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Le śny spe cja li sta
– z wy bo ru czy z ko niecz no ści?
„Mi mo, że re sty tu cja żu bra za koń czy ła się

suk ce sem i je go li czeb ność stop nio wo wzra -
sta, na dal wy stę pu je wie le za gro żeń dla trwa -
ło ści ga tun ku” – czy ta my we wpro wa dze niu
do kon fe ren cji. Przyj rzyj my się te mu uważ -
niej, za czy na jąc od hi sto rii. Na kon fe ren cji
przed sta wił ją dr To masz Sa moj lik (In sty tut
Bio lo gii Ssa ków PAN). Żu bry za miesz ki wa ły
nie gdyś nie mal ca łą Eu ro pę, od jej za chod nich

wy brze ży aż po Kau kaz. Pod ko niec śre dnio -
wie cza are ał ten skur czył się do ob sza ru Wiel -
kie go Księ stwa Li tew skie go i Prus, a w dru giej
po ło wie XVIII wie ku je dy ne ży ją ce na wol no -
ści sta do osta ło się w Pusz czy Bia ło wie skiej.
Za rów no las, jak i zwie rzę ta, by ły w tym miej -
scu chro nio ne ja ko do bra kró lew skie.
Przy czym po lo wa nia nie zu bo ża ły po pu la cji
– w la tach 1409-1784, we dług za cho wa nych
do ku men tów, za le d wie 13 ra zy od by ły się du -
że kró lew skie ło wy. Naj star sze in for ma cje

o li czeb no ści ga tun ku po cho dzą z zi mo we go
li cze nia ro ku 1783, kie dy to za ob ser wo wa -
no 284 osob ni ki. 

Po roz bio rach Pol ski żubr stał się wła sno -
ścią ro syj skich ca rów. Od po cząt ku wie -
ku XIX za czę to do kar miać zwie rzę ta. Po wsta -
ły dzie siąt ki miejsc, w któ rych przez sześć
mie się cy w ro ku wy kła da no: sia no, su szo ną
ko ni czy nę, ziem nia ki, bu ra ki i mar chew. Do -
pro wa dzi ło to do zwięk sze nia li czeb no ści ga -
tun ku (1898 osob ni ków w 1857 ro ku). Na -
stę pu ją ce po tem cza sy po wstań, re wo lu cji
i wo jen ce cho wa ło in ten syw ne kłu sow nic two,
co do pro wa dzi ło do szyb kiej re duk cji sta da
i uni ce stwie nia ostat nie go ży ją ce go dzi ko
osob ni ka w ro ku 1919. Jed nak że zwy czaj
ofia ro wy wa nia żu brów ja ko kró lew skie go
i car skie go da ru, miał się wkrót ce przy czy nić
do od two rze nia ga tun ku. 

Sześćdziesiąt lat temu utworzono w Puszczy Białowieskiej pierwsze, od czasu restytucji
gatunku, wolnościowe stado żubrów. To dobra okazja do porozmawiania o przeszłości
i przyszłości żubra. Zagadnieniom tym poświęcona została trzydniowa międzynarodowa
konferencja naukowa zatytułowana „Zarządzanie populacjami żubra – lekcje z przeszłości”
zorganizowana  w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży w ramach unijnego
projektu BIOCONSUS

