
Augustowskie Żubry
- czy będzie wolne stado?

Jednym z głównych kierunków och-

rony żubra jest twonenie nowych

wolnych populacji. Obecnie w Pol-

sce jest ich pięć. Ostatnią utwono-
no w lasach wałeckich pned trzema

dekadami. Możliwe, że na terenie

Puszay Augustowskiej zadomowi

się niebawem kolejne stado.

f,|a świecie żvie ok. 4.5 tys. żubľów z cze-

l\lgo olr. 6ooĺo'n^ *olności. Mimo że w Pol-

sce mamy ok' 1000 żubrów, wciý istnieją dla

nich powazne zagrożenia. \íynikają z lzolaĄi,

ograniczonego obszaľu występowania, niskiej

zmienności genetycznej i bľaku przepł1łlu ge-

now. Zvierąta są istotnie za]ezne od człowieka,

zagożane choľobami i pasozytamí (lokalĺe pne-

gęszczenia). MięĘnľodowa Unia ochľony
Pnyrody (IUCN) wskazuje, że jedną z głównych

metod eliminowanla ugrożen 1e.st twoĺzenie no-

wych stad. ,,Strategia ochľony żubra w Polsce"

(2007) rcżwskauje na ten sposób działania jako

podstawowy. Uznano, że właścĘm miejscem

tego typu działań ochľonnych będzie Puszcza

Augustowska, na tercnie któĘ bpuje 3_5 osob-

ników Pzypuszcza się, że żĺbľy saIne clotarły

ru a]bo z Puucry Knyuyriskicj, albo 'ľa gr'łllicy

białoľuskiej' Najwyľaźniej złtľzynlały się tu lra

dobľe, bo obserwowatlc są ocl clłuższego czasu.

Ich obecność budzi mieszarle uczucia wśľód

mieszkańcółv i miejscowych leśników, ale dla

naukolvców ľealizująrych pľojekt ochrony lz
situ żľ5ĺa w Polsce stała się bodźcem, by my-

śieć o wsparciu twoľZącego się stada poprzez

lvsiedlenie lĺilku kolejnych osobnikórv. W cza-

sie rvaľsztatów, któľe odbyły się 7 marca rv Au-
gustowie, m1ejscowi leśnicy i samoľządowcy

poznďi szczególy re; pľopozycji.

żubłze siedliska
Wsicĺllcrlie zlvierzęcia takiego jak żubr rviąże

się z szcľegiem badań i analiz, rv dużej mieľze

pľoblclllĺnvyclr, takich jak siedliska naturowe

i gospotllrl'lĺll lcśna, a także opinia społeczna,

ale pľzeclc rvszysrlĺim bioľących pod urvagę za-

łożenia uclaIlcj hĺltlolvli.
lłlltrclnirlrvcj czqści Puszczy Augustorł,skiej

prĺyjľĺ'lll siq 1lĺltl lĺątcIn obecności pľefeľolva-
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nych pnez żubra sieďisk Janusz Porowski z bia-

łostockiego oddziału BULiGL' Przeanalizował

obszaľ czteľech ośrodków Hodowli Zwieny-
ny znĄdýąqch się na terenie naďeśnicnv

Augustów i Płaska, w sumie ponad 28 tys. ha.

okazało się, że ok. 187o tej powierzchnizĄmu-
ją siedliska częściej niż inne wykoĺzystywane

pnez żĺtbry. Należą clo nich śródleśne łąI<l otaz

ľóżne postacie gľądów, olsów i łęgów. \í skali

wszystkich augusrowskich lasów gospodaľ-

czych, najwięcej tego rypu siedlisk znajduje się

wľaśnie w rych clwóch nadleśnicwach. Dlate-

go, w ocenie BULiGL, obszaľ planowany do

zasiedlenia nowynri osobnikalni został wybľa-

ny odpowiednio.

