj¹cych i ich
wadliwoœci¹, konfiguracj¹ terenu i odpowiedni¹ konserwacj¹ ogrodzenia.
Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e ogrodzenia elektryczne mog¹
w znacznym stopniu eliminowaæ szkody.

Wykorzystywanie pastuchów elektrycznych do zapobiegania szkodom
od wilków ma takie same ogra-
niczenia jak wykorzystywanie kla-
sycznych ogrodzeñ. Generalnie
nale¿y zapobiec przechodzeniu
drapie¿nika pod najni¿ej zawie-
szonym przewodem (taœm¹) oraz
przeskakiwaniu nad ogrodze-
niem. W celu przeciwdzia³ania
przeczo³giwaniu siê wilków pod
ogrodzeniem nale¿y umieszczaæ
najni¿szy przewód na wysokoœci
10–20 cm nad pod³o¿em. Nato-
miast przeskakiwaniu ogrodzenia
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zapobiec mo¿na poprzez stosowanie stosunkowo wysokich ogrodzeñ elek-
trycznych z ostatnim przewodem umieszczonym na wysokoœci nawet
2 m. Do wysokoœci oko³o 1,5 m przewody powinny byæ umieszczone w od-
leg³oœci 20-25 cm, natomiast odleg³oœæ pomiêdzy przewodami umieszczo-
nymi wy¿ej mo¿e wynieœæ do 30 cm. Opcjonalnie mo¿na stosowaæ
pod³¹czon¹ do elektryzatora siatkê metalow¹ o wysokoœci 1,2 m a powy-
¿ej niej dodatkowe ci¹gi przewodów. Zaleca siê by napiêcie na linii ogro-
dzenia wynosi³o co najmniej 4500 V.

Generaln¹ zasad¹ skutecznego wykorzystania ogrodzeñ elektrycznych
jest usuwanie wysokiej roœlinnoœci – traw, krzewów, ga³êzi drzew, które
mog³yby dotykaæ przewodów. Powoduje to znaczny up³yw pr¹du i du¿y
spadek si³y impulsu elektrycznego, a nawet jego ca³kowity zanik. Przewo-
dy elektryczne powinny byæ dobrze widoczne dla zwierz¹t, dlatego najle-
piej jest wykorzystaæ kolorowe taœmy, ewentualnie linki. S³abo widoczne
druty mog¹ byæ przerywane przez uciekaj¹ce w pop³ochu zwierzêta lub
atakuj¹ce je drapie¿niki.

Ogrodzenia elektryczne mog¹ byæ stosowane w kombinacji z ogrodze-
niami siatkowymi. W takim przypadku przewody umieszcza siê nad ogro-
dzeniem siatkowym o wysokoœci 1,2 m. Dodatkowo jeden przewód rozci¹ga
siê na wysokoœci 10–20 cm nad ziemi¹ po zewnêtrznej stronie ogrodzenia.

Obowi¹zkowo nale¿y pamiêtaæ o normach i wzglêdach bezpieczeñstwa
zwi¹zanych z prawid³owym u¿ytkowaniem ogrodzeñ elektrycznych. Ogro-
dzenia nie powinny byæ zasilane z dwóch elektryzatorów, ani te¿ z dwóch
niezale¿nych obwodów tego samego elektryzatora. Aby zabezpieczyæ siê przed
uszkodzeniami ogrodzenia przez pioruny nale¿y stosowaæ odgromniki. Zale-
ca siê równie¿ od³¹czenie elektryzatora i wy³¹czenie ogrodzenia w trakcie burz
z wy³adowaniami elektrycznymi. Trzeba unikaæ krzy¿owania siê pastucha
z liniami energetycznymi. W przypadku, gdy jest to nieuniknione, konieczne
jest zachowanie odleg³oœci minimum 2 m od przewodów niskiego napiêcia
i przewodów telefonicznych oraz 10 m od przewodów o napiêciu powy¿ej
1000 V. Fragmenty ogrodzenia rozci¹gaj¹ce siê wzd³u¿ dróg i œcie¿ek musz¹
byæ oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi zgodnymi z normami.

OGRODZENIA SIATKOWE

W hodowli wykorzystuje siê zazwyczaj niewysokie, do 1,3 m, ogrodze-
nia wykonane z siatki, desek lub ¿erdzi, maj¹ce w za³o¿eniu jedynie zapo-
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biegaæ rozchodzeniu siê inwentarza poza obrêb pastwiska. Podczas wypa-
sów owiec stosuje siê tak¿e tzw. koszary, czyli przenoœne drewniane za-
grody o wysokoœci oko³o 1,2 m i boku 15–30 m, wewn¹trz których w nocy
przetrzymuje siê owce wypasane na górskich halach i ³¹kach. Tego rodza-
ju ogrodzenia w ¿adnym wypadku nie zapobiegaj¹ atakom wilków, prze-
ciwdzia³aj¹ jedynie rozpraszaniu siê zwierz¹t.

Chc¹c zastosowaæ ogrodzenia jako metodê ochrony inwentarza przed dra-
pie¿nictwem wilków nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e zwierzêta te bardzo
dobrze siê podkopuj¹. Potrafi¹ tak¿e wysoko skakaæ. Aby skutecznie zabez-
pieczyæ zwierzêta hodowlane za pomoc¹ ogrodzeñ, nale¿a³oby wykonaæ p³ot
z siatki o wysokoœci 2,5–3 m, np. takiej, która wykorzystywana jest w leœnic-
twie do ochrony upraw przed dzikimi zwierzêtami kopytnymi. Dodatkowo,
dla unikniêcia podkopywania siê pod siatk¹, nale¿a³oby j¹ wkopaæ w ziemiê
na g³êbokoœæ 0,5 m. Zaleca siê dodanie na szczycie ogrodzenia jednej lub
dwóch linii drutu kolczastego, lub te¿ odgiêcie górnej krawêdzi ogrodzenia na
zewn¹trz, w celu zapobie¿enia wspinaniu siê drapie¿ników po siatce i prze-
skakiwaniu gór¹. Istotnym uwarunkowaniem wp³ywaj¹cym na skutecznoœæ
ogrodzeñ jest konfiguracja terenu. Wszelkie wywy¿szenia, wzniesienia, paro-
wy i doliny potoków to dobre miejsce dla przedostania siê drapie¿nika do
wnêtrza zagrody. Dlatego te¿ nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na szczelnoœæ
i odpowiedni¹ wysokoœæ ogrodzenia w takich miejscach. Jest to wa¿ne w te-
renach górskich, gdzie czêœæ pastwisk znajduje siê na stokach.

Poniewa¿ wykonanie odpowiedniego ogrodzenia jest kosztowne
i pracoch³onne, rozwi¹zanie to mo¿e s³u¿yæ do ochrony inwentarza
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w ograniczonym zakresie. Mo¿na na przyk³ad wykorzystywaæ wysokie
ogrodzenia do zabezpieczania wydzielonych fragmentów pastwiska, na
których przetrzymuje siê inwentarz w ci¹gu nocy.

W Polsce wysokie ogrodzenia s¹ skutecznie wykorzystywane razem
z owczarkami podhalañskimi przez kilku hodowców w Bieszczadach do
zabezpieczania owiec w nocy.

FLADRY

Pierwotnie fladry wykorzystywane by³y przez myœliwych w trakcie
polowañ na wilki. Uwa¿ano je za metodê bardzo skuteczn¹, o ile ca³y
proces otrapiania i póŸniejszego fladrowania by³ przeprowadzony prawi-
d³owo.

Po raz pierwszy fladry do ochrony inwentarza zastosowano w 2000 roku
w Beskidzie Œl¹skim, w ramach projektu Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.
Obserwacje z kilku lat realizacji tego projektu pokazuj¹, ¿e wilki nigdy nie
przekroczy³y prawid³owo zainstalowanych fladr. Niektóre przyk³ady do-
bitnie wskazuj¹ na skutecznoœæ tej metody. Na przyk³ad jeden z hodow-
ców z Beskidu Œl¹skiego, który we wczeœniejszych latach mia³ du¿e straty
od wilków (do 22 owiec zabitych podczas jednego ataku), dokona³ nie-
œwiadomego eksperymentu. Otoczy³ fladrami niski koszar ze stadem 80
owiec, poza nim na tym samym pastwisku pozostawi³ 3 kozy. Noc¹ wilki
podesz³y do stada, jednak nie zaatakowa³y owiec, lecz zabi³y i zjad³y wszyst-
kie pozostaj¹ce poza fladrami kozy.

Odstraszaj¹ce dzia³anie fladr na wilki by³o testowane zarówno na dra-
pie¿nikach w niewoli, jak i na osobnikach wolno ¿yj¹cych. Doœwiadczenia
nad wilkami w niewoli (w ogrodzie zoologicznym w Rzymie) wykaza³y, ¿e
nie tyle kolor, co sposób wykonywania fladr i ich instalowania by³ bardzo
istotny. Fladry dzia³a³y szczególnie odstraszaj¹co, kiedy poszczególne cho-
r¹giewki naszyte by³y co 50 cm (odleg³oœæ pomiêdzy œrodkiem pasków
materia³u), a sznury rozci¹gniête by³y tak, by koñcówki chor¹giewek znaj-
dowa³y siê tu¿ nad gruntem. Wilki czasami przechodzi³y przez fladry,
je¿eli odleg³oœæ pomiêdzy chor¹giewkami by³a wiêksza ni¿ 75 cm, lub gdy
fladry zawieszono na wysokoœci poni¿ej 25 cm lub powy¿ej 75 cm. Jednak
nawet wówczas czyni³y to niechêtnie.

Eksperymenty prowadzone w Ameryce Pó³nocnej na dzikich wilkach
wykaza³y, ¿e fladry s¹ w stanie przez co najmniej 60 dni (tak d³ugo trwa³

64



65

eksperyment) zapobiegaæ podchodzeniu wilków do miêsa i koœci wysta-
wionych na naciskach. Fladry skutecznie zabezpiecza³y przed wilkami tak¿e
pastwiska o wielkoœci 25 ha – przez 60 dni wilki nie przekroczy³y fladr,
pomimo tego, ¿e 23 razy podchodzi³y do nich. W kolejnym eksperymencie
ogrodzono pastwisko o powierzchni 400 ha – tu wilki przesz³y fladry po
61 dniach ekspozycji, i zabi³y jedno cielê. Okaza³o siê jednak, ¿e w miej-
scu przekroczenia fladr nie by³y one prawid³owo zainstalowane.

Tradycyjne fladry robiono z cienkiego sznurka (tzw. szpagatu), naszy-
waj¹c na niego w¹skie kawa³ki materia³u, najczêœciej w kolorze czerwo-
nym lub innym, równie jaskrawym. Ca³oœæ, zwykle kilka kilometrów,
nawiniêta by³a na drewniany bêben. Zalecane do ochrony inwentarza fla-
dry powinny siê sk³adaæ z pasków czerwonego, zwiewnego materia³u o wy-
miarach 10 x 60 cm, naszytych na mocny sznurek o œrednicy 3–4 mm,
w odstêpach 40 cm Do ich wykonania polecamy cienk¹ dzianinê tzw. de-
deron, poniewa¿ jest on stosunkowo wytrzyma³y, lekki, nie strzêpi siê
i szybko wysycha. D³ugoœæ sznura zale¿y od wielkoœci zagrody lub obsza-
ru, które zamierza siê ogrodziæ.

Fladry rozwiesza siê wokó³ pastwiska lub koszaru, na wbitych w zie-
miê tyczkach, w odleg³oœci oko³o 1,5–2 m od zewnêtrznych boków ogro-
dzenia koszaru lub innej zagrody, w której przebywa inwentarz. Fladrami
mo¿na te¿ otoczyæ zwierzêta pas¹ce siê na uwiêzi, jednak nale¿y zadbaæ,
by nie mog³y one do nich dosiêgn¹æ i ich pogryŸæ. Sznur fladr powinien
byæ naprê¿ony, a wysokoœæ tyczek nale¿y tak dobraæ, by dolne krawêdzie
materia³u znajdowa³y siê oko³o 15 cm nad powierzchni¹ gruntu i mog³y
swobodnie powiewaæ na wietrze. Bardzo wa¿ne jest, aby one tworzy³y
zamkniêty prostok¹t lub okr¹g. Nie mo¿na dopuszczaæ do tego, by po-
wstawa³y przerwy, wynikaj¹ce np. z obwiœniêcia, czy te¿ zerwania jednej
z chor¹giewek. Dodatkowo dzia³anie mo¿e byæ wzmacniane za pomoc¹
intensywnego zapachu, np. dezodorantów lub innych intensywnie, nie-
przyjemnie pachn¹cych substancji. Fladry najlepiej nawin¹æ na lekki bê-
ben (przeznaczony np. na w¹¿ ogrodniczy) umo¿liwiaj¹cy ich ³atwe
rozwijanie i zwijanie oraz przechowywanie w zimie.