Żubr – relikt przeszłości
we współczesnej Europie

Spiżowy żubr
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Na po cząt ku XX wie ku w ogro dach zoo lo -
gicz nych by to wa ły 54 żu bry. Dwa na ście z nich
da ło po czą tek no wej po pu la cji. Dzi siaj li czeb -
ność ga tun ku jest okre śla na na 4500 osob ni -
ków, z cze go dwie trze cie ży je w sta dach wol -
no ścio wych na te re nie Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej. Za le d wie sie dem z tych stad ma
wię cej niż sto zwie rząt. To z ko lei ro dzi py ta -
nie o war tość i trwa łość współ cze snej po pu la -
cji. Po wsta je też py ta nie, czy do tych cza so wy
mo del za rzą dza nia ga tun kiem – trak to wa nie
go ja ko ty po wo le śne go zwie rzę cia, do kar mia -
nie zi mo we, eli mi no wa nie osob ni ków, któ re
po wo du ją szko dy po za la sem – czy ta ki spo sób
po stę po wa nia jest od po wied ni? Py ta nia te za -
dał w swo im wy stą pie niu dr Ra fał Ko wal czyk
(In sty tut Bio lo gii Ssa ków PAN) – or ga ni za tor
na uko wy kon fe ren cji. A w pre zen ta cji przy go -
to wa nej wspól nie z Prof. Gra ha mem Ker -
ley’em (Uni wer sy tet w Port Eli za beth, RPA)
i dr Jo ri sem Crom sig tem (Uni wer sy tet
w Umea, Szwe cja) – sfor mu ło wał hi po te zę, że
żubr, wsku tek eks pan sji la sów po ostat nim
zlo do wa ce niu oraz wzra sta ją cej pre sji czło wie -
ka, wy co fał się je dy nie do la su ja ko śro do wi -
ska prze trwa nia z ol brzy mich nie gdyś, otwar -
tych ob sza rów otwar tych. Kon se kwen cją te go,
już w cza sach no wo żyt nych, mia ło się stać po -
wszech ne prze ko na nie, że jest on ga tun kiem
ty po wo le śnym. 

Za glą da nie w zę by i li cze nie ko ści
Jak da le ko moż na się gać w prze szłość i co

moż na tam zo ba czyć? Zwra ca jąc się ku pre hi -
sto rii, pa le on to lo dzy i ar che zo oolo dzy wnio -
sku ją o wa run kach ży cia zwie rząt i ich kon dy -
cji. W swo ich ba da niach naj czę ściej wy ko rzy -
stu ją do te go ce lu ko ści i zę by zwie rząt. Dr
Eva -Ma ria Ge igle (pa le oge ne tyk z Uni wer sy -
te tu Pa ris Di de rot, Fran cja) przed sta wi ła wy -
ni ki sze ro ko za kro jo nych prac do ty czą cych
ko pyt nych: tu ra/by dła do mo we go oraz
dzi kie go osła. Ba da nia DNA w szcząt kach ko -
pal nych po zwa la ją prze śle dzić pro ces udo mo -
wie nia by dła. Czę sto we ry fi ku ją też po cząt ko -
we, wzro ko we ozna cze nia, np. ko ści okre ślo -
ne przez ar che ozo olo gów ja ko tu rze, w to ku
ba dań ge ne tycz nych uzna wa no za żu brze.
O die cie ży ją cych w środ ko wym i póź nym
plej sto ce nie żu brów, na pod sta wie od na le zio -
nych w wy ko pa li skach zę bów opo wie dział dr
Flo rent Ri vals (In sty tut w Tar ra go nie, Hisz -
pa nia). Na pod sta wie ście ra nia się zę bów wy -
snuł on wnio sek o du żej pla stycz no ści pa le -
odie ty – od wy łącz nie tra wia stej (głów nie
w ob sza rze śród ziem no mor skim) do li ścia stej
(cha rak te ry stycz nej dla osob ni ków za miesz -
ku ją cych Eu ro pę Środ ko wą i Pół noc ną). Po -
dob ne ba da nia, na współ cze śnie ży ją cych pię -
ciu ga tun kach ko pyt nych, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem żu bra, oraz na szcząt kach
ko pal nych, pro wa dził dr Gil das Mer ce ron
(Uni wer sy tet w Po itiers, Fran cja). W swo jej
pra cy wy ko rzy stał tech ni kę trój wy mia ro wej
ana li zy mi kro śla dów star cia szkli wa zę bów.
Przy 50-krot nym po więk sze niu ska no wa ne
by ły wy cin ki zę bów, ujaw nia jąc po zo sta wia ne