W całej Puszczy Äugustowskiej sporyka-

ne są różnej wielkości zĺęby, kóre mogą sta-

nowić jeszcze jedno śľodowisko dogodne do

żeĺowania zwieĺząt' według badań pľof. Alek'
sandĺa Sokołowskiego, polvierzchnie pozrębo'
we może poľastać ponad 90 gatunków ľoślin

zielnych. Jednak ich obfitość wzrasta po 34
latach od lłycinki dľzewostanu. Dlatego ľok

czy dwa między pozyskaniem dľelvna a od-

nowieniem porvieľzchni to zb1.t laótki czas,

by z\oła odbudowa\. swą populację w sposób

spÍZ4qąq żeľowaniu żubra. Dla ich bujnego

rozrvoju konieczne byłobv kilkuletnie pľzelegi-

wanie zľębów. Na siedliskach boľorĺych pľzez

Ł5, a w lasach nawet osiem lat. Z żubrzego

punktu lvidzenia najsmaczniej będzie, jeśli wy-

ľosną tam młode polaz1łły, maliny, ĺ,iązówki

błotne, tľzcinnik leśny, ostrożeń waľzpvny, ale

ľównież nalot grabu.

Część z ľoślin stanowiąrych główny pokarm

żubrőw znacznie lepiej czuje się jednak na ot-

waĺtych, wilgotnych łąkach. Dlatego konieczne

jest powstrzymanie zľastaĺia śróďďnych enk-

law łąkowych (w Puszczy Augustowskiej to nie-

co ponad 136 ha). ButiGL sugeľuje ľównież

ľozwazenie lepszego udostępnienia ďa żubľów

poletek łowieckich. \íg Janusza Poľowskiego

wskazane jest zwięlazenie zasobności śród]eś-

nych łąk, a takze powiękvenie ich powierzchni'

Jego zdaniem jest to niezbędne, by zatnymać

żubrv w lesie i nie dopuścić do wychodzenia na

obszaly ľolnicze.

To jedyne za1ecenia, j"ki. pły"ą z ana]iz

Biuľa' okazuje się, że sieć cieków wodnych na

obszaĺze planowanego wsiedlenia żubĺów jest

uboga, a dodatkowo część istniejących strumie-

ni nie prowadzi wody przez cały rok. Jezioľa
w tej części Ptrszczy Atrgustowskiej nie występu_

ją tak licznie jak na półnow komplelau' i choć

sieďiska bagienne i podmokłe stanowią rv ľejo-

nie planowanego wsiedlenia 129'o powieľzch-

ni, to należałoby nvięlsľ1ć liczbę śľóďeśnych

lvodopojów.

W zgodzie z Natuľą
Podczas waľsztatowej dyskusji Jacek Łoziriski,

dyľektoľ \íigierskiego Paku Naľodowego, zrvľa-

cal uwagę na konieczność sformalizowalia obec-

riości żubra rv Puszczy Augustorł,skiej, w ľaniłch
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dokumentów opisujących unvorzone na tym

teĺenie obszaĺy Natuĺa 2000. Do tej pory dla

ostoi Augustowskiej żubľa nie wykazywano.
_ Skoro pojawił sig tu samoistnie, b7ć może po-

winno się do tego odnieść?

Jest na to sposób' Januv Porowski (z ĺamie-

nia BULiGL pzygotowyrľał również PZo dla
Puszczy Áugustowskej) wy.jaśnił, że w nĄbIu-

srym czasie zostaĺie zapľoponowana zmiana

zapisów Standaĺdowego Formulaľza Danych.

Żubr trafr do dokumentu, ake z najniżsąz moż-

lĘch rangą co spĺawi, źę nie stanie się pľzed-

miotem oc}ľony w obszaze.

Niezaleznie od foľmalnych zapisów w SDĘ
pojawienie się żubĺa w Puvczy Áugustowskiej

z pewnością ýrYwÍLę' *pły* na inne elementy

środowiska' w tym pzedmioty ocfuony obsza-

ru Natuľa 2000. BULiGL dokonďo oceny po-

teĺĄalnychzagrożĺĺ.
Puszcza Augustowska to jedno z nielicznych

miejsc występowania głuszca. Kilka lat wcząś-

Innym' pośĺednim, ponvieľdzeniem tej diagno-

zy jest równiez brak odpowiednich adnotacji na

ten temat w dorychczasowych opľacowaniach

prz,1rodniczych, odnovących się do stanu sied-

lisk we wszystkich puszczach zamieszkiwanych

pnrzbtbry.