Odstraszanie drapie¿ników

Do odstraszania drapie¿ników wykorzystywano ró¿norodne œrodki
techniczne. Najpopularniejsze sposoby to sta³a obecnoœæ ludzi, palenie
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ognisk w pobli¿u stad, wykorzystywanie petard, emitorów g³oœnych dŸwiê-
ków i silnego œwiat³a. Amerykañski Departament Rolnictwa promuje urz¹-
dzenie o nazwie Elektroniczny Stra¿nik (ang. Electronic Guard) do ochrony
inwentarza przed atakami kojotów i wilków. Jego dzia³anie polega na
emitowaniu w nocy sygna³ów dŸwiêkowych oraz œwiat³a w losowych od-
stêpach czasu. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w œwiat³oczu³y czujnik w³¹-
czaj¹cy je automatycznie po zapadniêciu zmroku. Zawieszany jest na
ga³êziach drzew lub s³upkach dooko³a pastwiska i w jego wnêtrzu. Szcze-
gólnym rozwi¹zaniem jest aktywowanie takiego urz¹dzenia przez czujniki
znajduj¹ce siê w obro¿ach telemetrycznych zak³adanych wilkom i kojo-
tom. Technika ta umo¿liwia uruchomienie urz¹dzenia odstraszaj¹cego
dok³adnie w chwili pojawienia siê drapie¿nika, wymaga jednak uprzednie-
go od³owienia go i wyposa¿enia w obro¿ê. Jest to metoda droga i praco-
ch³onna, aczkolwiek pierwsze wyniki jej stosowania wydaj¹ siê byæ
obiecuj¹ce.

Prowadzono te¿ próby nad wykorzystaniem ró¿nych œrodków chemicz-
nych jako repelentów odstraszaj¹cych drapie¿niki. Repelenty stosowane
by³y do smarowania ogrodzeñ otaczaj¹cych pastwiska lub te¿ w formie
kapsu³ek umieszczane by³y w obro¿ach zak³adanych na szyje owiec. Sku-
tecznoœæ tych œrodków okaza³a siê byæ niewielka. Drapie¿niki stosunko-
wo szybko przyzwyczaja³y siê do obcego zapachu, a w przypadku obró¿
uczy³y siê wykorzystywania innych technik ataku, np. od ty³u, a nie chwy-
tem za gard³o.

Potencjaln¹ metod¹ odstraszania drapie¿ników jest wykorzystywanie
naturalnych substancji chemicznych zawartych w kale i moczu obcych
osobników tego samego gatunku. Mo¿na je pozyskiwaæ np. w ogrodach
zoologicznych lub te¿ zamawiaæ przez Internet w wyspecjalizowanych fir-
mach. Substancje te mo¿na umieszczaæ wokó³ granic pastwiska w celu
symulowaniu znakowania granic terytorium. Dotychczas metoda ta nie
zosta³a jednak przetestowana.
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BÓBR EUROPEJSKI
(Castor fiber)

ANDRZEJ CZECH

Potrzeba opracowania niniejszego poradnika wynik³a z koniecznoœci
przedstawienia sposobów postêpowania z bobrami w ró¿nych warun-

kach. Jest to o tyle istotne, ¿e mog¹ one powodowaæ dotkliwe straty go-
spodarcze, czemu nale¿y zapobiegaæ lub co nale¿y minimalizowaæ, oraz
wywieraæ du¿y wp³yw na œrodowisko przyrodnicze. W siedliskach bobrów
czêsto wystêpuj¹ chronione i rzadkie gatunki zwierz¹t i roœlin, jak rów-
nie¿ ekosystemy chronione prawem polskim, unijnym i konwencjami
miêdzynarodowymi.

Biologia i ekologia bobra europejskiego

OGÓLNE INFORMACJE O GATUNKU

Bóbr europejski jest najwiêkszym gryzoniem Euroazji. Przednie koñczy-
ny s¹ bardzo zrêczne i chwytne, tylne s¹ mocne i masywne, o palcach spiê-
tych b³on¹ p³awn¹. Masa cia³a osi¹ga od 18-25 kg, choæ nieraz przekracza 30
kg [GoŸdziewski, 2007], d³ugoœæ cia³a wynosi 90-110 cm [¯urowski, 1979].

Umaszczenie bobra jest zmienne, od smoliœcie czarnego poprzez ró¿ne
odcienie br¹zowego do jasnego. Nocny tryb ¿ycia spowodowa³, ¿e najlepiej
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rozwiniête zmys³y bobra to wêch, s³uch i dotyk. Wêch bobra pozwala na
doskona³¹ komunikacjê miêdzy cz³onkami rodziny oraz miêdzy niespokrew-
nionymi osobnikami. Bobry znakuj¹ zajmowane terytorium wydzielin¹ o na-
zwie strój bobrowym (castoreum). Przekazuje on istotne informacje o sk³adzie
rodziny, p³ci, jego miejsca w hierarchii socjalnej. Zmys³ dotyku bobra jest
bardzo rozwiniêty. Bobry dobrze wyczuwaj¹ „d³oñmi” kierunek i si³ê pr¹du
wody, dziêki temu mog¹ w porê zatrzymaæ wyp³yw wody z uszkodzonej
tamy. Delikatnie chwytaj¹ drobne przedmioty i dok³adnie przeprowadzaj¹
toaletê futra.

Zwierzêta te s¹ silnie terytorialne. Wielkoœæ ich terytoriów zale¿y od
zasobnoœci w pokarm i przewa¿nie osi¹ga od 1 - 4 km d³ugoœci cieku [Czech,
2001].

Bobry s¹ w zasadzie monogamiczne, ¿yj¹ w trwa³ych grupach – rodzi-
nach. Typowa rodzina bobrów sk³ada siê z rozmna¿aj¹cej siê pary rodziciel-
skiej, m³odych tegorocznych i m³odych z roku poprzedniego, osi¹gaj¹c

maksymalnie dziesiêæ osobników na
terenach o znacznym zagêszczeniu po-
pulacji. W Polsce œrednia liczebnoœæ
rodziny bobrowej wynosi oko³o czterech
osobników.

Para rodzicielska odbywa gody
w styczniu i lutym. Samice rodz¹ w ma-
ju i czerwcu po 105 - 107 dniach ci¹¿y.
W miocie jest zwykle jeden lub dwa, rza-
dziej cztery m³ode [GoŸdziewski, 2007].
Nowo narodzone boberki ju¿ w pierw-
szych dniach ¿ycia widz¹ i potrafi¹ p³y-
waæ. Opiekuj¹ siê nimi oboje rodzice,

w wychowie pomaga równie¿ starsze rodzeñstwo. W trzecim roku ¿ycia, na
wiosnê, m³ode osobniki zwykle opuszczaj¹ rodzinne gniazdo w poszukiwa-
niu partnera i miejsca na osiedlenie siê. Bobry ¿yj¹ do 30 lat, ale okres ich
intensywnego rozrodu przypada miêdzy 5 a 10 rokiem ¿ycia [GoŸdziewski,
2007].

Roczny przyrost populacji w naszych warunkach po uwzglêdnieniu ubyt-
ków wynosi od kilku do kilkunastu procent, w zale¿noœci od regionu kraju,
zagêszczenia i struktury wiekowej populacji, warunków wodnych œrodowi-
ska, dostêpnoœci karmy oraz liczby miejsc mo¿liwych do kolonizacji.

M³ody boberek. Fot. Gerhard Schwab
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PO¯YWIENIE I SIEDLISKO

Bobry s¹ roœlino¿ercami, jedz¹ prawie wszystkie gatunki roœlin przy-
brze¿nych i wodnych, jad³ospis bobra sk³ada siê z ponad 200 gatunków
roœlin zielnych i 100 drzewiastych [Czech, 2001]. Na ogó³ ta ró¿norodnoœæ
jest ograniczona dostêpnoœci¹ po¿ywienia, bobry ¿eruj¹ bowiem w doœæ
w¹skiej 20-metrowej strefie przybrze¿nej. O miejscu osiedlenia siê decydu-
je, poza g³êbokoœci¹ zbiornika wodnego, obfitoœæ przydatnego na zimê ¿eru
drzewnego. Bobry najczêœciej zajmuj¹ brzegi rzek i jezior, bagna i wyrobiska
potorfowe i po¿wirowe, ale równie¿ cieki z ledwo p³yn¹c¹ wod¹ i du¿e rze-
ki. W miejscach tych dominuj¹ zespo³y szuwarowe, turzycowe i zaroœlowe
zajête przez krzewiaste wierzby i brzozy, a w zbiorowiskach leœnych brzozy
i olsze. PóŸn¹ wiosn¹, latem i wczesn¹ jesieni¹ ¿ywi¹ siê g³ównie roœlinno-
œci¹ zieln¹ wystêpuj¹c¹ obficie w bez-
poœrednim s¹siedztwie wody. Od
po³owy paŸdziernika po¿ywienie bo-
brów stanowi¹ krzewy i drzewa liœcia-
ste, które równie¿ magazynuj¹ na zimê.
Bobry nie jedz¹ drewna, a jedynie liœcie,
m³ode pêdy, cienkie ga³¹zki, ³yko i ko-
rê. Preferuj¹ szczególnie osikê i inne
gatunki topoli oraz wierzbê, a w dal-
szej kolejnoœci brzozê, leszczynê i inne
liœciaste. Doros³y bóbr siedz¹cy na ¿eremiu Fot. Jan

GoŸdziewski
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Wp³yw bobrów na œrodowisko przyrodnicze
i ekosystemy zajmowane przez cz³owieka

RETENCJA WODY

Zmiany w œrodowisku powodo-
wane przez bobry, tam gdzie zagêsz-
czenie populacji jest wysokie, ma
istotne znaczenie biocenotyczne.
Zakres dzia³alnoœci retencyjnej bo-
brów mo¿na porównaæ z dzia³ania-
mi prowadzonymi we wszystkich
krajowych programach ma³ej reten-
cji. W rozlewiskach bobrowych
w skali kraju gromadzone jest co
najmniej kilkanaœcie milionów m3

wody, co istotnie wp³ywa na gospo-
darkê wodn¹ wielu dorzeczy. Potwierdzi³y to badania naukowe prowa-
dzone w 2003 roku przez Instytut Nauk o Œrodowisku Uniwersytetu
Jagielloñskiego.

W okolicy stawów bobrowych podwy¿sza siê i stabilizuje poziom wody
gruntowej, zmniejsza siê erozja oraz zwiêksza osadzanie cz¹stek mineral-
nych i organicznych. Inicjowane s¹ naturalne procesy bagienne, co wp³y-
wa korzystnie na bioró¿norodnoœæ tych œrodowisk.

Staw bobrowy w okolicach Krakowa  Fot.
£ukasz Rydliñski
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 MORFOLOGIA CIEKÓW WODNYCH

Kopanie nor i kana³ów przez bobry, transportowanie drewna z l¹du
oraz podwy¿szanie poziomu wody w wyniku budowy tam powa¿nie zmie-
niaj¹ charakter i kszta³t linii brzegowej cieków lub zbiorników. Nurt staje
siê ³agodniejszy, woda wnika w kana³y, pojawiaj¹ siê wyp³ycenia i zag³ê-
bienia. Brzeg jest stabilizowany przez zaroœla wierzby, które czêsto wyra-
staj¹ z ga³¹zek pozostawianych przez bobry. Œrodowisko zajmowane przez
te zwierzêta cechuje du¿a dynamika zachodz¹cych w nim procesów. S¹
one bardzo ró¿ne w zale¿noœci od rodzaju ekosystemu, liczebnoœci popu-
lacji i czasu przebywania bobrów.

Tamy bobrowe w górnym biegu rzek s¹ jednym z najbardziej widocz-
nych i charakterystycznych efektów in¿ynierskiej dzia³alnoœci bobrów
wp³ywaj¹cym na renaturalizacjê. Równie¿ rzeki, które w swoim œrodko-
wym i dolnym biegu s¹ zasiedlone przez bobry, przyjmuj¹ naturalny, pier-
wotny charakter. Zawalanie siê starych, nieu¿ywanych nor zmienia profil
brzegów na bardziej ³agodny. Stopniowo odtwarzaj¹ siê meandry, od nur-
tu odcinaj¹ siê p³ycizny z bujn¹ roœlinnoœci¹ i bogatym œwiatem zwierz¹t.

HYDROLOGIA

Wody gromadzone w stawach bo-
browych stopniowo wnikaj¹ w ota-
czaj¹cy grunt, lokalnie podwy¿szaj¹c
poziom wody gruntowej. Nawet
w znacznej odleg³oœci od cieku zmia-
nie ulega chemizm i uwodnienie
gleb, jak równie¿ sk³ad gatunkowy
fauny glebowej. Rozlewiska bobro-
we staj¹ siê oczyszczalniami wody,
gdzie ró¿ne zanieczyszczenia wody
ulegaj¹ sedymentacji, sorbcji i innym
przemianom fizykochemicznym. Miêdzy innymi dziêki dzia³alnoœci mi-
kroorganizmów wy³apywane s¹ metale ciê¿kie, a wp³ywaj¹ce do stawu
wody, zanieczyszczone kwasami i zasadami, ulegaj¹ zobojêtnieniu. P³y-
waj¹ce i wykopuj¹ce mu³ bobry, powoduj¹ mieszanie siê wody i uaktyw-
niaj¹ w ten sposób procesy biochemiczne. Woda opuszczaj¹ca staw jest

Tama na niekonserwowanym rowie melio-
racyjnym  Fot. Andrzej Czech
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zatem czystsza i bardziej klarowna. Warto zaznaczyæ, ¿e pojedyncze rodzi-
ny bobrów mog¹ budowaæ wiele tam (nawet do 20 na 1 kilometrze cieku).
Wobec tego ich wp³yw bêdzie zwielokrotniony, wzi¹wszy pod uwagê ca³-
kowit¹ d³ugoœæ cieku.

BIORÓ¯NORODNOŒÆ

Zmiana sk³adu chemicznego wody i osadów wywiera znacz¹cy wp³yw
na organizmy roœlinne i zwierzêce zajmuj¹ce siedlisko bobrowe.

