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Sytuacja żubra 

w Puszczy Boreckiej 
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 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. Były to 

dwie krowy PUSZYNKA, PUZONKA, dwie 

jałówki PUNITKA i PUSZKA. Rok później 

przywieziono byka PUSZCZAN. Wszystkie 

te zwierzęta pochodziły z rezerwatu w 

Niepołomicach. Były to żubry z domieszką 

krwi żubra kaukaskiego. 

Początki hodowli rezerwatowej i wolnościowej  

w Puszczy Boreckiej 
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 Hodowla rezerwatowa populacji wolnościowej żubrów białowiesko-

kaukaskich w Borkach zakończyła się na przełomie lat 1967 – 1969. 

Likwidacja hodowli dokonała się właściwie samorzutnie, gdyż żubry 

wyszły na wolność podczas prowadzenia prac remontowych. 

Hodowla rezerwatowa ograniczyła się do grupy żubrów 

udostępnianych turystom. 
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Kompleks leśny Puszczy 

Boreckiej liczący ponad 18 

tysięcy ha stanowił 

potencjalne środowisko dla 

utworzenia wolnej hodowli. W 

1962 roku w Puszczy 

Boreckiej utworzona została 

druga w Polsce wolna 

hodowla żubrów. Hodowla 

żubrów białowiesko-

kaukaskich była prowadzona 

do 1967 roku. W 1969 roku 

rozpoczęto wymianę żubrów 

linii białowiesko-kaukaskiej na 

żubry nizinne- białowieskie. 

Hodowla wolna w 

Puszczy Boreckiej 
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Dokarmianie zimowe 

Dokarmianie zimowe żubrów 

stosowane jest w okresie zalegania 

pokrywy śnieżnej od momentu 

utworzenia w Puszczy Boreckiej 

wolnej populacji żubra nizinnego, 

czyli od roku 1972.  

Okres dokarmiania trwa ok. 180 dni. 

 

Żubry dokarmiane są głównie sianem 

i sianokiszonką lub kiszonkami z 

kukurydzy oraz burakami 

pastewnymi, kapustą pastewną. 
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W latach 2011-2014 Nadleśnictwo Borki było jednym z 9 

partnerów Projektu „Ochrona In situ żubra w Polsce – część 

północno – wschodnia”.  

Koszty kwalifikowane: 1 818 307,83 mln złotych 

 

Zadanie 2. Obsługa stada bytującego w Puszczy Boreckiej: Zadanie obejmowało 

zakup i wykładanie pasz - 723,74 tys. złotych. 

Zadanie 10. Odtwarzanie łąk i poprawa bazy pokarmowej żubra: odtworzono  ok. 130 

km rowów melioracyjnych oraz 4 oczka wodne (wodopoje) - 305,35 tys. złotych. 

Zadanie 18. Monitoring wykorzystanie środowiska w Puszczy Boreckiej: zebrano 

próby z łąk i pastwisk. Wykonano łącznie 475 zdjęć fitosocjologicznych i wyróżniono z 

nich zbiorowiska roślinne. Wykonano badania laboratoryjne prób - 118,24 tys. złotych. 

Zadanie 24. Utworzono 2 szt. dodatkowych miejsc zimowego dokarmiania żubrów 

(brogo – paśniki). Zadanie obejmuje również naprawę istniejących urządzeń - 57,92 

tys. złotych. 

Zadanie 28. Budowa zagrody pokazowej w Nadleśnictwie Borki - 589,6 tys. złotych.  

Zadanie 33. Opieka weterynaryjna nad żubrami w Nadleśnictwie Borki - 23,5 tys. 

Złotych. 
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Osiągnięte efekty 
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Tak było… 

Tak jest teraz… 



11 

 

 

Od V 2014 roku na okres dwóch lat Nadleśnictwo Borki bierze udział w 

realizacji Projektu pt. „Rozwój metapopulacji żubra w północno - 

wschodniej Polsce” 

 

Koszt projektu w Nadleśnictwie Borki – 443 000,00 złotych brutto 

 

 W ramach tego projektu zapewniono 85% środków na podstawowe 

potrzeby stada bytującego w Puszczy Boreckiej tj.:  

-  zakup i wykładanie pasz – 415 tys. złotych 

- opiekę weterynaryjną – 28 tys. złotych 
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Obsługa stada bytującego w Puszczy Boreckiej 

Zadanie obejmuje zakup pasz, koszty dowożenia karmy oraz sprzątania 

stanowisk karmowych. W 2014 roku zakupiono pasze – 870 ton 
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Opieka weterynaryjna nad żubrami w Nadleśnictwie Borki 

W ramach projektu od początku grudnia 2014 roku zapewniona jest stała opieka 

weterynaryjna stada żubrów. 
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ZAŁOŻENIA HODOWLI I OCHRONY ŻUBRÓW W PUSZCZY BORECKIEJ 
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Eliminacje żubrów 
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• Pierwsze polowania na żubry w Puszczy Boreckiej 

notuje się od 1974 roku. 
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Z nadzieją na zrozumienie...  

dziękuję za uwagę 

Nadleśnictwo Borki 

ul. Dworcowa 8A 

11-612 Kruklanki 

borki@bialystok.lasy.gov.pl 