Poza lasem
Dĺ Andrze.i Kamocki z Politechniki Białostoc-

kiej, kóry prowadził analizę botaniczną sieďisk

nieleśnych fragmentu p1JslĽzy przeznac'nnego

do ĺekolonizacji pľlrz żubry uvłaza, żr, tu ĺów-

niez zlllierąta nie będą smnowiý zagrozrĺia.

Nie powinny takze wydeprywać rzadkich ga-

tunków roślin, któľe na tym teľenie związane

są przede wszystkim z toĺfowiskiem pzejścio-

wym, tzęsawiskami czy suchymi wyniaieniami
wydmowymi. Te siedliska nie ofeľują żubľom

atľakcyjnego pokaľmu.

okazało się nkze' ze nieleśne siedliska pny-
ľodnicze na analizowanym obszarze ol^qą

przemiany biocenotyczne siedlisk. Z punku

widzenia potĺzeb żubľów vłyrłźĺie niekoľzyst-

ne jest zarastanie łąk lazewami i dnewami

oraz zmniĄszająca się pľodukywność siedlisk

pobagiennych, będąca efektem wcześniejszych

melioracji.

Ludzie - pÍzeciwni
Gdy planuje się ľeinĺodukcjęzwierąt uk wiel-

kich jak Żĺĺbry, zbadać trzeba takze nastawienie

społeczne. Pro[ Maĺcin Smoleński z Politechni-

ki Białostockiej zgromadził w tym celu 180 wy-

wiadów z mieszkancami 10 wsi.'Wynika z nich,

żr az B0o/o utozsamia się z puslcą i jest zado-

wolona, że mieszka w sąsiedzmie. oznacza to,

że zdecydowana większość jest zainteresowana

dialogiem na temat tego' co dzieje się w oko-

licy. Mimo to miejscowym trudno brŕ udział

w dyskus.1i, poniewaz nie idenq{kują sięznd'
ną oľganizację, która mogłaĘ stać się ich ĺepľe-

uentantem.

Gdyby jednak mki przedstawiciel się zna-

Iazł, rozmovľ1nie byłyĘ łame. Blisko połowa

z ľespondentów (49o/o) negýe lub lekcewĄ
ľegulacje prawne i administľacyjne doryczące

ochľony przyrody, a aż 400/o ma poczucie nie-

spľawiedliwości i nadmiernego obaľczania spo-

łeczeństwa je.j kosztami. Dalsze l3,5o/o ĺnĺĄe
ľegulacje pľawne' ale nie godzi się na koszty

zwięane z ochľoną przyľody.

Badania pokazały takż.e, że 4Io/o pytaĺych
w jakimś stopniu neguje działalność leśników
(w tym 16% jednoznacz.nie).

Co myślą o żubrze? Zbadan prof' Smoleń-

skiego wynika, ż.e 29o/o nrieszkańców Plszczy
Augustowskiej uz.naje żubľa za dobro narodo'

we. lu 40o/o pytanych wskazpvało, że miej-

sce zanriesz.katria dzięki żubrowi będzie miało

większy pľestiż.. Jeclnak 360/o niedostĺzega żad-

nych l<orzyści z pojawienia się żubra' Jeszcze
więccj, bo llż. 73o/o pÍzypuszcza, że funkcjo-

lrowłtlic populacji żubra będzie wiązało się ze

stľlltĺlnli nlilľcľixl nymi.

Wiz.cľtrnel< żubľa jako dobra nľodowego
ttnrltcnil się wľaz z doświadczeniem jego obec-

ności. M ieszkańry tľenów ođvłiedzanych przez

knyszyńskie żubry mają o tych zwieľzętach

znacznie lepsze zdanie, i to mimo k znacznie

cz"ęściej mają do czynienia ze szkodami rolnĹ
czymí, rőwnieżwe własnych uprawach.