Podwy¿szony poziom wody w pobli¿u stawu i œcinanie niektórych drzew
przez bobry powoduj¹ zmianê struktury i sk³adu gatunkowego roœlinnoœci.
Stopniowo zaczynaj¹ dominowaæ krzewy. Inicjowane s¹ procesy odtwarza-
nia naturalnych zespo³ów zaroœlowych – ³ozowisk i zaroœli wierzbowo-brzo-
zowych oraz zespo³ów ³êgów, olsów i gr¹dów charakterystycznych dla dolin
rzek. Rozrasta siê równie¿ warstwa roœlinnoœci zielnej z wieloma œwiat³o-
¿¹dnymi gatunkami bylin, traw i  krzewinek. Powstaje szeroka strefa eko-
tonowa – przejœciowa miêdzy wod¹ a zwart¹ roœlinnoœci¹. P³ytka,
nas³oneczniona i nagrzana woda w stawie, stwarza bardzo korzystne wa-
runki rozwoju dla wielu gatunków roœlinnoœci z rzês¹ wodn¹, rdestnic¹,
lili¹ wodn¹ i innymi. W wyniku dzia³alnoœci bobrów wzrasta biomasa ro-
œlinna tak wa¿na w po¿ywieniu bobrów i innych zwierz¹t.

W wodzie o zwiêkszonej temperaturze oraz zawartoœci zwi¹zków azo-
tu i fosforu, licznie wystêpuje plankton roœlinny i zwierzêcy. Obfitoœæ cz¹-
stek organicznych oraz zwolnienie pr¹du sprzyja gatunkom bezkrêgowców
wodnych (jêtek, widelnic, chruœcików, skorupiaków) charakterystycznych
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dla wód stoj¹cych. Te z kolei stano-
wi¹ po¿ywienie dla ryb, w tym czêsto
ryb ³ososiowatych. S¹ one zwabiane
do stawów bobrowych przez g³êbsz¹
wodê przy tamie oraz mo¿liwoœæ
schronienia w starych norach, co jest
szczególnie wa¿ne dla m³odego na-
rybku. Przebycie tamy nie stanowi
dla nich wiêkszej przeszkody. Obec-
noœæ ryb oraz niezamarzanie do dna
stawów bobrowych w zimie, sprzyja
odtwarzaniu populacji wydry. Pod-
wy¿szony poziom wody gruntowej
sprzyja wykszta³caniu siê bagnisk
i podmok³ych ³¹k, co wp³ywa na jego
atrakcyjnoœæ dla pi¿maków, norek, saren, ³osi, jeleni i dzików. W otocze-
niu stawów stwierdzano tak¿e wielokrotne zwiêkszenie zagêszczenia p³a-
zów, gadów oraz drobnych ssaków.

Stawy bobrowe maj¹ kolosalne znaczenie równie¿ dla wielu gatunków
ptaków. Dziêki rozbudowanej strefie ekotonowej, obecnoœci wysepek i mar-
twych drzew, obfitoœci owadów, krêgowców i roœlinnoœci wodnej wystê-
puj¹ korzystne warunki do gniazdowania. Rozlewiska bobrowe s¹ chêtnie
zasiedlane przez bociany czarne, czaple siwe, ¿urawie i ró¿ne gatunki ka-
czek.

WALORY ESTETYCZNE, REKREACYJNE, EDUKACYJNE, WIZUALNE

W dzisiejszym coraz bardziej cywilizowanym œwiecie wartoœæ krajo-
brazowa siedlisk bobrowych jest niezwykle wysoka i trudna do oszaco-
wania. Pojawienie siê stawu bobrowego, czêsto z ¿eremiem, zazwyczaj
uatrakcyjnia dotychczas ma³o ciekawy teren. Jest to szczególnie intere-
suj¹ce zw³aszcza dla ludzi niemaj¹cych kontaktu z przyrod¹ na co dzieñ.
Otoczenie stawu i sam staw mog¹ s³u¿yæ dzieciom jako wspania³e miej-
sce dla lekcji biologii, podpatrywania i fotografowania przyrody. Zak³a-
danie np. œcie¿ek dydaktycznych jest ³atwe, gdy¿ na stosunkowo
niewielkiej powierzchni mo¿na ukazaæ wiele ciekawych zjawisk przy-
rodniczych.

Rozlewiska bobrowe stanowi¹ siedlisko dla
wielu gatunków roœlin, w tym chronionych,
na zdjêciu ³an storczyków Fot. Andrzej Czech
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Cechy szkód
powodowanych przez bobry

Poni¿ej przedstawiono formy dzia³alnoœci bobrów, które czêsto uwa-
¿ane s¹ za szkodliwe. Warto pamiêtaæ, ¿e aktywnoœæ bobrów na terenach
wykorzystywanych przez cz³owieka niekoniecznie musi oznaczaæ powsta-
nie jednoznacznych strat gospodarczych. Na przyk³ad w gospodarce rol-
nej podniesienie wód gruntowych podczas lat mokrych bêdzie powodowaæ
utrudnienia w zbiorze plonów, ale podczas suszy bêdzie uproduktywniaæ
te gleby. W gospodarce leœnej podtopienie drzewostanu mo¿e skutkowaæ
jego zamieraniem, ale mo¿e te¿ ochroniæ dalej i g³êbiej po³o¿one kom-
pleksy przed po¿arem. Cechy dzia³alnoœci bobrów, maj¹ce w konse-
kwencji zarówno wp³yw pozytywny, jak i negatywny, powinny byæ
uwzglêdniane przy opracowywaniu sposobów postêpowania z sytuacja-
mi konfliktowymi:

• dzia³alnoœæ bobrów i szkody (co najmniej 90% ogólnej liczby) zachodz¹
w strefie przybrze¿nej o szerokoœci oko³o 10 m, bobry nigdy nie wy-
chodz¹ na obszary pól i lasów, w terenach, gdzie hydrografia na to nie
pozwala;

• w przypadku intenstywnego rolnictwa i skomplikowanych systemów
melioracyjnych, szczególnie na nizinach, bobry mog¹ oddzia³ywaæ na
du¿ych obszarach i w stosunkowo krótkim przedziale czasowym;
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• w miarê rozwoju i stabilizacji populacji
rozmiar szkód zmniejsza siê; zmienia
siê te¿ czêsto ich rodzaj;

• szkody s¹ skoncentrowane na terenie
zasiedlanym przez pojedyncze rodziny;

• szkody polegaj¹ce na blokowaniu prze-
pustów drogowych i dziurawieniu gro-
bli wystêpuj¹ regularnie w tych samych
miejscach;

• od³owy bobrów, b¹dŸ rozbieranie tam
jest zazwyczaj tylko czasowym rozwi¹-
zaniem problemu szkód; wêdruj¹ce
osobniki przy zagêszczonej populacji
szybko zajmuj¹ zwolniony teren i pro-
blem czêsto powraca;

• zabiegi techniczne w stanowiskach bo-
browych ju¿ prowadzone na terenie
kraju (syfony w tamach, ogradzanie
cennych drzew, ochrona wa³ów prze-
ciwpowodziowych) dobrze spe³niaj¹
swoj¹ funkcjê pod warunkiem, ¿e zo-
sta³y prawid³owo wykonane.

Monta¿ ogrodzenia zabezpieczaj¹ce-
go przepust w okolicach Supraœla  Fot.
Agnieszka £opata

Kompleksowe zabezpieczenie przepu-
stu pod nasypem kolejowym i samego
nasypu Fot. Albert Zabielski
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Proponowane rozwi¹zania w zakresie ograniczenia
problemów powodowanych przez bobry

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU SZKÓD MATERIALNYCH

Cechy charakterystyczne stanowisk bobrowych
Przystêpuj¹c do analizy i rozwi¹zywania konfliktów na styku dzia³al-

noœci bobrów i gospodarki cz³owieka nale¿y uwzglêdniæ wymienione po-
ni¿ej warunki. Wynikaj¹ one z unikalnej biologii bobrów i ich wp³ywu na
œrodowisko, jak równie¿ wymagañ wspó³czesnej, nowoczesnej ochrony
przyrody:

• Bobry zajmuj¹ terytoria przez wiele lat, czêsto przez ca³e ¿ycie. Usuwa-
nie bobrów ze stanowiska nie oznacza ust¹pienia szkód, wolne miejsce
zostanie szybko skolonizowane przez inne rodziny. Na ogromnej wiêk-
szoœci stanowisk rozs¹dniejsze bêdzie utrzymywanie bobrów i ewentu-
alne minimalizowanie szkód.

• Bobry przystosowuj¹ œrodowisko dla swoich potrzeb i zmieniaj¹ je w ta-
kim stopniu, jak ¿adne inne zwierzê. In¿ynierska dzia³alnoœæ bobrów
by³a i jest podstaw¹ funkcjonowania wielu ekosystemów. Ma ona rów-
nie¿ wp³yw na gospodarkê cz³owieka, a stawy bobrowe posiadaj¹ nie-
ocenione walory estetyczne, rekreacyjne i edukacyjne.

• Trzeba braæ pod uwagê sk³onnoœæ bobrów do wêdrowania na du¿e od-
leg³oœci. Powinny zatem dysponowaæ du¿¹ powierzchni¹.

Ekoturyœci w siedlisku bobrowym w Biesz-
czadach  Fot. José Pedro Barros Rodrigues da
Silva

Zalewanie terenów u¿ytkowanych rolniczo
jest czêstym problemem w stanowiskach bo-
brów  Fot. Tadeusz Podmagórski
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• Trzeba uwzglêdniaæ fakt, ¿e œrodowisko ¿ycia bobra (strefa brzegowa
zbiorników i cieków) jest miejscem wystêpowania wielu gatunków
zwierz¹t i roœlin. Prawid³owo wykszta³cona strefa brzegowa ma olbrzy-
mie znaczenie przyrodnicze, odgrywa równie¿ istotn¹ rolê przy ograni-
czaniu erozji i zmniejszaniu zagro¿enia powodziami.

POZOSTAWIENIE STREF BUFOROWYCH WZD£U¯ CIEKÓW
I ZBIORNIKÓW WODNYCH

Optymalnym rozwi¹zaniem wiêkszoœci problemów z bobrami by³oby
wprowadzenie i przestrzeganie zasady pozostawianie przy ciekach i zbior-
nikach naturalnej strefy buforowej o szerokoœci oko³o 20 – 50 metrów,
w której nie prowadzi siê intensywnych dzia³añ gospodarczych. Wynika-
³aby z tego z korzyœæ nie tylko dla bobrów, ale i dla wielu gatunków roœlin
i zwierz¹t. Dowiedziono równie¿, ¿e strefa buforowa pe³ni wa¿n¹ rolê przy
ograniczaniu erozji, zmniejszaniu zagro¿enia powodziowego, oczyszcza-
niu i obni¿aniu temperatury wód. W ramach szeroko rozumianej polityki
kszta³towania biotopów, wynikaj¹cej nie tylko z przes³anek zwi¹zanych
z ochron¹ bobrów, nale¿y chroniæ, odtwarzaæ i poszerzaæ strefê brzegow¹
cieków i zbiorników woln¹ od presji gospodarki. Mo¿na to robiæ na wiele
sposobów, poprzez wy³¹czenie gruntów z u¿ytkowania, ich zamianê b¹dŸ
wykup, tworzenie u¿ytków ekolo-
gicznych, rezerwatów i innych form
ochrony. Ponadto, na podstawie roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na wspieranie
przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierz¹t ob-
jêtej planem rozwoju obszarów wiej-
skich (Dz. U. nr 174, poz. 1809),
w odniesieniu do zadañ w ramach
pakietu – rolnictwo zrównowa¿one
oraz zadañ realizowanych w ramach
pakietu – rolnictwo ekologiczne
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konieczne jest zachowanie na terenie gospodarstw rolnych powierzchni
trwa³ych u¿ytków zielonych i wszystkich elementów krajobrazu tworz¹-
cych ostoje dzikiej przyrody (naturalne zbiorniki wodne, œródpolne i œród-
leœne oczka wodne, bagna, kêpy drzew i krzewów, miedze, torfowiska,
Ÿródliska). Dziêki temu rolnicy mog¹ z ³atwoœci¹ zaliczyæ stanowiska bo-
browe do powy¿szych elementów przyrody i w przysz³oœci otrzymaæ do-
p³aty przewy¿szaj¹ce potencjalnie utracone korzyœci. Ponadto zadania
realizowane w ramach pakietu „tworzenie stref buforowych” umo¿li-
wiaj¹ ochronê stref buforowych wzd³u¿ cieków wodnych. Wobec powy¿-
szego wyp³acanie odszkodowañ lub podejmowanie dzia³añ
minimalizuj¹cych wp³yw bobrów na œrodowisko lub przesiedlanie/od-
strza³ bobrów bêdzie pozbawione sensu, nawet z punktu widzenia uzna-
j¹cych siê za poszkodowanych rolników.

