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Położenie Nadleśnictwa 
Gołdap
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Nadleśnictwo Gołdap wchodzi 
w skład RDLP w Białymstoku.
Podzielone zostało na dwa obręby 
leśne Gołdap i Żytkiejmy, w skład 
każdego obrębu wchodzi 5 leśnictw.



Bajkowa Puszcza Romincka



Udział typów siedliskowych lasu.
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Nadleśnictwo Gołdap wyróżnia się 
bardzo dużą żyznością siedlisk leśnych.
Największy udział mają siedliska świeże 
– 80,62%, bagienne 16,68% siedliska 
borowe zajmują 16,64% powierzchni, 
przy czym nie występują najsłabsze 
siedliska borów suchych, a borów 
świeżych jest tylko 0,12%. Natomiast 
tak mały udział siedlisk wilgotnych jest 
wynikiem dość urozmaiconej rzeźby 
terenu.



Kryterium wilgotnościowe podziału siedlisk
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Kryterium żyznościowe podziału siedlisk

• lasy i lasy mieszane - 83,4% powierzchni leśnej (10024,38 ha)

• bory i bory mieszane - 16,6% powierzchni leśnej (1997,99 ha)

• świeże - 80,5% powierzchni leśnej (9677,91 ha)

• wilgotne - 2,8% powierzchni leśnej (337,02 ha)

• bagienne i łęgowe - 16,7% powierzchni leśnej (2007,44 ha)



Dwutaktowy ruch kończyn 
przednich zapobiega 
wejściu na teren bagnisty. 
Szerokość ciała 
uzależniona jest od 
rozstawu rogów, 
zapewniając sprawne 
poruszanie się 

pomiędzy drzewami. 
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Jest doskonale przystosowany do życia w puszczy



Działania zrealizowane

• 2015 – analiza i ocena 
możliwości wsiedlenia żubra 
na terenie Nadleśnictwa 
Gołdap.

• 2017 – 2019 poprawa 
komfortu bytowania żubrów 
na obszarze Puszczy 
Rominckiej.
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Działania zrealizowane

2021 
• Wsiedlesnie żubrów w 

Nadleśnictwie Gołdap 
odbyło się 4-5 marca i 14-
15 marca

• Prowadzenie 
wszechstronnego 
monitoringu stada.

• Opieka weterynaryjna.
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Efekty

• 30 hektarów 
zrekultywowanych i 
zagospodarowanych 
śródleśnych łąk.

• Nowe wodopoje.

• Wybudowana zagroda 
adaptacyjna.

• Tony wyprodukowanego 
siana oraz zakupiona i 
dostarczona żubrom 
pasza.

9



Monitoring stada
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Prowadzimy stały monitoring stada. 
Zwierzęta zaaklimatyzowały się w 
nowym środowisku i stworzyły 
stado.  Dzięki telemetrii GPS, która  
dostarcza bezcennych informacji o 
wędrówkach żubrów, wiemy że 
nasze żubry odwiedziły sąsiadów 
przebywały po stronie rosyjskiej 2 
dni i wróciły na swoją łąkę. 
Sygnał z obroży telemetrycznych, 
który dociera do nas niemal na 
bieżąco, pozwoli zareagować gdyby 
zaistniała konieczność 
przepłaszania zwierzęta z upraw 
rolnych.



Działania do zrealizowania

• Budowa nowych paśników i 
brogu.

• Budowa zaplecza techniczno-
magazynowo–garażowego.

• Nowe maszyny i urządzenia 
do – szeroko pojętej – obsługi 
stada żubrów.

• Zakładanie sadów 
owocowych, remiz 
śródleśnych na potrzeby 
żubrów – współpraca z II 
Wielopoziomową Drużyną 
Harcerską „AVES” Gołdap.
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Działania do zrealizowania

• Dalsze działania zmierzające 
utrzymaniu łąk miejsc żerowania żubra 
w dobrej kulturze rolnej.

• Realizacja zimowego dokarmianie 
stada żubrów w celu podniesienia 
kondycji zwierząt i sterowania ruchem 
stada, ograniczenia szkód w uprawach 
rolnych oraz poprawy naturalnej bazy 
żerowej żubrów. 

• Dokarmianie będziemy prowadzili m.in. 
w specjalnie wybudowanym 
magazyno– paśniku.

• W odniesieniu do nowo utworzonego 
stada w Nadleśnictwie Gołdap chodzi o 
utrzymanie areału zwierząt w granicach 
Puszczy Rominckiej. 
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Pierwsze dwie litery imienia świadczą o pochodzeniu

Wszystkie żubry nizinne 
żyjące w hodowlach 
zamkniętych, umieszczane 
są w „Księdze 
Rodowodowej Żubrów”. 
Zawiera ona rodowody i 
historie życia 
poszczególnych 
osobników. Żubrom 
nadaje się imię i numer 
rodowodowy. Pierwsze 
dwie litery imienia 
informują o pochodzeniu 
danego osobnika.
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Lp Płeć Nr Nazwa Rok ur. Ojciec Matka
Data 

przywozu
Pochodzenie

1 samica 14939 POBORKA
2020 

22.06.2020r.
13162 

POTENCJAŁ II
13170 

POLTANIA
04.03.2021 Wolisko

2 samica 15062 Kacha II 2015 - - 04.03.2021 Puszcza Borecka

3 samica 15064 Kanatka 2017 - - 05.03.2021 Puszcza Borecka

4 samiec 15069 Pochulek 2020 - - 05.03.2021 Puszcza Borecka

5 samica 15089 Kamienka 2012 - - 14.03.2021 Puszcza Knyszyńska 

6 samiec 15088 Kajer 2016 - - 14.03.2021 Puszcza Knyszyńska 

7 samica 15086 Kanika 2012 - - 19.03.2021 Puszcza Knyszyńska 

8 samica 15087 Kamarzka 2018 - - 19.03.2021 Puszcza Knyszyńska 



Dziękuję za uwagę
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