Ludzie mają wyrtźĺe obiekcje pľzed nie-

znanym. o ile w Pĺszczy Knyszyńskiej rylko
40/o lĺwaa, że zwierzę zagraza życiĺ i zdľowiu,

w PuszczyÁugustowskiej myśli tak 39% osób'

oknało się, ze im pytani staľsi, goĺzrjvłyk'
szta]ceni lub posiadająry więkv-e gospodaĺstwo

ĺolne, q'm gonej postnegajążubra.lepsza opi-

nia o tym zwieĺzęciu i możliwości jego wpľo-

nie| zespół pod kierownictwem prof Bogdana

Bľzľzieckiego z SGG'!ŕ i dľ Doroty ZauĺadzkĄ
z Uniweľsytetu łódzkiego stwierdził, zr oby-

dwa gatunki by'ją * odmiennych śľodowis-

kach. Stąd istotny ďa cĺłego pĺzedsięwzięcia

wnioseh żr jedyĺie w wyjątkowych si.ruacjach

żubĺ i głuszec mogą wykorzystywać te same

fľagmenty lasu. To jednak nie będzie miało ne-

gatywnego wpływu na populację kuraków.

Rozważano takze moźlĘ wpýw żubra na

grądy, łęgi orabory i lasy bagienne, chronione

w ramach Ęľektywy Siedliskowej. \ŕ,y- ury-

padku poďużyý obserwacje z' p|lsz'czi Białowie-

skiej, Knyvyńskiej i Boreckiej, gdzĺe pnu wieIe

lat wolnej hodowli żubľów nie zaobserwowano

negatywnego wpływu tych zwierząt na stan sied-

lisk przyĺodniczych. Podczas maÍcowego spot-

kania potwieĺdzďi to naďďniczowi e kzysztof
\ŕyrobek (Boĺki) i Krn1wof Bozik (\íaliý).

I

jedyrie 20 ha. Do tego są mocno rozdĺobnione,

a więkvość ich płatów znajdýe się na terenach

będących jla pon zwaĺtym komplelaem leś-

nym, czyli na południowym laancu Puszczy Att-

gustowskiej' Dodajmy, ze jednym z głównych

zalożen projektu wsieďenia żubľów jest właśnic

nie dopuścić - poprÉt' intenspvne dokarnlianie

zimą _ do pnĺmlaznrnia się ich w rylĺ l<ie-

ľunku. Uznano zatem, że ďa omarrych siecllisk

wskazanych przez Dyrektywę Siedliskową z:rg-

ĺozenie nie istnieje.

Dĺ Kamocki wskazał za to na kilka innych

waznych ogľaniczeń. Są nimi mała ľóż.noľod-

ność laajobĺazowa, grodzenie własności w ob-

ľębie dolin rzecznych, umudniające rnigľację

úĘch nvieĺ:;ąt, a ukże intenspvna pľodukcj a

ro\nlua na obszaľach spiadujących' S'zczegó|-

nie ta ostatnia okoliczność może pľowadzić do

konfl iktów. olbrzymie znaczenie maj ą również
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Liczebność wolno żyjących stad źubľów

wadzenia do Puszczy Augustowskiej wiązała się

zlepszym odbioľem ochrony przyĺody w miejs-

cu zamieszkania oÍaz pozyÍywną opinią o dzia'
łalności Lasów Państwowych.

I wĺeszcie informacja najbaľdziej istotna:

470lo respondentów neguje koncepcję wprowa-

dzenia żĺbra do Puszcz1' Augustowskiej. Pełną

akceptację dla tego dzia]aĺla wykazuje ryiko
16% osób, a dalszych 29% skłonnych jest ją

zaakceptować. Pozostďym jest to obojętne.

Musi powstać stľategia
Piotľ 'Wawr4.niak z RDLP w Białymstoku

uwua, że aby osiągnąć sukces w Ptrszczy Augus-

towskiej, żubrom tneba zapewnić całoľoczny

dostęp do pokarmu oraz tak steľować stadem,

by nie dopľowadzić do konfliknr z clorychcz'a-

sowym sposobem użytkowania teľellu. _ 1),

tego konieczne jest wpľowadzenic akt7unego zĺĺ-
ľządzania populacją. I nl od sĺĺĺnego począthu.