ZABEZPIECZANIE NOWYCH I REMONTOWANYCH
URZ¥DZEÑ HYDROTECHNICZNYCH, WA£ÓW ORAZ DRÓG

Nowe inwestycje i budowle powinny byæ tak projektowane i realizo-
wane, by zawczasu zapobiegaæ mo¿liwoœci ich niszczenia przez bobry. Jest
to o tyle istotne, ¿e koszty zabezpieczeñ stanowi¹ minimaln¹ czêœæ ca³ko-
witego kosztu inwestycji. Przyk³adowo przepusty drogowe mo¿na ju¿
w chwili budowy zaopatrzyæ w zabezpieczenia przed blokowaniem przez
bobry - stosuj¹c rozwi¹zania podane w dalszych punktach. Takie rozwi¹-
zania s¹ standardowo stosowane we wszystkich budowlach w Kanadzie
i wiêkszoœci stanów USA. Groble i nasypy mo¿na zabezpieczyæ za pomoc¹
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siatek i murków. Wa³y przeciwpowodziowe mo¿na przynajmniej o kilka-
naœcie metrów odsun¹æ od starorzeczy lub te¿ zbudowaæ na granicy ze
starorzeczem, szersz¹, dodatkow¹ koronê trwale odgrodzon¹ od wa³u
w³aœciwego umo¿liwiaj¹c¹ bobrom i innym zwierzêtom kopanie nor.

ZAPOBIEGANIE KOLONIZACJI NOWYCH OBSZARÓW

Mo¿na tak¿e aktywnie zapobiegaæ kolonizacji przez bobry nowych
obszarów. Œrodki zapobiegaj¹ce kolonizacji powinny byæ stosowane jedy-
nie tam, gdzie in¿ynieryjna dzia³alnoœæ bobrów mo¿e spowodowaæ zagro-
¿enie ¿ycia ludzkiego lub wywo³aæ wielkie szkody gospodarcze. Przyk³adem
obiektów, w których obecnoœæ bobrów nie jest po¿¹dana, mog¹ byæ strate-
giczne rowy melioracyjne odprowadzaj¹ce nadmiar wód z okolic wsi, wa¿-
ne przepusty drogowe i kolejowe, wa³y przeciwpowodziowe, groble stawów
rybnych. Zapobieganie kolonizacji sprowadza siê najczêœciej do zmniej-
szenia atrakcyjnoœci œrodowiska, w którym bobry mog³yby siê osiedliæ i po-
wodowaæ ewentualne szkody. Ma to szczególne znaczenie w tych okolicach,
gdzie populacja jest liczna i wiele m³odych osobników poszukuje swego
terytorium.

Mo¿na zmieniaæ sk³ad gatunkowy zadrzewieñ porastaj¹cych brzegi
rowów melioracyjnych lub stawów aby zniechêciæ bobry do osiedlenia siê.
W miejsce ulubionych przez bobry gatunków sadziæ drzewa i krzewy nie-
atrakcyjne dla bobrów - iglaste, olchy, lub nie sadziæ ich w ogóle utrzymuj¹c
odkryty charakter siedliska. Wa¿ne jest równie¿, by unikaæ gromadzenia
wycinanych drzew i ga³êzi w pobli¿u brzegu - mog¹ byæ one wykorzystywane
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przez bobry jako pokarm lub materia³ budowlany. Utrzymanie niskiej ro-
œlinnoœci na nasypach, groblach lub wa³ach poprzez jej koszenie b¹dŸ wypas,
równie¿ w znacznym stopniu przeciwdzia³a zajmowaniu tych konstrukcji
przez bobry. Bobrom mo¿na te¿ oferowaæ alternatywne miejsca do osie-
dlenia siê – wówczas nale¿y sadziæ preferowane gatunki drzew i krze-
wów przez nie preferowane w tych miejscach, gdzie budowanie tam
i œcinanie drzew mo¿e korzystnie oddzia³ywaæ na œrodowisko i gdzie
szkody bêd¹ niewielkie. Prowadzenie wy¿ej wymienionych prac na
szersz¹ skalê wymaga oczywiœcie wspó³pracy z w³aœcicielami i zarz¹d-
cami gruntów.

W konkretnych przypadkach mo¿na tak¿e wykorzystywaæ strach bo-
brów przed drapie¿nikami, np. poprzez oprowadzanie psów w miejscach,
które mog¹ byæ intensywnie u¿ytkowane przez bobry, umo¿liwienie psom
penetrowania terenu noc¹, stosowanie œrodków odstraszaj¹cych opartych
na zapachu drapie¿ników oraz œrodków powszechnie stosowanych w go-
spodarce leœnej (tzw. repelentów np. Hukinol). Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e badania nad ich skutecznoœci¹ w odniesieniu do bobrów znajduj¹ siê na
razie w fazie eksperymentalnej.

Aktywnoœæ budowlana bobrów mo¿e byæ równie¿ powstrzymywana
poprzez likwidowanie stawków i g³êboczków na ciekach lub wybieranie
mu³u i zastêpowanie go kamieniami i ¿wirem w bezpoœrednim s¹siedz-
twie przepustów drogowych. Likwiduje to zasoby materia³ów budowla-
nych oraz zazwyczaj przyspiesza to pr¹d i zwiêksza nachylenie terenu, co
dodatkowo utrudnia budowanie tam. Kopania nor mo¿e zostaæ powstrzy-
mane poprzez odpowiednie wymodelowanie brzegów grobli rowów me-
lioracyjnych i sztucznych stawów, tak aby mia³y one ma³o strome, ³agodne
spadki.

Rozwi¹zywanie sytuacji konfliktowych

Poni¿sze rozwi¹zania dotycz¹ terenów ju¿ zajêtych przez bobry, gdzie
buduj¹ one albo bêd¹ budowaæ tamy, blokuj¹ przepusty drogowe i inne
urz¹dzenia. Jeszcze raz nale¿y podkreœliæ, ¿e bobry s¹ doskona³ymi in¿y-
nierami i planistami - bardzo uwa¿nie i „fachowo” wybieraj¹ miejsce przegro-
dzenia cieku tak, by stosunkowo niewielkim nak³adem si³ i materia³ów
osi¹gn¹æ mo¿liwie maksymalny efekt - zwolnienie nurtu oraz podwy¿szenie
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poziomu wody. Poniewa¿ potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa sobie
i cz³onkom rodziny jest u bobrów niezwykle silna, wszelkie uszkodzenia,
tak¿e poczynione celowo przez cz³owieka s¹ bardzo szybko naprawiane.
Dlatego dzia³ania w stanowiskach bobrowych musz¹ byæ dobrze przemy-
œlane i przynosiæ mo¿liwie d³ugotrwa³e efekty. Niezwykle wa¿ne jest, ¿eby
zabezpieczenia techniczne by³y wykonywane zgodnie z regu³ami sztuki.
Ponadto rozbiórki tam wymagaj¹ zgody odpowiedniej terytorialnie Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska. Bobry s¹ bardzo inteligentne i szyb-
ko znajd¹ s³abe punkty zastosowanego rozwi¹zania. Ponadto,
zabezpieczenia s¹ najczêœciej budowane w esktremalnych warunkach
terenowych – na styku wody i l¹du, w miejsach bagnistych, nara¿o-
nych na wahania wody, korozjê materia³ów, napór wody i lodu, ude-
rzenia p³yn¹cych k³ód i ga³êzi, wandali, pomin¹wszy ju¿ aktywn¹
dzia³alnoœæ bobrów, która czêsto skupia siê na usuwaniu przeszkody,
jakim jest nasze urz¹dzenie.

Odpowiednio stosowane zabiegi i urz¹dzenia czêsto pozwalaj¹ na ca³-
kowite i trwa³e unikanie znacz¹cych szkód wynikaj¹cych z dzia³alnoœci
bobrów. W wielu przypadkach okazuje siê, ¿e s¹ one znacznie bardziej
skuteczne i tañsze ni¿ bezpoœrednia walka z bobrami i próby niszczenia
ich budowli. Wartoœciowe jest równie¿ to, ¿e bobry pozostaj¹ na miejscu,
nadal wywieraj¹c korzystny wp³yw na œrodowisko. W dalszym ci¹gu zaj-
muj¹ miejsce potencjalnego osiedlenia siê innych rodzin bobrów i w pew-
nym stopniu mamy je pod kontrol¹. Dlatego niezwykle istotne jest, ¿eby
przewidzieæ, ile wody i po¿ywienia dla bobrów pozostanie po zastosowa-
niu okreœlonego rozwi¹zania. Jeœli bobry maj¹ pozostaæ pod kontrol¹ na
danym terenie, nie mo¿na ca³kowicie spuœciæ wody ze stawu lub wyci¹æ
wszystkich drzew. Œrodowisko zostanie zdegradowane, a zdesperowane
bobry i tak znajd¹ sposób na to, ¿eby tam pozostaæ. Konflikt nie zostanie
za¿egnany, a wrêcz mo¿e nasiliæ siê.
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Umiejêtne dzia³ania opisane poni¿ej oraz dodatkowe stosowanie spo-
sobów zapobiegania konfliktom podanych w poprzednim rozdziale po-
mog¹ zatem „oswoiæ” i zmniejszyæ ich rozmiar z korzyœci¹ dla œrodowiska
i nas samych.

ZABEZPIECZANIE DRZEW PRZED ZGRYZANIEM ORAZ GRO-
BLI PRZED ROZKOPYWANIEM – ROZGRANICZANIE INTE-
RESÓW BOBRÓW I GOSPODARKI CZ£OWIEKA

Przestrzenne odgraniczenie miejsc dostêpnych od niedostêpnych dla
bobrów jest najprostszym œrodkiem trwale ograniczaj¹cym konflikty.
Dotyczy to przede wszystkim miejsc gdzie szkody powodowane przez bobry
polegaj¹ na zgryzaniu pojedynczych drzew b¹dŸ upraw, a tak¿e rozkopy-
wania grobli, wa³ów i nasypów.

OCHRONA CENNYCH DRZEW

Szczególnie cenne drzewa mo¿na chroniæ przed zgryzieniem przez
owijanie siatk¹ drucian¹ do wysokoœci oko³o 1 metra w pewnej odleg³o-

œci od pnia (20-30) co pozwala na
przyrost drzewa. Siatka mo¿e byæ
rozpiêta na na minimum trzech
s³upkach drewnianych, metalo-
wych lub z w³ókna szklanego.
Najtañsz¹ i najmniej podatn¹ na
kradzie¿e jest zwyk³a ciê¿ka siat-
ka leœna stosowana do ochrony
upraw przed zwierzyn¹ p³ow¹.
Mo¿liwych jest tu kilka rozwi¹-
zañ stabilizuj¹cych konstrukcjê,
b¹dŸ z zastosowaniem drewnia-
nego s³upka lub kilku s³upków,
b¹dŸ prostsze z wykorzystaniem
obrêczy z grubego, stalowego dru-
tu. Wa¿ne jest ¿eby siatkê przy-
mocowaæ do ziemi za pomoc¹
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œledzi zrobionych z grubego drutu lub grubej blachy. Siatka powinna byæ
równie¿ przymocowana do drzewa. Na terenach o grubej pokrywie œnie-
¿nej zaleca siê zastosowanie wy¿szych siatek. Mo¿e bowiem zdarzyæ siê,
¿e podczas œnie¿nych zim bobry zetn¹ drzewo ponad siatk¹. Dla zama-
skowania siatki mo¿na j¹ pomalowaæ nietoksyczn¹ farb¹, lub u¿yæ siatki
powlekanej, ewentualnie zamaskowaæ j¹ ga³êziami.

Alternatyw¹ mo¿e byæ tak¿e smarowanie dolnej czêœci pnia mate-
ria³ami trudnymi do przegryzienia przez bobry, takimi jak nietoksyczna
farba lub klej zmieszany z grubym piaskiem. Wa¿ne jest, aby co jakiœ
czas mieszaæ farbê lub klej, aby piasek nie osadza³ siê na dnie pojemnika
i by³ równomiernie rozprowadzony po pniu. Kolor farby lub kleju mo¿na

Zabezpieczenie pojedynczych, cennych drzew metalowymi siatkami

Zabezpieczenie ogrodzeniem grup drzew i sadów owocowych oraz wa³ów i grobli
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dobraæ do koloru pnia. Wraz z przyrostem pnia malowanie trzeba po-
wtarzaæ.

Cenne uprawy leœne, sady i uprawy rolne zlokalizowane w pobli¿u
cieków mo¿na grodziæ leœn¹ siatk¹ metalow¹ lub zwyk³¹ ogrodzeniow¹
o oczkach w dolnej czêœci nieprzekraczaj¹cych 10 x 10 cm, ewentual-
nie nisko zawieszonymi ogrodzeniami elektrycznymi (wysokoœæ drutu
nad ziemi¹: 15-30 cm).

OCHRONA WA£ÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH I GROBLI

Za pomoc¹ grodzenia mo¿na tak¿e zabezpieczaæ wa³y przeciwpowo-
dziowe, odgradzaj¹c je od przylegaj¹cych do nich starorzeczy. Grodzenie
polega na zamontowaniu ogrodzenia z siatki stalowej, ocynkowanej, o œred-
nicy oczka do 10 cm, maksymalnie 15 cm i œrednicy drutu minimum 2,5
mm, wysokoœci oko³o 1,5 m, w wkopaniem na co najmniej 30 cm pod
powierzchni¹ ziemi. W przypadku wa³ów przeciwpowodziowych ogrodze-
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nia powinny byæ montowane u podstawy wa³u, od strony miêdzywala,
w sposób nie naruszaj¹cy struktury wa³u. Nie nale¿y montowaæ ogrodzeñ
w miejscach regularnie zalewanych lub nara¿onych na dzia³alnoœæ kry.
W celu ³atwej identyfikacji w przypadku kradzie¿y siatka powinna byæ trwa-
le oznakowana za pomoc¹ wzoru naniesionego za pomoc¹ odpornej na
czynniki atmosferyczne, nietoksycznej farby o przystosowanych do oto-
czenia, nie rzucaj¹cych siê w oczy barwach.

