
„Kompleksowa ochrona żubra 

w Polsce”
Doświadczenia Nadleśnictwa 

Augustów w opiece nad 
stadem  utworzonym w 2018 r.

02.06.2021 r.



Krok pierwszy
• 2012 r. - projekt „Ochrona in situ 

żubra w Polsce - część północno-
wschodnia”- badania wykazały, że 

Puszcza Augustowska jest terenem gdzie 
istnieją odpowiednie warunki przyrodnicze 
do utworzenia populacji żubrów.

• Promesa dla wprowadzenia i utrzymania 

tam małej subpopulacji żubrów 
(docelowo około 30-40 osobników).



Krok drugi

2014 r. - „Rozwój metapopulacji 
żubra w północno-wschodniej 

Polsce”.

Działanie – przygotowanie obszaru 
Puszczy Augustowskiej do 

wsiedlenia żubrów.



Przygotowania terenu i lokalnych społeczności do wsiedlenia żubrów w 
Puszczy Augustowskiej

8,7 ha poletek żerowych

Wykonano dwa nowe i poprawiono dwa 
istniejące wodopoje.



3 lutego 2017 r. Dyrektor Generalny LP podpisał Decyzję nr 30, uruchamiając 
do realizacji projekt rozwojowy PGL LP pt.: 

„Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”.



Zadania w ramach projektu: zwiększenie areału poletek żerowych o 
20 ha ; wysiew nasion traw, gryki, zbóż.
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Wykonano 5 wodopoi.
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Zakupy, budowa…..
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Osiągnięcie celu- nowa subpopulacja 

9

W 2018 roku wsiedlono 7 osobników:
5 krów i 2 byki ( odłowione z terenu 

Puszczy Boreckiej )



Od 2019 r.- kolejny projekt, nowe wyzwania, nowe problemy

„Kompleksowy projekt ochrony żubra w Polsce”
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Marzec 2020 wsiedlenie kolejnych 4 osobników
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Liczebność żubrów w Puszczy Augustowskiej
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• 2018 r.-najstarsza krowa „Ostoja” ocieliła się i do stada dołączyła „Balinka” – która
okazała się ……..byczkiem ( 8 osobników).

• 2018 r.- zgodnie z naszymi przewidywaniami do stada dołączył byk Wiktor, który
od kilku lat bytował samotnie ( 9 osobników).

• 2019 r.- stado powiększyło się o kolejnego żubra byczka Augusta i niestety
odnotowaliśmy upadek byka - KASPER (nr 14012).

• 2020 r. – marzec wsiedlono 4 kolejne osobniki ( 1 krowa z Białowieży, 2 krowy i 1
byk z zagrody w Kiermusach) ( 13 osobników).

• 2020 r. – przyrost od 3 do 4 osobników ( trzy potwierdzone ). Liczebność stada to

minimum 16 osobników.

• 2021 r. – na dzień dzisiejszy potwierdzone jedno wycielenie. Liczebność minimum
17 osobników .



Wody nigdy za dużo
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Powiększenie istniejących  oczek 
wodnych - 3 szt. 









Zapomniana łączka 
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Odkrzaczenie istniejącej 
śródleśnej łąki o powierzchni 
0,65 ha. 



…..po zabiegu
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Magazyn karmy i innych „sprawunków” żubrowych
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Remont „starej” stodoły 



Wrzesień 2020
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Taka zmiana…
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Dwa  brogi na siano na poletkach żerowych w realizacji.
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Brogi w leśnictwie Żyliny i Czarny 
Bród
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Spotkanie dotyczące „szkód” we wsi Krasne-
04.03.2020
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Zimą 2020/2021 żubry po raz pierwszy od wsiedlenia opuściły 
kompleks leśny i pozostały w pobliżu wsi: Krasne i  Skieblewo.
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Skieblewo – szkody w zapasach kiszonek

• Przekazanie elektryzatorów 
trzem rolnikom, którzy 
wykazali chęć ich 
zainstalowania- 04.02.2021 r.
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Spotkanie z rolnikami wsi Skieblewo
i Burmistrzem Lipska 17 lutego 2021r.
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Zagospodarowanie linii oddziałowych zadanie na 2021 rok
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10,8 ha „mało uczęszczanych” linii 
oddziałowych zostało 

zagospodarowanych. Powstały 
dodatkowe rozproszone 

powierzchnie żerowe w 8 
leśnictwach. Wiosną wysiano łubin z 

gryką, a jesienią zostanie wysiane 
żyto ozime.
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Co dalej……..?
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Nadleśnictwo Augustów

ul. Turystyczna 19

16-300 Augustów

tel. 87 643 99 00

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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Dziękuję za uwagę !

Zdjęcia: Adam Kolator, Grzegorz Androsiuk, Joanna Jadeszko, 
Joanna Harmuszkiewicz, Adam Sieńko.