przez prze żu wa ny po karm li nio we i punk to -
we śla dy o róż nej czę sto ści i za gęsz cze niu. Ba -
da nia do wio dły, że żubr bia ło wie ski nie jest
ty po wym tra wo żer cą, cho ciaż przed sze ścio -
ma ty sią ca mi lat za rów no żubr, jak i tur (zna -
le zi sko z Ro ben hau sen) do ta kich na le że li.
Opi sa niu wzor ca użyt ko wa nych śro do wisk
i die ty hi sto rycz nych oraz współ cze śnie ży ją -
cych żu brów po świę cił się tak że ze spół na -
ukow ców z Nie miec, Pol ski i Fran cji (wy ni ki
za pre zen to wał prof. He rve Bo che rens, Uni -
wer sy tet w Ty bin dze, Niem cy), ozna cza jąc za -
war tość izo to pów wę gla i azo tu w zę bach, ko -
la ge nie ko ści oraz wło sach zwie rząt. Zwie rzę -
ta od ży wia ją ce się ro śli na mi z te re nów otwar -
tych ma ją in ną kon cen tra cję izo to pów w ko -
ściach niż zwie rzę ta że ru ją ce w la sach, co po -
zwa la od two rzyć śro do wi sko ich ży cia
przed ty sią ca mi lat. Wy ni kiem tych ba dań by -
ło stwier dze nie, że przed 10 ty sią ca mi lat żu -
bry nie za miesz ki wa ły gę stych la sów. Ten sam
ze spół (wy ni ki ba dań pre zen to wa ła Emi lia
Hof man -Ka miń ska, IBS PAN w Bia ło wie ży)
przed sta wił hi sto rycz ne i współ cze sne zmia ny
za war to ści izo to pów w ko ściach żu brów i in -
nych wiel kich ro śli no żer ców. Zba da no obec -
ność sta bil nych izo to pów 13C i 12C oraz
15N i 14N w ko la ge nie ko ści żu brów oraz ło -
si po cho dzą cych za rów no ze szcząt ków ko -
pal nych, jak i od zwie rząt współ cze snych.
Prze ba da no rów nież ko ści wy mar łych tu rów.
W to ku ba dań prze ana li zo wa no 164 frag -
men ty (prób ki z 35 sta no wisk w Pol sce, Li -
twie, Moł da wii i Szwe cji). Za ob ser wo wa no
spa dek za war to ści izo to pów wę gla i azo tu
w ko ściach zwie rząt ok. 6-8 ty się cy lat te mu,
co świad czy o zmia nach śro do wi sko wych
po ostat nim zlo do wa ce niu (ocie pla nie się kli -

ma tu i eks pan sja la sów). Zmia ny te by ły bar -
dziej dra stycz ne dla żu brów i tu rów (tra wo -
żer ców), niż ło si, któ rych die ta w du żym stop -
niu skła da się z pę dów drzew. 

Z nie co in nej stro ny roz pa try wa li za gad nie -
nie die ty żu brów na ukow cy ze Sta cji Geo bo -
ta nicz nej Uni wer sy te tu War szaw skie go i
Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku. Re fe rat przed -
sta wio ny przez dr Bog da na Ja ro sze wi cza
(współ au tor – dr Ewa Pi roż ni kow) no sił ty tuł
„Wpływ żu bra na ro ślin ność le śną – efek ty
do kar mia nia i roz sie wa nie na sion”. Ba da nia
wy ko na no wzdłuż 1000-me tro we go tran sek -
tu prze bie ga ją ce go przez 8 punk tów do kar -
mia nia. Po zwo li ły one okre ślić wpływ ak tyw -
no ści żu bra na flo rę Pusz czy ja ko du ży, oraz
stwier dzić, że do kar mia nie wpły wa na struk -
tu rę i kom po zy cję ro ślin w ru nie le śnym oraz
sta je się źró dłem wpro wa dza nia wie lu nie le -
śnych ga tun ków, stwa rza ją cych ry zy ko bio lo -
gicz nej in wa zji – żubr przy czy nia się do roz -
prze strze nia nia 178 ga tun ków ro ślin (17 proc
flo ry Pusz czy Bia ło wie skiej). 

Jak waż na jest czy stość ga tun ku?
Dr Mał go rza ta To kar ska (IBS PAN w Bia ło -

wie ży) za pre zen to wa ła w swo im wy stą pie niu
ge ne tycz ne tło od two rze nia ga tun ku oraz je go
wpływ na współ cze sne po pu la cje. Przy po mnia -
ła o ist nie niu dwóch li nii – ni zin nej – wy wo dzą -
cej się od 7 osob ni ków i ni zin no -kau ka skiej
– po cho dzą cej od 12 żu brów, w tym jed ne go
by ka pod ga tun ku kau ka skie go. Zwró ci ła uwa -
gę na ma łe zróż ni co wa nie ge ne tycz ne po pu la -
cji. Wska za ła też na fakt, że aż 90 proc. ge nów
współ cze snych żu brów po cho dzi od pa ry
przod ków: kro wy Plan ty i by ka Ple be je ra.
Zwie rzę ta zo sta ły prze ba da ne za po mo cą róż -