!7g doktoľa Wawrzyniaka ua[na lokalizrcja

miejsca wsiedlenia będzie kluczem do powodze-

nia. Ęowane do tego pogľanicze naďeśnictw

Płaska i Augustów lq'daje się być odpowiednie.

ZnĄdĄą się tu kilkudziesięciohektaľowe stare

dzewostany, w których można zlokalizować

mie.jsca zimorł'ego dokaĺmiania. \ŕ sąsiedzmie

są łąki' poletka oľaz dostęp do wody. Co ważne,

obszaĺ jest oddalony od terenów uprawianych

ľolniczo.

Mimo to Piotľ \ŕawrzyniak uwaza, że choć

miejsce jest odpowiednie i tak nalezy podjąć

działania' w celu polepszenia jakości łąk i po1e-

tek łowieckich, a akze zwiększenia ľealu dos-

tępnych łąk o pr4'najmnie; 50 ha' Dia żubľów

musi zostać stlvoľZone tľochę infĺastľuktury:

dwa zespoły paśnikowe' bľogi do składowania

kaľnry rra zin-rę, zbioľniki wodne i lizawki. Ko-
IiiccT.na jest talĺżc popľawa waľunkółv żeĺowych,

pľorvaclzoIla lv ľatnach działan hodowlanych
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i ochľonnych w drzewostanach. Do rych ostat-

nich miďyby należ€ć NvoÍZenie śródleśnych sa-

dów i przygotowanie drzew do spałowania. Na
upľawach miďyby zostac ogľodzone ýącznie
cenrie kępy'

Do Puszczy Augustowskiej miałyby tľafić

po cztely kr'owy i byki (ľúode i stľe) oľaz dwa

cielęta. Docelowo wszyľkich żubľów miałoby

być 30_40.'I}udno przewidzieć, po jakim czasie

byłoby ich ryle. Tym bľdziej, że doświadczenia

z Puszczy BilyszyIiskiej pokazują iż niewielka

grupa może trtrzympvać niską liczebność pnez
dziesięciolecia. Ale nrożliwy jest jednak również

scenľiusz zakłaclający szybki pľzyľost (nawet

20o/o rocznie) i niewielkie ubytlri. ostľożne sza-

cunki zakładają, że docelową liczebność stado

augustowskie osiągnie w ciągu 10 lat. Niewy-
k1uczone, że w międzyuasie konieczna będzie

eliminacja osobników, któľe podejmą wędľów-

kę w niepożądanym kieľunku.

Po osiągnięciu docelowej liczby zwierząt

pĺzewiduje się eliminację nadwpki, pľowadzą'

cą do zachowania struktury płci i wieku stada.

Dr \íawrzyniak podlĺeśla, że ĺesqłucja
tego stada musi być objęta moniroringiem.

Za prowadzenie monitoringu na teľenie całej

pLlszczy odpowiadałby kooľdynatoľ, którym

byłoby jedno z naďeśnicnv, prawdopodobnie
Płaska lub Augustów. Zarządzaniem xadem
zajmowałaby się komisja skupiająca pľzedsta-

wicieli LB ochrony przyĺođy, naukowców oraz

inne zainteľesowane gremia lub osoby. Korrris-

ja posiłkowałaby się zapisami stľategii zawieľają-

cej szczegółowy opis działań i jasno pľzyclziela-

jącej kompetencje.

Po co nam to?
Natrl<owcy i pľłI<rycy zaangażowani w ľestyttl-

cję uważają, że stado będzie elemerrtem wzmac-

niającyln funkcjonowarrie całej metapopulacji.

Liczą też, że dzięl<: spravr'nemu zarządzanill
w niedalekiej przyszłości uda się przełamać

lokalne stereorypy. Nie ulega też wątpliwości'
że żubľ mógłby przyczynić się do pľomocji ľe-

gionu, ĺzrostu jego turysrycznej atľakryjności,

a takze pokazałby, że nawet w ľejonach, w któ-

rych zubry od setek lat są nieobecne, możliwa
jest ich ĺeintrodukcja. Dla LP byłby to ľównież

sposób pĺomoĄi oraz kolejna ľealna pomoc
zagľożonemu gatunkowi. Ponadto działania

zwlązane Z poprawą śľodowiska bytowania

żubľów miałyby pozyt)Ąvne oddziałpvanie na

inne gatunki, szczególnie łowne.

