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Lokalizacja
• od północy graniczy z Obwodem 

Kaliningradzkim Federacji 

Rosyjskiej,

• od północnego wschodu i wschodu 

graniczy z Nadleśnictwem 

Czerwony Dwór,

• od południowego wschodu graniczy 

z Nadleśnictwami Olecko oraz Ełk, 

• od południa graniczy 

z Nadleśnictwem Giżycko,

• od zachodu graniczy z 

Nadleśnictwem Srokowo  (RDLP 

Olsztyn).



Początki hodowli rezerwatowej i wolnościowej 

w Puszczy Boreckiej
Rezerwat pod nazwą Ośrodek Hodowli

Rzadkich Zwierząt został powołany

zarządzeniem Ministra Leśnictwa i

Przemysłu Drzewnego nr 293 z dnia 31

sierpnia 1955 roku. Pierwsze żubry

przywieziono 14 kwietnia 1956 roku.

Kompleks leśny Puszczy Boreckiej

liczący ponad 18 tysięcy hektarów

stanowił potencjalne środowisko dla

utworzenia wolnej hodowli żubrów. Od

1962 roku, równocześnie z hodowlą

rezerwatową żubrów, w Puszczy

Boreckiej prowadzona była hodowla

wolnościowa.



Do 1984 roku Ośrodek Hodowli Rzadkich Zwierząt podlegał Białowieskiemu Parkowi

Narodowemu. Decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 maja

1984 r. OHRZ został przekazany Lasom Państwowym Nadleśnictwu Borki.

Stado żubrów liczyło wtedy ok. 46 szt.



„Strategia ochrony żubra Bison bonasus w Polsce”

W 2007 roku resort środowiska zatwierdził „Strategię ochrony żubra Bison bonasus w

Polsce”, w której zaproponowano:

• prowadzenie monitoringu opartego na ciągłych obserwacjach bezpośrednich

umożliwiającego określenie wielkości i struktury stada oraz rozmieszczenia

preferencji siedliskowych,

• powiększenie wielkości populacji w Puszczy Boreckiej do 90 osobników i potem

jej utrzymywanie na stałym poziomie,

• poprawa bazy pokarmowej w Puszczy Boreckiej (łąki, uprawy specjalne, poletka

zgryzowe) i stosowanie dokarmiania zimowego również w celu zapobiegania

szkodom w lesie i na polach,

• poprawa warunków sanitarnych (zagroda kwarantannowa) w celu spełniania

funkcji ośrodka odbierającego zbędne osobniki z innych stad,

• wzbogacenie i poszerzenie bazy edukacyjnej (izba, tablice i zagroda pokazowa),

• określenie składu Komisji opiekującej się stadem i wskazanie Koordynatora.

W 2009 roku opracowano program gospodarowania populacją żubra w Puszczy

Boreckiej. Na podstawie tego programu prowadzona jest hodowla tego gatunku.



Od 2011 roku Nadleśnictwo Borki brało udział w projekcie „Ochrona in situ żubra w

Polsce- część północno-wschodnia”. W ramach projektu odtworzono ok. 66 ha łąk,

oczyszczono rowy melioracyjne, utworzono nowe miejsca zimowego dokarmiania,

przeprowadzono remont zagrody pokazowej żubrów, zakupiono karmę. Prowadzono

monitoring występowania (telemetria).



Kontynuacją działań związanych z ochroną żubra były projekty „Rozwój 

metapopulacji żubra w Polsce północno-wschodniej” oraz „Kompleksowy projekt 

ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. Obecnie wszystkie zadania finansowane są z 

projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce „



Dynamika liczebności żubrów w Puszczy Boreckiej 

w latach 1970 – 2020







W okresie letnim żubry tworzą grupy mieszane liczące 10-15 osobników, penetrują w 

tym okresie obszar ok. 100  km2 a zimą 8 km2 

Młode byki tworzą grupy kawalerskie (3-5 os.) a starsze są samotne





Jesienią i zimą żubry koncentrują się w jednym dużym ugrupowaniu liczącym ok 70 –
80 osobników







Zagroda Hodowlano Pokazowa w Puszczy Boreckiej 
– zmniejszenie presji turystycznej na stado wolnościowe, 
- umożliwienie społeczeństwu „możliwości spotkania z żubrem OKO W OKO”, 
- prowadzenie przez Nadleśnictwo edukacji przyrodniczej



Zimowe dokarmianie żubrów

Dokarmianie zimowe żubrów stosowane jest w okresie zalegania pokrywy śnieżnej i

trwa od momentu utworzenia w Puszczy Boreckiej wolnej populacji żubra nizinnego,

czyli od roku 1972. Okres dokarmiania trwa ok. 180 dni. Dokarmia się je w celu

zmniejszenia wyrządzanych szkód w uprawach i lasach.



Analiza żywienia żubrów oraz zapotrzebowanie  na pasze w Nadleśnictwie Borki 
wg J.Skomiał, M. Dymnicka, A. Łozicki, W. Olech-Piasecka opracowana przez Katedrę Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Katedrę 

Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawa, 2001

Dawki pokarmowe [kg/szt./dzień]



Zestawienie ilości i kosztów paszy (2020r)

• *SIANO: 60ton x 200,46zł = 12027,60zł

• **SIANOKISZONKA: 15,98ton x 160,29zł = 2561,43zł

• SIANOKISZONKA: 50ton x 209,72zł = 10486,00zł

• BURAKI PASTEWNE: 80ton x 288,90zł =23112,00zł

• DYNIA: 30ton x 342,40zł = 10272,00zł

• KISZONKA Z KUKURYDZY: 240ton x 159,43zł = 38263,20zł

• MIESZANKA ZBOŻOWA: 25ton x 747,93zł = 18698,25zł

• GRANULAT PASZOWY: 10ton x 2110,00zł = 21099,96zł

Koszt karmy: 136 520,44

• Koszty dowożenia i wykładania karmy, sprzątania i dezynfekcji miejsc 

karmowych: 205 200,91zł

Łącznie: 341 721,35zł : 120 osobników = 2 847,68 zł/1osobn.











W okresie zimowego dokarmiania główną rolę poza jakością i ilością 

wykładanej paszy odgrywa systematyczność wykładania karmy  



Sposób wykładania karmy:

- higiena, łatwość sprzątania i dezynfekcji miejsc dokarmiania,

- ekonomia, zwierzęta mniej marnują karmy,







Koncentracja żubrów w miejscach zimowego dokarmiania

- kilka miejsc zimowego dokarmiania

- naprzemienność wykładania karmy

- sprzątanie i dezynfekcja miejsc zimowego dokarmiania



Relacje żubrów z innymi zwierzętami







Szkody w uprawach











Szkody w lesie



Granulat paszowy

Granulat paszowy do karmienia zimowego żubrów powinien mieć

przybliżony skład: śruta zbożowa plus otręby zbóż 60%, susz

lucerny i traw 20%, śruta słonecznika 10%, śruta lnu 3%, kora

drzew liściastych 5%, sól pastewna, kreda, minerały 2%.

Przydatność do skarmiania co najmniej pięć miesięcy.
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