Uczestnicy konferencji w Białowieskim Parku Narodowym
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nych mar ke rów mo le ku lar nych, a wnio skiem
z tych ba dań jest stwier dze nie, że przy szłość ga -
tun ku w du żej mie rze za le żeć bę dzie od de cy zji
i dzia łań po dej mo wa nych przez czło wie ka.

Py ta nie o przy szłość za war te by ło tak że
w ty tu le re fe ra tu dr Ka ta rzy ny Da lesz czyk
(Bia ło wie ski Park Na ro do wy) – „Czy po ten -
cjał re pro duk cyj ny żu bra zmniej sza się?” Zba -
da ła ona okres 1971-2010 i po rów na ła go
z da ny mi li te ra tu ro wy mi z po cząt ku re sty tu -
cji, je że li cho dzi o ta kie wskaź ni ki jak: płod -
ność, udział płci wśród no wo na ro dzo nych,
czas, w któ rym kro wy osią ga ją suk ces roz rod -
czy, wiek pierw sze go za płod nie nia oraz roz -
kład na ro dzin mło dych w cią gu ro ku. Wnio -
sek z tych ba dań nie jest opty mi stycz ny – po -
ten cjał roz rod czy żu brów zmniej sza się.
A w związ ku z ma le ją cą licz bą sam ców, jed -
nym z ko niecz nych dzia łań mo że się oka zać
utwo rze nie ban ku na sie nia.

Z ko lei pro fe sor Wan da Olech (SGGW
w War sza wie) przed sta wi ła stra te gię za cho -
wa nia ge ne tycz ne go zróż ni co wa nia w po pu la -
cji żu bra. Jej zda niem, w ho dow li zwie rząt po -
win ni śmy dą żyć do roz dzie le nia li nii ni zin nej
od ni zin no -kau ka skiej oraz zwięk sze nia wy -
mia ny zwie rząt mię dzy ho dow la mi za mknię -
ty mi a sta da mi wol no ścio wy mi. Obec nie
w ho dow li za mknię tej żu bry wy stę pu ją w po -
nad 180 ośrod kach, a na wol no ści ży je 30 izo -
lo wa nych stad. Wdro że nie stra te gii wy ma ga
jed nak ści słej współ pra cy ho dow ców. W tym
ce lu, przed czte re ma la ty, zo stał utwo rzo ny
pro jekt pod na zwą Eu ro pe an Bi son Con se -
rva tion Cen tre – EBCC (Eu ro pej skie Cen -
trum Ochro ny Żu bra) – fi nan so wa ny przez
Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Żu brów. Głów -
nym za da niem EBCC jest ko or dy na cja dzia -
łań zwią za nych z ochro ną ga tun ku w Eu ro pie.
Ja ko do bre źró dło in for ma cji ge ne tycz nej
o po szcze gól nych osob ni kach prof. Olech
wska za ła Księ gę Ro do wo do wą Żu brów
– uni kal ny spis wszyst kich żu brów ży ją cych
w nie wo li wraz z ich ro do wo da mi oraz stad
wol no ścio wych.

Prze strzeń ży cio wa – dwie Eu ro py
Dr To bias Ku em mer le (Uni wer sy tet Hum -

bold ta w Ber li nie, Niem cy) prze ana li zo wał
na pod sta wie zdjęć sa te li tar nych oraz wi zji te -

re no wych, zmia ny w użyt ko wa niu grun tów
daw ne go ZSRR i kra jów post ko mu ni stycz -
nych Eu ro py Wschod niej. Stwier dził, że
od prze ło mu 1989/1991 wie le grun tów zo sta -
ło po rzu co nych, i cho ciaż ostat nio za uwa żal -
na jest ten den cja przy wra ca nia czę ści z nich
użyt ko wa niu rol ni cze mu, na dal spo ro jest ob -
sza rów „zdzi cza łych”, na da ją cych się do wy -
ko rzy sta nia ja ko śro do wi ska ży cia żu brów.
Naj bar dziej re pre zen ta tyw ne są tu te re ny cen -
tral nej Ro sji oraz Kar pat Wschod nich
na Ukra inie, gdzie moż li we by ło by utwo rze -
nie po pu la cji o du żej li czeb no ści. Zwłasz cza,
że obec nie ma my tzw. go rą cy mo ment, je śli
cho dzi o wy ko rzy sta nie tych te re nów do re in -
tro duk cji żu bra – czas, któ ry na le ża ło by wy -
ko rzy stać.