Żubr jest .jednak zwieľzęciem geneľującym

konflikry szczególnie z ľolnictwem. Té obarq,

baĺdzo wyraznie wyartykułowali obecni na kon_

feľencji przedstarviciele samoľządów. Staľosta

augustowski Franciszek Wiśniervski zwracał

uwagę zebľanych, że więlazość mieszkańców

powiatu zĄmĄe się rolnictwem, a przecież

żubr może powodować znaczne szkodyw upra-

wach. 'řspomniał na s1tuac.ję bobra, który

teĺaz jest dużym pľoblemem i nikt nie potľa-

fi sobie z nim poradzić. _ Jahajest gwarancja,

że z żubľem nie będzie podobnie? Poza tlm cE
prz,yľoda PuszcE Augustowskiej naprawdę coś

zyska na obecności żubra? _ prú.
obiekcje samonądów qłrikająróvnrz z po-

czucia ignorowania. Przedstawiciel gminy Szta-

bin przypomniał' ze o planie wsiedlania żubrów

mówiło się i pisało już ľok temu. Teraz okazýe
się, że pnez kilkanaście ostatnich miesięry gľupa

osób czyniła w rym kieľunku konkĺetne 1ĺoki.
_ Nie b4ło uż tajemnicą, że h'łdzie na terenie

puszcz,! 5ą Żlbr\ft| pľzeciwni' Potuierdził\ to

analiE socjoloýczne' Dlaczego zatem dopieľo

dzisiaj podejmuje się z nami rozmowę?

Dopytpvano, Czy PoPÍzęz pomijanie samo-

rządów oľganizarorzy akcji mają zamiar prze-

konać mieszkańców tych terenów? Zaĺzutow
było zresztą więcej, część baľdzo emocjonalna.

\íydaje się wľęcz, że to nie sieďiska natuľowe

i gospodarka leśna, ale opinia społeczna będzie

jednym z głównych probiemów w realizaĄi.

Samofinansowanie
Inną ďabą stľoną pľojekru jest zmienność pos-

trzegania żubru przez oĺgany ochľony pľzyľo-

dy. Jak zaulvel.ył dr Piotĺ \ŕawĺzyniak, chodzi

tu nie ýko o zezwolenia i decyĄe dotyczące

clrľoliioriych gatunków, ale ľównież o niejasne

peľspektyrvy fi nansowania ochrony.

\V ty. kontekście prof Wanda olech,
kierująca projektem ochrony żubrów in situ,

pokłada nadziď1ę w stabi1nych Lasach Pansrwo-

wych. Poza q,m zauwua, że w prrypadkĺ żllb'
ľów w Puszczy Áugustowskiej nie ma mowy

o scenaľiuszu podobnym tego, jaki był z bo-

bľami, Rozpoczynając pľzesiedlenia bobľów,

nie postawiono żadnego v"yrłźnego celu' T|r

od początku będzie on znany i po osiągnięciu

docelowej liczebności w stadzie będzie ono

ograniczane. Co więcej' zarówno pľof olech,
jak i dľ \Wawľzyniak ĺlwaŻĄą, że eliminacje

nadmiaľu zwierząt przez odxĺza7y komeĺryjne
mogą dopľowadzić do sytuacji, w któĘ możli-

we będzie samofinansowanie gatunku w Pusz-

czy Augustows|ĺlĄ. Czy jednak kiedykolwiek

do tego dojdzie? \ŕiele wskazuje na to, że dĺoga
do ľea1izacji pomysłu ľeintľodukcji żubľa w au-

gustowskich lasach będzie wyboista. a
Wojciech Sobociński

W następnyn numerze na temat pomysłu utwlrzenĺa

stada żubľovĺ W PusZCZy Auguýlwskiej ĺtlypowĺe slę

dľ hab. Ra{oł Kowalczyk, Zastępcĺ dyrektlľa

ĺnnyfutu Biologii SsakÓw PAN ł,ĺ Białovłieży.
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