OCHRONA WA£ÓW I GROBLI PRZED ROZKOPYWANIEM

Wa³y przeciwpowodziowe, groble stawów rybnych najlepiej chroniæ przed
kopaniem w nich nor przez bobry poprzez wyk³adanie siatek metalowych lub
grodzenie. W przypadku wa³ów najistotniejsze jest zabezpieczenie lub odgro-
dzenie odcinków, na których granicz¹ one bezpoœrednio z rzek¹ b¹dŸ starorze-
czami o utrzymuj¹cym siê przez ca³y rok poziomie wody. Odcinki oddalone od
sta³ych zbiorników wodnych zasiedlane s¹ tylko okresowo lub sporadycznie.
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 Ró¿ne sposoby zabezpieczenia grobli stawów i wa³ów przeciwpowodziowych
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Uwaga: znaczne zmniejszenie kosztów mo¿na osi¹gn¹æ
dziêki zidentyfikowaniu i zabezpieczeniu miejsc szczegól-
nie istotnych dla zachowania ca³oœci wa³u lub grobli. Czê-
sto okazuje siê, ¿e nie jest potrzebne zabezpieczanie
wszystkich grobli stawów, a jedynie tych strategicznych.

Zabezpieczanie grobli siatk¹ polega na wy³o¿eniu czêœci grobli, nasy-
pów lub wa³ów nara¿onych na rozkopywanie. Siatka powinna byæ po³o¿ona
na przygotowanej wczeœniej, oczyszczonej z krzewów i nierównoœci grobli
lub wale w sposób gwarantuj¹cy przyleganie. Dolna krawêdŸ powinna znaj-
dowaæ siê oko³o 1 m poni¿ej œredniego poziomu wody w stawie lub zbiorni-
ku. Siatka powinna byæ zamontowana za pomoc¹ stalowych kotw o d³ugoœci
co najmniej 50 cm, w iloœci co najmniej 1 szt. na 1 mb siatki, stabilizuj¹cych
j¹ w trwa³y sposób przed przemiesz-
czeniem, poszczególne odcinki siatki
powinny byæ trwale po³¹czone za po-
moc¹ ocynkowanych, stalowych z³¹-
czek. Górna krawêdŸ siatki powinna
byæ dodatkowo zastabilizowana
w gruncie poprzez wkopanie w ziemiê
na g³êbokoœæ 10 cm lub przykrycie pa-
sem darni szerokoœci co najmniej 20
cm. Maksymalna wielkoœæ oczek siat-
ki 10 x 10 cm, minimalna gruboœæ dru-
tu 2,5 mm, zalecana grubsza. Mo¿na
stosowaæ równie¿ maty wykonane

Zabezpieczenie grobli nasypu kolejowego za
pomoc¹ siatki
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z ocynkowanych (lepiej) lub niecyn-
kowanych drutów stalowych o grubo-
œci drutu 6 mm. W celu ³atwej
identyfikacji w przypadku kradzie¿y
siatka powinna byæ trwale oznako-
wana za pomoc¹ wzoru naniesione-
go za pomoc¹ odpornej na czynniki
atmosferyczne, nietoksycznej farby
o przystosowanych do otoczenia, nie
rzucaj¹cych siê w oczy barwach.

W przypadku, gdy gruboœæ wa-
³ów lub grobli jest wystarczaj¹ca zalecane i bardzo skuteczne jest wkopa-
nie w œrodek wa³u siatki lub maty metalowej ocynkowanej o wielkoœci
oczek 10 x 10 cm. Powinny one siêgaæ oko³o 1 m poni¿ej poziomu wody,
a koñczyæ siê na koronie grobli. Takie rozwi¹zanie pozwala na bytowanie
bobrów w czêœci wewnêtrznej grobli i jednoczeœnie uniemo¿liwia istotne
naruszenie grobli. Poza tym siatka umieszczona w glebie jest bardziej
odporna na korozjê ni¿ siatka po³o¿ona na wierzchu grobli, gdzie zmienne
czynniki atmosferyczne szybko powoduj¹ jej rdzewienie i rozpad. Z tego
samego powodu lepsze jest stosowanie siatki lub mat ocynkowanych.

W przypadku, gdy woda pojawia siê po obydwu stronach grobli i ob-
wa³owañ nale¿y zabezpieczyæ obydwie strony grobli. Niekiedy obwa³owa-
nia odcinaj¹ starorzecza lub inne zbiorniki wodne od g³ównego nurtu.
Bobry czêsto zajmuj¹ takie stanowiska i probuj¹ przekopaæ siê do g³ówne-
go zbiornika wody. Warto sobie zdaæ sprawê, ¿e wszelkie wykopy i inne
budowle bobrów s³u¿¹ poprawie ich bezpieczeñstwa i skróceniu czasu

90



91

przebywania na powierzchni gruntu. Wobec tego wszelkie zabezpieczenia
powinny byæ wykonane rzetelnie i dok³adnie – bobry walcz¹ o ¿ycie i w
koñcu trudno im siê dziwiæ.

STABILIZACJA POZIOMU WODY W ROZLEWISKACH BOBRO-
WYCH I ZABEZPIECZENIA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

Zalewanie pól, lasów, ³¹k, dróg i linii kolejowych w wyniku budowy
tam przez bobry, blokowanie przepustów i kana³ów jest problemem, który
nierzadko przynosi znaczne straty gospodarcze. Obecnie najczêœciej sto-
sowanym rozwi¹zaniem jest usuwanie tam lub nagromadzonego mate-
ria³u. Jednak potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeñstwa, które jest
gwarantowane przez ustabilizowany poziom wody, nakazuje bobrom na-
tychmiastowe ograniczenie nadmiernego wyp³ywu wody. Nawet jeœli tama
jest zniszczona ciê¿kim sprzêtem to w ci¹gu jednej nocy potrafi¹ j¹ ca³-
kowicie odbudowaæ. Zw³aszcza, ¿e najczêœciej zostawia siê na miejscu
materia³ ze zniszczonej starej tamy, który
s³u¿y do wybudowania nowej. Bior¹c pod
uwagê koszty usuwania tam oraz kwoty
wyp³acanych odszkodowañ, wydaje siê
rozs¹dne szukanie innych, bardziej sku-
tecznych i d³ugotrwa³ych dzia³añ zapobie-
gaj¹cych. Jednoczeœnie trzeba uwzglêdniæ
pozytywny wp³yw bobrów na œrodowisko
i korzyœci p³yn¹ce z utrzymania zajêtego te-
rytorium bobrowego. Generalnie wszyst-
kie problemy zwi¹zane z podnoszeniem
przez bobry poziomu wody mo¿na spro-
wadziæ do dwóch sytuacji: blokowania prze-
pustów drogowych i kolejowych oraz
budowania i powiêkszania tam.

Jak dowiedziono powy¿ej, usuwanie
bobrów lub ich budowli jest dzia³aniem
ma³o skutecznym. Pozostaje zatem zasto-
sowanie ni¿ej podanych rozwi¹zañ. Zosta-
³y one przygotowane w oparciu o bardzo
bogate doœwiadczenia zebrane z USA,
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Kanady i Skandynawii i w wiêkszoœci ju¿ przetestowane w warunkach pol-
skich. Wa¿ne jest uœwiadomienie sobie, ¿e ¿adne z nich nie gwarantuje
stuprocentowej efektywnoœci. Potrzebne jest dok³adne rozeznanie sytu-
acji w terenie, a kombinacja podanych œrodków bêdzie najlepszym wyj-
œciem.

Nale¿y równie¿ oceniæ przysz³y wp³yw przeprowadzonych zabiegów
technicznych na œrodowisko – na przyk³ad mo¿e siê lokalnie obni¿yæ po-
ziom wód gruntowych, lub zmniejszyæ siê, a nawet znikn¹æ lokalna popu-
lacja ryb, p³azów, ptaków wodnych. Dlatego przy planowaniu i realizacji
wszelkich dzia³aæ warto jest wspó³pracowaæ z ró¿nymi zainteresowanymi
grupami i osobami – myœliwymi, leœnikami, biologami, s³u¿bami ochrony
przyrody i œrodowiska, grupami ekologicznymi, a tak¿e in¿ynierami, pla-
nistami.

Bardzo istotne jest, aby zabezpieczenia by³y montowane pod nadzo-
rem specjalistów, którzy potrafi¹ przewidzieæ reakcjê bobrów na zastoso-
wanie okreœlonego rozwi¹zania. Pozwoli to na dobranie prawid³owego
typu rozwi¹zañ i zwiêkszenie prawdopodobieñstwa ich skutecznego dzia-
³ania.

W przypadku stosowania zabiegów, które reguluj¹ przep³yw wody (rury
chroni¹ce przepusty, rury zak³adane w tamach bobrowych) trzeba uwzglêd-
niæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia ulewnych deszczy, wiosennych wezbrañ wód
i zwiêkszon¹ iloœæ niesionej wody. Ich przepustowoœæ musi byæ zatem
zawsze liczona „na wyrost” lub nale¿y przewidzieæ odprowadzanie nad-
miaru wody podczas katastrofalnych sytuacji.

92



93

PROBLEM: BLOKOWANIE PRZEPUSTÓW DROGOWYCH I KO-
LEJOWYCH. ROZWI¥ZANIE: OGRODZENIE OCHRANIAJ¥CE
PRZEPUST „OSZUST BOBRÓW”.

Wszelkie zwê¿enia cieków s¹ bar-
dzo chêtnie wykorzystywane przez
bobry, gdy¿ mog¹ one stosunkowo
ma³ym nak³adem pracy osi¹gn¹æ za-
mierzony cel – ustabilizowanie i pod-
niesienie poziomu wody. Poza tym
przepusty drogowe, kana³y, zastawki
oraz inne urz¹dzenia i budowle hydro-
techniczne, przewa¿nie usytuowane
na nasypach, s¹ rozumiane przez bo-
bry jako dziury w tamach, dlatego tak
czêsto s¹ blokowane. Mo¿e to dopro-
wadziæ do znacznych strat, a nawet
zagro¿enia ¿ycia ludzi. Jak dowiedziono powy¿ej – odstraszanie bobrów
oraz niszczenie tam jest ma³o skuteczne i kosztowne w stosunku do uzy-
skanych rezultatów. Poza tym bobry czêsto nanosz¹ materia³ budowlany
(mu³, darñ, ga³êzie i kamienie) do wnêtrza przepustu i tam go blokuj¹.
Usuniêcie tego materia³u jest trudne, a ju¿ nastêpnego ranka po przepro-
wadzonym zabiegu przepust mo¿e byæ z powrotem zablokowany.

Jednym z najbardziej skutecznych œrodków ochraniaj¹cych przepusty
przed blokowaniem, s¹ ogrodzenia z metalowej siatki lub mat z drutu
ocynkowanego siêgaj¹cych dna i osadzonych na metalowych lub drewnia-
nych (wówczas zlokalizowanych od wewn¹trz) s³upkach. Przewa¿nie maj¹
one kszta³t podkowy lub pó³okrêgu, ale stosowane s¹ równie¿ kwadraty,
prostok¹ty, trapezy, piêciok¹ty i inne, w zale¿noœci od lokalnych warun-
ków terenowych, wzglêdów estetycznych lub dostêpnoœci materia³ów do
budowy. Szczególnie polecane s¹ formy trapezoidalne, których d³u¿sze
boki s¹ ustawione pod k¹tem zbli¿onym do 90° w stosunku do osi przepu-
stu. Wielkoœæ oczek siatki lub mat powinna wynosiæ 10 x 10 cm, co po-
zwoli na swobodn¹ migracjê ryb i innych zwierz¹t. Gruboœæ drutu u¿ytego
do siatki lub maty to minimum 5 mm. Siatki i maty zrobione z cieñszego
drutu bêd¹ ulega³y szybszej degradacji z powodu rdzewienia i mo¿liwoœci
uszkodzenia przez lód, k³ody i kamienie.

 Ogrodzenie ochraniaj¹ce przepust drog¹
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W przypadku bardzo ruchliwych dróg zaleca siê równie¿ za³o¿enie
ogrodzenia nad przepustem w celu zmuszenia bobrów do przechodzenia
przepustem.

Ogrodzenia w³aœciwie sprowadzaj¹ siê do rozproszenia bodŸca, jakim
jest przepust w nasypie („dziura w tamie”). Bobry bêd¹ czêsto próbowa³y
budowaæ tamê wzd³u¿ ogrodzenia, ale bêdzie ona znacznie ³atwiejsza do
usuniêcia, ni¿ gdyby by³a wewn¹trz przepustu. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
bobry s¹ doskona³ymi nurkami i bêd¹ próbowaæ kopaæ kana³y pod ogro-
dzeniem. Dlatego siatkê trzeba wbiæ mo¿liwie g³êboko w osady odrzuca-
j¹c kamienie i zanurzone pnie, a póŸniej zabezpieczyæ jej doln¹ czêœæ du¿ymi
kamieniami. Wewn¹trz, na „pod³odze” ogrodzenia równie¿ nale¿y u³o¿yæ
siatkê i po³¹czyæ j¹ ze „œcianami”. Górny brzeg ogrodzenia powinien wy-
stawaæ co najmniej 60 cm ponad powierzchniê wody. Ogólna d³ugoœæ ogro-
dzenia powinna byæ uzale¿niona od przep³ywu cieki, ogólnie rzecz bior¹c
w ma³ych, stabilnych ciekach wystarczy powinno wystarczyæ 4-5 m ca³ko-
witej d³ugoœci ogrodzenia, w wiêkszych d³ugoœæ mo¿e osi¹gaæ do kilkuna-
stu metrów bie¿¹cych.