Do po ten cja łu Kar pat ja ko miej sca by to wa -
nia żu brów na wią zał prof. Ka je tan Perza now -
ski (Sta cja Kar pac ka w Ustrzy kach Dol nych,
Mu zeum i In sty tu tu Zoo lo gii PAN), któ ry
w swo im wy stą pie niu przed sta wił trans gra -
nicz ne za rzą dza nie po pu la cją w tym re jo nie
Eu ro py (re zer wat bios fe ry UNE SCO). Sta da
ży ją tu na ob sza rze czte rech państw: Pol ski,
Ukra iny, Sło wa cji i Ru mu nii. Za naj pil niej sze
za da nia uzna je się ogra ni cze nie zja wi ska kłu -
sow nic twa wzdłuż gra ni cy po stro nie ukra iń -
skiej, za po bie ga nie roz prze strze nia niu się in -
fek cji cho ro bo wych oraz stwo rze nie ko ry ta rzy
eko lo gicz nych, któ re umoż li wi ły by mi gra cje
zwie rząt i po łą cze nie się roz dzie lo nych stad.

Dr Jo ris Crom sigt (Uni wer sy tet w Umea,
Szwe cja) i Hu bert Ki vit (PWM, Ho lan dia)
– przed sta wi li dzia ła nie kil ku or ga ni za cji, któ -
re w 2007 ro ku za po cząt ko wa ły pi lo ta żo wy
pro jekt in tro duk cji żu bra na wy dmo we ob sza -
ry Kra an svlak, Ho lan dia. Z trzech pierw szych
przy wie zio nych tam żu brów, sta do po więk -
szy ło się do 16 osob ni ków. Są one ob ser wo -
wa ne bez po śred nio i za po mo cą ob ro ży
z GPS. W ten spo sób spraw dza ne jest wy ko -
rzy sta nie po wierzch ni zróż ni co wa ne go śro do -
wi ska przy rod ni cze go oraz za cho wa nie
i wpływ zwie rząt na ro ślin ność, zwłasz cza
na ga tun ki drze wia ste. Do dat ko wym aspek -
tem jest po rów na nie sta da żu brów z ży ją cym
po są siedz ku wol no ścio wym sta dem by dła
szkoc kie go. Te mat ten opi sa ła sze rzej Yvon ne
Kemp (ARK Na tu re, Ho lan dia). Po in for mo -
wa ła tak że, że pro jekt zo stał prze dłu żo ny
na ko lej ne pięć lat, a te ren par ku po więk szo -
no, tak że by z jed nej stro ny moż li we by ło lep -
sze udo stęp nie nie go pu blicz no ści (w cią gu
ostat nie go ro ku – 1700 zwie dza ją cych), z dru -
giej zaś wpro wa dze nie by dła wy so ko gór skie -
go na ten sam ob szar, na któ rym ży ją dziś
wspól nie żubr i ko nik pol ski.

Bar dzo in te re su ją cy był aspekt spo łecz ny
przed sta wio ny w wy stą pie niu dr Jor ga Til l -
man na (Uni wer sy tet We te ry na ryj ny w Ha no -
we rze, Niem cy), któ ry opo wie dział o po cząt -
kach re in tro duk cji żu bra w Ro tha ar ge bir ge
w Niem czech, pierw szym wol no ścio wym sta -
dzie w tym kra ju, za ło żo nym w 2010 ro ku
w pry wat nych do brach Ri char da – szó ste go
księ cia Sayn -Wit t gen ste in -Ber le burg w Nad re -

nii Pół noc nej  West fa lii. Po cząt ko wo, za rów no
lo kal ne me dia, jak i spo łecz ność nie uf nie pod -
cho dzi ły do za gad nie nia. W bru ko wej pra sie
uka zy wa ły się zdję cia ob ra zu ją ce nie bez piecz -
ne dla lu dzi in cy den ty z udzia łem żu bra. Jed -
nak zre ali zo wa ne w ra mach stu dium wy ko nal -
no ści ba da nia so cjo lo gicz ne wska za ły, że na -
sta wie nie to zmie nia się wraz z kam pa nią pro -
mo cyj ną. Dziś, sta do li czą ce dzie więć osob ni -
ków, jest chęt nie oglą da ne przez tu ry stów. 

