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Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce 

                                          - blaski i cienie realizacji projektu 

Rezerwat „Żubrowisko” 

- 742 ha lasów i łąk 

- przeciętnie 40 żubrów w dwóch grupach 

- blisko 150 lat hodowli 
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Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce 

                                          - blaski i cienie realizacji projektu 

Od 12 lat hodowla prowadzona przez Lasy 

Państwowe 

 

Przyjęte główne cele: 

- Odbudowa i modernizacja zniszczonej 

infrastruktury hodowlanej 

- Obniżenie bardzo wysokiego wskaźnika 

spokrewnienia 

- Poprawa bazy pokarmowej 

- Unormowanie zasad finansowania hodowli i 

zadań z nią związanych 

- Umożliwienie udostępnienia do zwiedzania 

części rezerwatu  
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Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce 

                                          - blaski i cienie realizacji projektu 

Dwie konferencje naukowe 2000 i 2006 

- Cele hodowlane są realizowane  

- Brak systemowych rozwiązań finansowania 

hodowli żubrów 
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Konferencja 2006 
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Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce 

                                          - blaski i cienie realizacji projektu 

        Rok 2010 – Umowa w ramach V priorytetu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 

         

         - zapewnienie kompleksowego finansowania 

całości zadań związanych z hodowlą żubrów  

        - wartość zadań zaplanowanych przez 

Nadleśnictwo Kobiór to ok. 2 800 tys. zł 
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Zadania w projekcie 

 

Zapewnienie karmy  

                                - ok. 90 ton rocznie, w tym:    

- okopowe 

- zboża 

- granulaty 

 

Utrzymanie pracowników rezerwatu – 3,5 etatu 
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Zadania w projekcie 

Utrzymanie łąk  

 23 ha zrekultywowanych łąk i pastwisk stale 

dostępnych dla żubrów 

Produkcja siana we własnym zakresie 

Własny sprzęt 
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Zadania w projekcie 

Zakup sprzętu nowego: 

- Ładowacz czołowy 

Utrzymanie sprzętu własnego: 

- Ciągnik rolniczy wraz z podstawowym osprzętem 
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Zadania w projekcie 

Poprawa warunków bytowania żubrów – 

przebudowa rocznie 7ha w kierunku 

zwiększenia udziału gatunków 

liściastych – głównie dębu 
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Zadania w projekcie 

Opieka weterynaryjna 

- Stały monitoring stada 

- Zabiegi profilaktyczne 

- Doraźne działania lecznicze 
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Zadania w projekcie 

Remonty infrastruktury hodowlanej 

 

Zadania zrealizowane w roku 2010: 

- Utwardzenie i odwodnienie stanowisk 

karmowych 

- Remont wschodniej części ogrodzenia 

zewnętrznego rezerwatu 
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Remont ogrodzenia zewnętrznego część wschodnia 2010 
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Zadania w trakcie realizacji 

Rok 2011: 

- Remont południowej części ogrodzenia 

zewnętrznego 

- Konserwacja zagrody kwarantannowej 

- Konserwacja odłowni 
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Utrzymanie pozostałej infrastruktury  
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Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce 

                                                                                         - blaski ….  

Żubry hodowane są w ośrodku dobrze  

urządzonym 

– realizacja projektu gwarantuje możliwość  

zachowania wysokich standardów w zakresie 

 technicznego urządzenia hodowli 

- gwarancja pełnego finansowania hodowli  

umożliwia płynną realizację niezbędnych działań 

 hodowlanych 

- wysoka ocena stanu stada i obiektów  

hodowlanych w oczach specjalistów 
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Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce 

                                                                                         -     … i cienie 

Problemy: 

- Duże zbiurokratyzowanie  

- Wielokrotne poprawianie formalne 

dokumentacji rozliczeniowej 

- Opóźniony wpływ środków  
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ludzie 
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ludzie 
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nasze żubry 
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Dziękuję za uwagę. 