Bobry wybudowa³y tamê wzd³u¿ ogrodzenia, ale nie ma ona wp³ywu na
podnoszenie poziomu wody. W przypadku wysokiej aktywnoœci budowla-
nej bobrów zaleca siê umieszczenie wlotów do rur w koszach z siatki.

Ogrodzenia w po³¹czeniu z rurami PCV bêd¹ dzia³aæ bardziej efektyw-
nie, bêdzie równie¿ mo¿liwa regulacja i stabilizacja poziomu wody dop³y-
waj¹cej do przepustu. Mimo ewentualnego budowania przez bobry tamy
wokó³ ogrodzenia, rury zapewniaj¹ ci¹g³y przep³yw wody. Œrednicê rur
nale¿y dobraæ tak, by mog³y one pomieœciæ wodê podczas gwa³townych sp³y-
wów wody na wiosnê i podczas ulew. Œrednice rur wahaj¹ siê od 20 do 40 cm,
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Proste ogrodzenie przepustu. Dla uproszczenia schematu nie zaznaczono
s³upków,  na których opiera siê siatka.

Przyk³ad ogrodzenia zabezpieczaj¹cego przepust drogowy po³¹czonego z ru-
rami umo¿liwiaj¹cymi regulacjê poziomu wody w stawie.
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a ich d³ugoœæ od 5 do 10 m. Im wiêksza d³ugoœæ rury, tym lepiej. W przy-
padku zwiêkszonych przep³ywów lub cieków o zmiennym poziomie wody
zaleca siê za³o¿enie wiêkszej iloœci rur. Mo¿liwe s¹ ró¿ne wersje takich
rozwi¹zañ – np. z wersje jednym ogrodzeniem oraz jedn¹ rur¹, lub wersje
kombinowane – z³o¿one z dwóch ogrodzeñ po³¹czonych rur¹. Zaleca siê
ochronê wejœcia rury poprzez umieszczenie jej w koszu z siatki. Takie
komplikowanie zwiêksza skutecznoœæ rozwi¹zania, gdy¿ bobry z trudem
wyczuwaj¹ miejsce wycieku wody. W ka¿dym przypadku trzeba oceniæ
sk³onnoœæ bobrów do blokowania przepustu, lokalne warunki terenowe,
iloœæ niesionej wody i mo¿liwoœæ zniszczenia ogrodzenia przez warunki
pogodowe, niesione k³ody lub wandali. Na przyk³ad w miejscach nara¿o-
nych na kradzie¿ zamiast metalowych s³upków powinno u¿ywaæ siê drew-
nianych, owiniêtych siatk¹.

Uwaga I: Powinno zabezpieczyæ siê równie¿ czêœæ wylotow¹ przepustu.
Czêsto zdarza siê, ¿e bobry dzia³aj¹ poni¿ej przepustu, mog¹ wchodziæ do
jego wnêtrza i nanosiæ materia³ a w konsekwencji go blokowaæ. W ka¿dym
przypadku zaleca siê zabezpieczenie przepustu od czêœci wylotowej u¿ywa-
j¹c prostego ogrodzenia zrobionego z maty lub siatki metalowej o wymia-
rach oczek 10 x 10 cm. W przypadku gdy aktywnoœæ budowlana bobrów
jest szczególnie du¿a zaleca siê wybudowanie ogrodzenia – jak w czêœci
wlotowej przepustu.

Monta¿ rury do kosza z siatki oraz ogro-
dzenia zabezpieczaj¹cego przepust kolejowy

Ogrodzenie zabezpieczaj¹ce przepust kolejo-
wy zosta³o po³¹czone rur¹ (pod wod¹) z ko-
szem z siatki
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Uwaga II: W przypadku ruchliwych dróg stanowczo zaleca siê pozosta-
wienie przejœcia dla bobrów i innych zwierz¹t miêdzy ogrodzeniem a nasy-
pem drogi. Powinno mieæ ono szerokoœæ oko³o 50 cm. Wystarczy na przejœcie
bobra, ale nie pozwoli mu na naniesienie materia³u. Bobry na l¹dzie s¹
bardzo powolne, czêsto przystaj¹, w¹chaj¹ i obserwuj¹ otoczenie, dlatego
³atwo mog¹ byæ zabite przez samochód i spowodowaæ wypadek.

PROBLEM: BLOKOWANIE PRZEPUSTÓW DROGOWYCH I KOLE-
JOWYCH. ROZWI¥ZANIE: RURY OCHRANIAJ¥CE PRZEPUSTY

Zasada tego rozwi¹zania polega na tym, ¿e bobry, mimo blokowania
przepustu, nie osi¹gaj¹ celu – tzn. spiêtrzenia wody. Nie mog¹ bowiem
znaleŸæ miejsca wyp³ywu wody. Przyk³adowe rozwi¹zanie ochraniaj¹ce
przepust sk³ada siê z metalowej siatki zabezpieczaj¹cej przepust (wiel-
koœæ oczek 10 x 10 cm, gruboœæ drutu minimum 5 mm), rury PCV lub
innego materia³u o d³ugoœci 5-10 m stabilizowanej s³upkami metalowymi
oraz kosza, który ochrania wp³yw do rury, o œrednicy uzale¿nionej od sze-
rokoœci cieku – od 1 do 2 m. Kosz powinien byæ zamkniêty od góry. Nie-
kiedy konieczne jest owijanie rury metalow¹ siatk¹, co zabezpiecza j¹ przed
gryzieniem przez bobry. Ogólnie rzecz bior¹c, to rozwi¹zanie jest mniej
skuteczne ni¿ zastosowanie ogrodzenia przepustu, ale mo¿e byæ stosowane

Ogrodzenie zabezpieczaj¹ce przepust drogowy
zosta³o po³¹czone rur¹ (pod wod¹, niewidocz-
na) z drugim ogrodzeniem

Zabezpieczenie dolnej czêœci przepustu przed
nanoszeniem materia³u przez bobry
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w miejscach gdzie aktywnoœæ bobrów jest niewielka. Wymaga równie¿
czêstszych inspekcji.

Zalecane jest, aby rura by³a ca³kowicie zanurzona w wodzie. Stoso-
wanie tego rozwi¹zania zaleca siê w przypadku g³êbszych cieków (mini-
mum 1 m). W przypadku p³ytszych cieków nale¿y zastosowaæ ogrodzenie
przepustu. Nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia wyj¹tkowo du-
¿ych przep³ywów – na przyk³ad podczas wiosennych roztopów lub d³u-
gotrwa³ych ulew.

Uwaga I: Powinno zabezpieczyæ siê równie¿ czêœæ wylotow¹ przepustu.
Czêsto zdarza siê, ¿e bobry dzia³aj¹ poni¿ej przepustu, mog¹ wchodziæ do
jego wnêtrza i nanosiæ materia³ a w konsekwencji go blokowaæ. W ka¿dym
przypadku zaleca siê zabezpieczenie przepustu od czêœci wylotowej u¿ywa-
j¹c prostego ogrodzenia zrobionego z maty lub siatki metalowej o wymia-
rach oczek 10 x 10. W przypadku gdy aktywnoœæ budowlana bobrów jest
szczególnie du¿a zaleca siê wybudowanie ogrodzenia – jak w czêœci wloto-
wej przepustu.

Uwaga II: Tego rozwi¹zania nie poleca siê w przypadku ruchliwych dróg,
gdy¿ siatka ca³kowicie blokuje przepust. Bobry musz¹ przechodziæ gór¹
i mog¹ byæ zabite przez pojazdy.

Zaroœniêta tama oddalaj¹ca zabezpieczaj¹ca przepust. Zwróæ
uwagê na zastosowanie ogrodzenia przepustu oraz prze-
p³awkê dla ryb wbudowan¹ w tamê.
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PROBLEM: BUDOWANIE TAM NA CIEKACH WODNYCH. ROZ-
WI¥ZANIE: RURY PRZECHODZ¥CE PRZEZ TAMY BOBRÓW

Bobry buduj¹ tamy w precyzyjnie wybranych miejscach – tam, gdzie
mo¿liwie niewielki nak³ad pracy przyniesie maksymalnie du¿e i trwa³e
rozlewisko. Czasem powierzchnia stawów mo¿e osi¹gaæ kilkadziesi¹t hek-
tarów. Czasem wywo³uje to znaczne straty gospodarcze. Jak dowiedziono
powy¿ej – zabijanie i odstraszanie bobrów oraz niszczenie tam jest ma³o
skuteczne, nielegalne i kosztowne w stosunku do uzyskanych rezultatów.
Najczêœciej wszelkie uszkodzenia tamy s¹ natychmiast naprawiane.

Jedn¹ z charakterystycznych cech tam bobrowych to, ¿e bobry ci¹gle je
uszczelniaj¹ i w razie wyst¹pienia takiej potrzeby powiêkszaj¹. Dlatego
trudne jest planowanie np. gospodarki leœnej lub rolnej, które musi nastê-
powaæ z doœæ znacznym wyprzedzeniem prac w terenie. Czêsto okazuje
siê, ¿e staw, który jeszcze wczoraj mia³ kilkanaœcie arów, dzisiaj ma kilka
hektarów. Proponowane poni¿ej rozwi¹zania mog¹ byæ pomocne w utrzy-
mywaniu powierzchni rozlewisk na sta³ym poziomie. Jeœli zostanie pozo-
stawiona wystarczaj¹ca iloœæ wody bobry zmuszone bêd¹ pog³êbiaæ
zbiornik, ale zazwyczaj nie opuszczaj¹ zajêtego terytorium. Pozostan¹ zatem
pozostaj¹ wraz ze swoimi dobrodziejstwami dla natury, ale szkody nie
bêd¹ ju¿ tak znaczne i ³atwiejsze do kontrolowania.

Istota tego rozwi¹zania polega na umieszczeniu zazwyczaj plastikowej
rury (rur) w tamie, która dzia³aj¹c jak syfon bêdzie regulowaæ poziom
wody w stawie bobrowym. Woda dostaje siê do rury poprzez wlot umiesz-
czony w ogrodzeniu (koszu) z metalowej siatki. Zastosowanie ogrodze-
nia powoduje ¿e „ujêcie” wody jest oddalone od miejsca faktycznego
przecieku oraz uniemo¿liwia bobrom znalezienie miejsca wyp³ywu wody
ze stawu. Mimo nadbudowywania przez nich tamy poziom wody pozosta-
nie sta³y. G³êbokoœæ umieszczenia rury w tamie determinuje przysz³y po-
ziom wody w stawie. D³ugoœæ rur wynosi minimum 5 do 10 m, a œrednica
jest uzale¿niona od wielkoœci przep³ywu i wynosi od 20 do 40 cm. Gdy jest
to konieczne, szczególnie w przypadku rozleg³ych stawów, powinno za-
stosowaæ siê wiêcej syfonów umieszczonych w ró¿nych miejscach tamy
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lub kilka rur prowadz¹cych do koszy. Kosz jest zbudowany z siatki lub
maty metalowej o œrednicy oczek oko³o 10 x 10 cm z drutu ocynkowanego
o gruboœci minimum 5 mm. Konieczne jest nakrycie kosza od góry po-
kryw¹ – równie¿ zrobion¹ z siatki. Œrednica kosza jest uzale¿niona od
przep³ywu i wielkoœci cieku lub stawu i waha siê od 50 cm do 2-3 m.
Stanowczo zaleca siê kosze okr¹g³e jako bardziej odporne.

Ró¿ne rodzaje rur przechodz¹cych przez tamy bobrów
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Rury musz¹ byæ ca³kowicie zanu-
rzone i, gdy zaistnieje taka potrzeba,
oczyszczane z  ga³êzi oraz mu³u, je-
œli maj¹ spe³niaæ swoj¹ funkcjê. Gdy
bobry zlokalizuj¹ miejsce wyp³ywu
wody – natychmiast je zablokuj¹.
W przypadku zmiany miejsca po³o¿e-
nia tamy lub naniesienia znacznej ilo-
œci osadów rury wraz z koszami musz¹
byæ przenoszone albo powinno insta-
lowaæ siê kolejne. W celu zabezpie-
czenia rur przed gryzieniem przez
bobry mo¿na je owijaæ siatkami me-
talowymi. Najczêœciej stosuje siê rury o œrednicy 10-25 cm, D³ugoœæ rury
wyprowadzaj¹cej wodê poza tamê wynosi minimum 5 m, a jej wylot powi-
nien byæ umieszczony jak najni¿ej. Rura jest stabilizowana w stawie i poni-
¿ej tamy za pomoc¹ metalowych s³upków. Œrednica oczek ogrodzenia,
w którym znajduje siê wlot rury wynosi oko³o 10x10 cm, a gruboœæ drutu,
z którego jest wykonane to minimum 5 mm.

Zamiast rur plastikowych mo¿na spróbowaæ u¿yæ rêkawy (rury, ko³-
nierze) z drucianej siatki, o przyk³adowych wymiarach jak wy¿ej. Dziêki
temu wiêcej wody dostaje siê do wnêtrza i mo¿e byæ transportowane
przez tamê. Mog¹ byæ równie¿ stosowane rury elastyczne polietylenowe,
karbowane. S¹ one l¿ejsze ni¿ woda i mog¹ wyp³ywaæ na powierzchniê.
W tym przypadku zaleca siê wykonanie naciêæ w górnej czêœci rury, co
pozwoli na odprowadzanie powietrza oraz jej obci¹¿enie, na przyk³ad
przy u¿yciu ciê¿kich pustaków lub kamieni po³¹czonych link¹ przecho-
dz¹c¹ ponad rur¹.