Dr Carl -Gu staf Thu lin (Uni wer sy tet
w Umea, Szwe cja), w re fe ra cie przy go to wa -
nym wspól nie z prof. Pet te rem Kjel lan de rem
(Uni wer sy tet w Rid dar hyt tan, Szwe cja) – tak -
że za sta na wia li się nad in te rak cją po mię dzy żu -
brem a czło wie kiem oraz po ten cja łem wpro -
wa dze nia na więk szą ska lę ga tun ku na ob szar
Skan dy na wii. Re wo lu cyj na pod tym wzglę -
dem wy da je się wi zja przy szło ści przed sta wio -
na przez Jo epa van de Vla sak ke ra (Ho lan dia).
Nie do je chał on wpraw dzie na kon fe ren cję,
ale z abs trak tem wy stą pie nia moż na się by ło
za po znać w ma te ria łach kon fe ren cyj nych.
Przed sta wio na w nim ini cja ty wa przy wró ce nia
dzi kie go cha rak te ru Eu ro py (ang. Re wil ding
Eu ro pe) mia ła by się sku pić na kil ku ce lach,
z któ rych głów nym jest utwo rze nie do ro -
ku 2020 dzie się ciu ol brzy mich po wierzch ni
dzi kiej przy ro dy na łącz nym ob sza rze mi lio na
hek ta rów. Pierw szych pięć lo ka li za cji zo sta ło
już wy ty po wa nych. Są to: Gó ry Ve le bit
w Chor wa cji, za chod nia część Pół wy spu Ibe -
ryj skie go (Por tu ga lia i Hisz pa nia), dwa ob sza -
ry w Ru mu nii – Del ta Du na ju i Po łu dnio we
Kar pa ty oraz Wschod nie Kar pa ty (Sło wa cja
i Pol ska). Jed nym z prio ry te tów na naj bliż -
sze 10 lat jest przy wró ce nie w tych ob sza rach
żu bra eu ro pej skie go w sta dach, któ rych li czeb -
ność by ła by więk sza niż sto osob ni ków.

Przy szłość – py ta nia i ocze ki wa nia
Pod su mo wa niem kon fe ren cji by ły głów nie

py ta nia i wąt pli wo ści: czy przy szłość żu bra jest
bez piecz na? na ile jest w sta nie przy sto so wać
się do zmie nia ją cych się wa run ków śro do wi -
sko wych i kli ma tycz nych? jak du żo zmien no -
ści ge ne tycz nej żu bry utra ci ły? Wy raź nie ście -
ra ły się też dwie kon cep cje za rzą dza nia – tra -
dy cyj na, trak tu ją ca żu bra ja ko le śne go spe cja li -
stę – z no wą, pro pa gu ją cą za rzą dza nie opar te
na pod sta wach na uko wych, z ogra ni cze niem
do kar mia nia i „wy pro wa dze niem” żu bra
na otwar tą prze strzeń. Tak że dys ku sja, zwłasz -
cza cześć do ty czą ca czy sto ści ge ne tycz nej ga -
tun ku, roz bu dzi ła ży we emo cje. 

Za in te re so wa nie na uki ochro ną żu bra jest
co raz więk sze – w ostat nich dwóch de ka dach
licz ba pu bli ka cji na uko wych po świę co nych
te mu ga tun ko wi znacz nie wzro sła i się ga 100-
120 na dzie się cio le cie, pod czas gdy w po -
przed nich dzie się cio le ciach by ła nie więk sza
niż 20-40. Kto wie – być mo że je ste śmy
świad ka mi kształ to wa nia się cał ko wi cie no -
we go po dej ścia do spraw ochro ny i za rzą dza -
nia ura to wa nym od za gła dy ga tun kiem?
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