 Istniej¹ tak¿e inne sposoby regulowania poziomu wody w stawie za
pomoc¹ rury. Ujêcie wody mo¿na umieœciæ w pryzmie kamieni. Modyfi-
kacj¹ tego rozwi¹zania jest umieszczenie w tamie pionowej rury z prze-
grod¹. Dziêki temu rura pozioma jest praktycznie niewidoczna i nie szpeci
krajobrazu.

Inny typ to czêœæ wlotowa w formie litery T, z poziomo ustawionymi
ramionami. Jest to kolejny sposób na rozproszenie ujêcia wody i utrudnie-
nie bobrom wykrycia miejsca jej wyp³ywu. Œrednica rury to 20-40 cm, ale jak
zwykle szczegó³owe wymiary zale¿¹ od wielkoœci przep³ywów (z uwzglêd-
nieniem tych szczególnie du¿ych na wiosnê i podczas ulew).
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W przypadku g³êbokich stawów mo¿na zastosowaæ ujêcie wody
umieszczone w perforowanej metalowej beczce. Ewentualne kolanko
za³o¿one poni¿ej tamy pozwala na regulacjê poziomu wody w zale¿noœci
od sytuacji.

Bardzo wa¿ne jest, aby czêœæ wlotowa rur reguluj¹cych poziom wody
by³a maksymalnie przepuszczalna i trudna do zablokowania przez mate-
ria³ nanoszony przez bobry i pr¹d wody.

Zamiast jednej du¿ej rury mo¿na zastosowaæ kilka mniejszych. Wa¿ne
jest dobre ustabilizowanie rur i zabezpieczenie ich przed porwaniem przez
wodê. W warunkach polskich istotnym zagro¿eniem jest tak¿e mo¿liwoœæ
kradzie¿y rur. Prawdopodobieñstwo kradzie¿y zmniejsza siê znacznie je-
œli u¿yje siê rur perforowanych lub odpowiednio ponacinanych, nieprzy-
datnych do innych zastosowañ.

UWAGI OGÓLNE DO ROZWI¥ZAÑ STABILIZUJ¥CYCH PO-
ZIOM WODY W ROZLEWISKACH BOBROWYCH I ZABEZPIE-
CZAJ¥CYCH PRZEPUSTY DROGOWE

Jak wykazano powy¿ej, istnieje wiele sposobów stabilizowania pozio-
mu wody i zabezpieczania przepustów drogowych. Przy ich stosowaniu
lub projektowaniu nowych powinno siê pamiêtaæ o poni¿szych regu³ach:

• Przy ruchliwych drogach konieczne jest pozostawianie dla bobrów i in-
nych wiêkszych zwierz¹t (np. wydr) przejœcia do przepustu miêdzy
ogrodzeniem a nasypem. Powinno mieæ ono szerokoœæ oko³o 50 cm,
wówczas bobry nie bêd¹ mia³y mo¿liwoœci blokowania. Wskazane jest
wykonanie dodatkowego ogrodzenia nad przepustem, aby zmusiæ zwie-
rzêta do przejœcia pod drog¹.

• Przed zastosowaniem konkretnego rozwi¹zania konieczne jest dobre
rozeznanie terenu i rodzaju dzia³alnoœci bobrów. Na przyk³ad kraty i siat-
ki – najprostsze i najtañsze rozwi¹zania – powinno siê stosowaæ tylko
w wyj¹tkowych sytuacjach, w czêsto odwiedzanych miejscach i gdzie
aktywnoœæ budowlana bobrów jest niewielka.

• Zastosowanie rozwi¹zañ kombinowanych, wykorzystuj¹cych kilka spo-
sobów zabezpieczeñ znacznie zwiêksza skutecznoœæ zabezpieczeñ. Na
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przyk³ad zaopatrzenie przepustu w ogrodzenie i rurê przelewow¹ z wlo-
tem umieszczonym w cylindrze z siatki daje pewnoœæ, ¿e nie zostanie
on zablokowany.

• W momencie pojawienia siê bobrów i zauwa¿eniu pierwszych oznak
ich dzia³alnoœci trzeba siê zastanowiæ, czy rzeczywiœcie celowe jest
podjêcie natychmiastowych dzia³añ. W wielu przypadkach aktywnoœæ
budowlana bobrów jest korzystna dla œrodowiska i cz³owieka, na przy-
k³ad podniesienie poziomu wód gruntowych mo¿e pozytywnie wp³y-
n¹æ na plony przy suszach powtarzaj¹cych siê w ostatnich latach.

• Przy stosowaniu tych rozwi¹zañ, które z za³o¿enia maj¹ prowadziæ do
utrzymania obecnoœci bobrów na danym terenie, nale¿y pamiêtaæ o po-
zostawieniu bobrom wystarczaj¹cej g³êbokoœci wody do prze¿ycia. Bê-
dzie to równie¿ korzystne dla innych zwierz¹t, roœlin i siedlisk, czêsto
rzadkich i chronionych. Poza tym praktyka wskazuje, ¿e nie ma urz¹-
dzenia, którego bobry nie potrafi¹ zatkaæ lub omin¹æ. Je¿eli bêd¹ zde-
sperowane, bo spuœciliœmy ca³oœæ wody to poradz¹ sobie z naszym
urz¹dzeniem i konflikt nawet siê nasili.

• Urz¹dzenia przelewowe powinny byæ okresowo kontrolowane. Czasem
s¹ zamulane lub zatykane przez bobry, konieczne bêdzie usuwanie na-
niesionego materia³u. Zdarzaj¹ siê przypadki kradzie¿y poszczególnych
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elementów i konieczne bêdzie ich uzupe³nianie. W zwi¹zku z tym wa¿-
ne jest, ¿eby w terenach szczególnie penetrowanych przez z³odziei lub
wandali stosowaæ insensywn¹ akcjê edukacyjn¹ o znaczeniu urz¹dzeñ
przelewowych dla lokalnej spo³ecznoœci oraz stosowaæ materia³y nor-
malnie nieprzydatne do innych celów lub trudne do zauwa¿enia. Na
przyk³ad plastikowe rury mo¿na ponacinaæ, zamiast metalowych s³up-
ków stosowaæ drewniane, jaskrawe elementy mo¿na pomalowaæ w ma-
skuj¹ce kolory, np. pomarañczowe rury PCV mo¿na pomalowaæ
w ciemne, zielone plamy. Wp³ynie to równie¿ na zwiêkszenie estetyki
zabezpieczenia.

• Urz¹dzenia przelewowe pracuj¹ w ciê¿kich warunkach. Zmienne po-
ziomy wód, napór wody i lodu, uderzenia p³yn¹cych k³ód i ga³êzi, kwa-
œne wody (np. p³yn¹ce w lasach iglastych) – to wszystko powoduje, ¿e
u¿ywane materia³y powinny byæ dobrej jakoœci i odporne na zniszcze-
nia. Równie¿ podczas instalacji trzeba braæ pod uwagê koniecznoœæ
solidnego wykonania. Spartaczona robota bêdzie siê mœciæ konieczno-
œci¹ kolejnych przyjazdów i czêstokroæ koniecznoœci¹ wykonania urz¹-
dzenia od nowa. Poza tym bobry równie¿ s¹ aktywne w usuwaniu
przeszkadzaj¹cych im przedmiotów i trzeba na to zwracaæ uwagê. Przy
organizacji ewentualnych przetargów na wykonanie prac jedynym kry-
terium nie powinna byæ cena, ale g³ównie doœwiadczenie i jakoœæ wyko-
nania oraz u¿ytych materia³ów.

• Zastosowanie niesprawdzonych lub niefachowo wykonanych zabezpie-
czeñ przyniesie wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Rozwi¹zanie, które siê nie
sprawdzi spowoduje tylko niechêæ do stosowania proaktywnych roz-
wi¹zaæ i sk³oni do stosowania innych sposobów „zmniejszania” kon-
fliktów, m.in. odstrza³ów lub k³usownictwa.
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PROBLEM

Podtapianie gruntów

Niszczenie grobli,
nasypów wskutek
kopania nor i korytarzy
przez bobry

Niszczenie mnichów

Œcinanie cennych drzew

Wybieranie plonów.
Kopanie kana³ów w celu
u³atwienia transportu
po¿ywienia.
T¹pniêcia gruntu w przy-
padkach kopania nor pod
powierzchni¹ ziemi.

ROZWI¥ZANIE

• analiza szkód, ewentualne „oddanie pola”
oraz tolerowanie bobrów

• zapobieganie kolonizacji nowych terenów
• kontrola poziomu wody w stanowiskach bo-

browych poprzez:
– ogrodzenia ochraniaj¹ce przepusty
– rury ochraniaj¹ce przepusty
– siatki i kraty ochraniaj¹ce przepusty
– rury przechodz¹ce przez tamy bobrów
– dreny z pni
– umieszczanie nowych budynków, dróg i in-

nych budowli na nasypach lub naturalnych
podwy¿szeniach terenu

– odpowiednie projektowanie mostów, grobli
i nasypów

• analiza szkód, ewentualne „oddanie pola”
oraz tolerowanie bobrów

• wyk³adanie siatek na groble
• wkopywanie siatek i murków w groblach
• zapobieganie kolonizacji nowych terenów

• zabezpieczenia mnichów ogrodzeniami

• oddalanie upraw od cieków i zbiorników wod-
nych

• ochrona pojedynczych drzew przez owijanie
siatk¹ drucian¹ w pewnej odleg³oœci od pnia
i innymi materia³ami trudnymi do przegry-
zienia przez bobry

• stosowanie ogrodzeñ z metalowej siatki o wy-
sokoœci oko³o jednego metra i ogrodzeñ elek-
trycznych o wysokoœci oko³o 30 cm od ziemi
(tzw. pastuch elektryczny)

• oddalanie upraw od cieków i zbiorników
wodnych

• tworzenie strefy buforowej o szerokoœci 20 m
wzd³u¿ cieków i brzegów zbiorników wod-
nych

• ogrodzenia elektryczne i inne ogrodzenia
upraw

Sposoby zmniejszania szkód spowodowanych przez bobry
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PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD
wyrządzanych przez bobry i wilki

w województwie warmińsko-mazurskim

PAWE£ JANCZYK
Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Olsztynie

Zgodnie z art. 126 ust. 1, pkt. 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia  16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz.1220) Skarb
Pañstwa odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez:
• ¿ubry – w uprawach, p³odach rolnych  lub w gospodarstwie leœnym;
• wilki – w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich;
• rysie – w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich;
• niedŸwiedzie – w pasiekach, w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich oraz

w uprawach rolnych;
• bobry - w gospodarstwie rolnym, leœnym lub rybackim.

Odpowiedzialnoœæ ta nie obejmuje utraconych korzyœci.
W województwie warmiñsko-mazurskim na mocy wy¿ej cytowanej

ustawy oglêdzin i szacowania szkód oraz ustalania wysokoœci odszkodo-
wania i jego wyp³aty dokonuje regionalny dyrektor ochrony œrodowiska
w Olsztynie.

Zgodnie z art. 126 ust. 10 wymienionej ustawy w sprawach spornych
dotycz¹cych wysokoœci odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone przez: ¿ubry,
wilki, rysie, niedŸwiedzie i bobry, orzekaj¹ s¹dy powszechne.

Na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego wystêpuj¹ szkody
wyrz¹dzane przez bobry i wilki.

ZASADY SZACOWANIA SZKÓD
WYRZ¥DZONYCH PRZEZ BOBRY

Poszkodowany, który stwierdzi³ na swoim gruncie szkody zwi¹zane z wy-
stêpowaniem bobra europejskiego powinien bezzw³ocznie zwróciæ siê
z wnioskiem o odszkodowanie za szkody wyrz¹dzone przez to zwierzê.
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Wzór takiego wniosku znajduje siê na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Olsztynie: www.olsztyn.mos.gov.pl.

Wnioski nale¿y kierowaæ pod adresem:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Olsztynie
Al. Marsz. J. Pi³sudskiego 7/9 10-575 Olsztyn.

Wnioski zwolnione s¹ z op³aty skarbowej.
We wniosku nale¿y okreœliæ rodzaj szkody, krótko j¹ opisaæ, jej orien-

tacyjny rozmiar oraz podaæ numer telefonu w celu umo¿liwienia pra-
cownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Olsztynie
skontaktowanie siê z poszkodowanym. Do wniosku nale¿y równie¿ do³¹-
czyæ: fragment mapy ewidencyjnej z dzia³k¹, na której nast¹pi³a szkoda;
aktualny wypis z rejestru gruntów (lub aktualny wypis z ksi¹g wieczy-
stych); w przypadku dzier¿awienia dzia³ki umowê dzier¿awy; w przypad-
ku szkód wyrz¹dzonych w obwa³owaniach stawów rybnych pozwolenie
na budowê lub pozwolenie wodno-prawne; w przypadku korzystania
z wód p³yn¹cych upowa¿nienia od ewentualnych wspó³w³aœcicieli.

  Wnioski spe³niaj¹ce wymogi art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody przekazywane s¹ do osób szacuj¹cych, które bezpo-
œrednio kontaktuj¹ siê z poszkodowanymi i ustalaj¹ datê i godzinê przyby-
cia na miejsce, którego dotyczy szkoda. Szacowanie odbywa siê w obecnoœci
poszkodowanego lub osoby przez niego upowa¿nionej.

Podstaw¹ wyp³aty odszkodowania szkody jest protokó³ oglêdzin i sza-
cowania szkody sporz¹dzany ka¿dorazowo przez pracowników Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Olsztynie lub rzeczoznawców podpisany
przez poszkodowanego i zaakceptowany przez regionalnego dyrektora
ochrony œrodowiska.

Odwo³ania i za¿alenia
Prowadzone postêpowanie w tego typu sprawach nie ma charakteru po-

stêpowania administracyjnego, lecz cywilnoprawnego (regionalny dyrektor
ochrony œrodowiska w Olsztynie jest stron¹ postêpowaniu, a nie organem
wykonawczym i w zwi¹zku z tym nie przys³uguje odwo³anie i za¿alenie).

W przypadku, gdy postêpowanie nie zakoñczy siê podpisaniem proto-
ko³u, poszkodowanemu przys³uguje prawo wniesienia sprawy do s¹du
powszechnego zgodnie z art. 126 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.
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ZASADY SZACOWANIA SZKÓD
WYRZ¥DZONYCH PRZEZ WILKI

W przypadku zaistnienia szkody wyrz¹dzonej przez wilki poszkodo-
wany powinien bezzw³ocznie skontaktowaæ siê z w³aœciwym miejscowo
urzêdem miasta lub gminy. Nie nale¿y uprz¹taæ zagryzionego zwierzêcia
przed przybyciem komisji szacuj¹cej szkodê. Podstaw¹ wyp³aty odszko-
dowania szkody jest podpisany przez poszkodowanego i zaakceptowany
przez regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska protokó³ oglêdzin i sza-
cowania szkody przekazany przez urz¹d miasta lub gminy.

Niniejsze zasady obowi¹zuj¹ do dnia wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
sposobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz sposobu wyp³aty od-
szkodowañ za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta chronione, a tak¿e
wzorów dokumentów dotycz¹cych szacowania szkód i wyliczenia odszko-
dowañ oraz terminów zg³aszania i szacowania szkód.
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PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD
w województwie podlaskim

DOROTA KRZYKWA-VÁSZON

Zgodnie z art. 126 ust. 1, pkt. 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz.1220) Skarb
Pañstwa odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez:
• ¿ubry – w uprawach, p³odach rolnych lub w gospodarstwie leœnym;
• wilki – w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich;
• rysie – w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich;
• niedŸwiedzie – w pasiekach, w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich oraz

w uprawach rolnych;
• bobry – w gospodarstwie rolnym, leœnym lub rybackim.

Odpowiedzialnoœæ ta nie obejmuje utraconych korzyœci, lecz szkody
rzeczywiste.

W przypadku szkód niebudz¹cych w¹tpliwoœci sprawy odszkodowañ
mog¹ byæ za³atwiane w drodze porozumienia z poszkodowanym, przy czym
wielkoœæ odszkodowania ustalana jest na podstawie operatu szacunkowe-
go, sporz¹dzanego przez rzeczoznawców.

Zgodnie z ust. 3 wymienionej ustawy oglêdzin i szacowania szkód
a tak¿e ustalania wysokoœci odszkodowania i jego wyp³aty dokonuje re-
gionalny dyrektor ochrony œrodowiska, a na terenie parku narodowego
dyrektor tego parku.

W sprawach spornych dotycz¹cych wysokoœci odszkodowañ za szkody
wyrz¹dzone przez: ¿ubry, wilki, rysie, niedŸwiedzie i bobry, zgodnie z art.
126 ust. 10 wymienionej ustawy orzekaj¹ s¹dy powszechne.

O odszkodowanie za szkody wyrz¹dzone przez ¿ubry mog¹ ubiegaæ siê
osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, które ponios³y szkody.

Wnioski s¹ zwolnione z op³aty skarbowej.

Na terenie województwa podlaskiego wystêpuj¹ szkody wyrz¹dzane
przez: ¿ubry, wilki i bobry.
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Postêpowanie prowadzi i informacji udziela:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
ul. Dojlidy Fabryczne 23

15-554 Bia³ystok
tel. (85) 74-06-981,

fax.(0-85) 74-06-982,
e-mail: biuro@rdos.eu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
Wydzia³ Spraw Terenowych I w Suwa³kach

ul. Sejneñska 13
16-400 Suwa³ki

tel. (87) 565 52 00, 783 924 203

Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
Wydzia³ Spraw Terenowych II w £om¿y

ul. Nowa 2
18-400 £om¿a

tel. (86) 216 42 71, fax. (86) 216 29 29

ZASADY SZACOWANIA SZKÓD WYRZ¥DZONYCH
PRZEZ ¯UBRY, WILKI I BOBRY ORAZ WYP£ATA ODSZKODOWAÑ

Poszkodowany powinien takie zdarzenie zg³aszaæ pisemnie bez zbêd-
nej zw³oki, ma tak¿e obowi¹zek zabezpieczenia œladów i innych dowodów
wskazuj¹cych na przyczynê lub okolicznoœci powstania szkody w miejscu
jej wyst¹pienia (do³¹czaj¹c aktualny wypis z rejestru gruntów oraz frag-
ment mapy ewidencyjnej). Osoba szacuj¹ca szkody kontaktuje siê telefo-
nicznie z poszkodowanym w celu ustalenia daty i godziny przybycia do
miejsca wyst¹pienia szkody, gdzie dokonuje wizji terenowej i szacowania
szkód w obecnoœci poszkodowanego lub upowa¿nionej przez niego osoby.

Podstaw¹ oszacowania szkody jest protokó³ oglêdzin sporz¹dzany ka¿-
dorazowo przez rzeczoznawcê w obecnoœci poszkodowanego. W oparciu
o powy¿szy protokó³ zostaje ustalona propozycja wielkoœci odszkodowania.



112

Odwo³ania i za¿alenia
Prowadzone postêpowanie w tego typu sprawach nie ma charakteru

postêpowania administracyjnego, lecz cywilnoprawnego (regionalny dy-
rektor ochrony œrodowiska w Bia³ymstoku jest stron¹ postêpowaniu,
a nie organem wykonawczym i w zwi¹zku z tym nie przys³uguje odwo³a-
nie i za¿alenie).
W przypadku, gdy postêpowanie nie zakoñczy siê podpisaniem protoko-
³u, poszkodowanemu przys³uguje prawo wniesienia sprawy do s¹du po-
wszechnego zgodnie z art. 126 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.

Dokumenty wymagane przy sk³adaniu wniosku o odszkodowanie
za szkody wyrz¹dzone przez ¿ubry i bobry:

• fragment mapy ewidencyjnej z dzia³k¹, na której wyst¹pi³a szkoda;
• aktualny wypis z rejestru gruntów;
• umowa dzier¿awy w przypadku dzier¿awienia dzia³ki;
• upowa¿nienia od ewentualnych wspó³w³aœcicieli;
• w przypadku szkód wyrz¹dzonych w obwa³owaniach stawów rybnych

pozwolenie na budowê lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku
korzystania z wód p³yn¹cych.

Dokumenty wymagane przy sk³adaniu wniosku o odszkodowanie
za szkody wyrz¹dzone przez wilki:

• zaœwiadczenie weterynarza sporz¹dzone na okolicznoœæ powsta³ej szko-
dy (przyczyna padniêcia z opisem zw³ok zwierzêcia, wiek, orientacyjna
waga, zwierzê hodowlane, czy rzeŸne, itp. dokumentacja fotograficzna);

• paszport zwierzêcia – kserokopia;
• w przypadku szkód wyrz¹dzonych w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich

hodowlanych nale¿y do³¹czyæ dokumentacjê hodowlan¹;
• zaœwiadczenie o utylizacji – kserokopia.

Niniejsze zasady obowi¹zuj¹ do dnia wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
sposobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz sposobu wyp³aty od-
szkodowañ za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta chronione, a tak¿e
wzorów dokumentów dotycz¹cych szacowania szkód i wyliczenia odszko-
dowañ oraz terminów zg³aszania i szacowania szkód.
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WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Imiê i nazwisko poszkodowanego: ………………………………………..
Adres do korespondencji:

MIEJSCOWOŒÆ ……………………………….…

NR ………….…… KOD: …………….……..

POCZTA: ………………………… GMINA: ………………………….

TELEFON: ……………………….

Miejsce wyst¹pienia szkody:

POWIAT: …………………………………………  GMINA: ………………………………………..

OBRÊB EWIDENCYJNY: ……………………………….…..…. NR DZIA£KI: …………………………........

Forma w³asnoœci gospodarstwa rolnego, leœnego lub rybackiego:

W£AŒCICIEL

U¯YTKOWNIK PODAÆ FORMÊ PRAWN¥: ..................................................

Rodzaj u¿ytku gruntowego, na którym wyst¹pi³a szkoda:

ROLA PASTWISKO

£¥KA STAW RYBNY

ZADRZEWIENIA, ZAKRZACZENIA LAS

INNE PODAÆ JAKIE: ……….................

Termin powstania szkody: ……………………………………
Opis szkody:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

................................ ................................
        (miejscowoœæ, data)      (podpis wnioskodawcy)

DO WNIOSKU NALE¯Y DO£¥CZYÆ:

• fragment mapy ewidencyjnej z dzia³k¹, na której wyst¹pi³a szkoda,
• aktualny wypis z rejestru gruntów (lub aktualny wypis z ksi¹g wieczystych),
• w przypadku dzier¿awienia dzia³ki umowê jej dzier¿awy,
• w przypadku szkód wyrz¹dzonych w obwa³owaniach stawów rybnych pozwolenie na budowê lub pozwolenie wodno-
prawne w przypadku korzystania z wód p³yn¹cych,
• upowa¿nienia od ewentualnych wspó³w³aœcicieli.
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WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ ŻUBRY

Imiê i nazwisko poszkodowanego: ………………………………………..
Adres do korespondencji:

MIEJSCOWOŒÆ ……………………………….…

NR ………….…… KOD: …………….……..

POCZTA: ………………………… GMINA: ………………………….

TELEFON: ……………………….

Miejsce wyst¹pienia szkody:

POWIAT: …………………………………………  GMINA: ………………………………………..

OBRÊB EWIDENCYJNY: ……………………………….…..…. NR DZIA£KI: …………………………........

Forma w³asnoœci gospodarstwa rolnego, leœnego lub rybackiego:

W£AŒCICIEL

U¯YTKOWNIK PODAÆ FORMÊ PRAWN¥: ..................................................

Rodzaj u¿ytku gruntowego, na którym wyst¹pi³a szkoda:

ROLA PASTWISKO

£¥KA STAW RYBNY

ZADRZEWIENIA, ZAKRZACZENIA LAS

INNE PODAÆ JAKIE: ……….................

Termin powstania szkody: ……………………………………
Opis szkody:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

................................ ................................
        (miejscowoœæ, data)      (podpis wnioskodawcy)

DO WNIOSKU NALE¯Y DO£¥CZYÆ:

• fragment mapy ewidencyjnej z dzia³k¹, na której wyst¹pi³a szkoda,
• aktualny wypis z rejestru gruntów (lub aktualny wypis z ksi¹g wieczystych),
• w przypadku dzier¿awienia dzia³ki umowê jej dzier¿awy,
• w przypadku szkód wyrz¹dzonych w obwa³owaniach stawów rybnych pozwolenie na budowê lub pozwolenie wodno-
prawne w przypadku korzystania z wód p³yn¹cych,
• upowa¿nienia od ewentualnych wspó³w³aœcicieli.
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WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ WILKI

Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Bia³ymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Bia³ystok

Imiê i nazwisko poszkodowanego: ………………………………………..
Adres do korespondencji:

MIEJSCOWOŒÆ ……………………………….…

NR ………….…… KOD: …………….……..

POCZTA: ………………………… GMINA: ………………………….

TELEFON: ……………………….

Miejsce wyst¹pienia szkody:

POWIAT: …………………………………………

GMINA: ………………………………………..

WIEŒ: ……………………………….…..….

Zwierzê hodowlane zagryzione przez wilki:

krowa iloœæ: .......... sztuk, waga: .......... kg, wiek: ..........
ja³ówka iloœæ: .......... sztuk, waga: .......... kg, wiek: ..........
byczek iloœæ: .......... sztuk, waga: .......... kg, wiek: ..........
cielê iloœæ: .......... sztuk, waga: .......... kg, wiek: ..........
owca iloœæ: .......... sztuk, waga: .......... kg, wiek: ..........
inne iloœæ: .......... sztuk, waga: .......... kg, wiek: ..........

Data i godzina (orientacyjna) powstania szkody: .....................................
…………………………………………………………………………………

Opis miejsca szkody:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

................................ ................................
        (miejscowoœæ, data)      (podpis wnioskodawcy)

DO WNIOSKU NALE¯Y DO£¥CZYÆ:

Zaœwiadczenie weterynarza sporz¹dzone na okolicznoœæ powsta³ej szkody (przyczyna padniêcia z opisem zw³ok zwie-
rzêcia, wiek, orientacyjna waga, zwierzê hodowlane, czy rzeŸne, itp.), paszport zwierzêcia, w przypadku szkód wyrz¹-
dzonych w pog³owiu zwierz¹t gospodarskich hodowlanych nale¿y do³¹czyæ dokumentacjê hodowlan¹.




