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* ubr
Bison bonasus

Fot. 1. Typowy byk bia owieski (

Z.A. Krasi ski)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: parzystokopytne ARTIODACTYLA
Rodzina: kr torogie (pustorogie) BOVIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa Za cznik II (gatunek priorytetowy) i IV
Konwencja Berne ska Za cznik III
Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa

ochrona cis a

Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista IUCN VU
Polska czerwona lista (2002) EN
Polska czerwona ksi ga (2001) EN
Czerwona lista dla Karpat (2003) EN (w Polsce VU)
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Fot. 2. Typowa bia owieska ubrzyca (

Archiwum BPN)

3. Opis gatunku
ubr Bison bonasus jest najwi kszym l dowym ssakiem europejskim. Masa cia a doros ego
samca waha si od 580 do 920 kg, samicy od 320 do 640 kg. Dymorfizm p ciowy obserwujemy tak e w budowie cia a (fot. 1, 2; ryc. 1, 2). U byk w bardziej rozbudowane s
przednie partie cia a. Szczeg lnie wysokie wyrostki kolczyste kr g w piersiowych otoczo-

Ryc. 1. Sylwetka doros ej ubrzycy (krowy). r d o: Krasi ska i Krasi ski 2004.
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Ryc. 2. Sylwetka doros ego samca (byka). r d o: Krasi ska i Krasi ski 2004.
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Ryc. 3. Okre lenie wieku m odych ubr w po rogach. Od lewej rogi ubra oko o p rocznego, 2-letniego i 3-letniego.
r d o: Krasi ska i Krasi ski 2004.

ne s pot nymi mi niami tej okolicy i tworz tak zwany garb (k b). U samic proporcje
pomi dzy przedni i tyln cz ci cia a nie s tak silnie wyra one, co nadaje im bardziej
harmonijny wygl d. Nisko osadzon g ow utrzymuje ci gniste wi zad o karkowe.
Rogi wyst puj u ubr w obu p ci i odchodz blisko tylnej kraw dzi g owy. R g ubra sk ada si z pokrywy rogowej, koloru stalowoczarnego, pokrywaj cej wyrostek kostny
zwany mo d eniem. Jest on zbudowany z porowatej tkanki kostnej, kt ra otacza jam , st d
okre lenie pustorogie. W poprzek jamy przebiegaj uko nie beleczki kostne. Wzmacnia to
ca konstrukcj mo d enia. Ciel ta rodz si z zawi zkami rog w, kt re powi kszaj si
wraz z wiekiem. U dwuletnich ubr w rogi zaczynaj zagina si do rodka, u samic ko ce
rog w s bardziej zagi te (ryc. 3, 4, 5).

Ryc. 4. Rogi ubr w 7 8-letnich osi gaj maksymalne
rozmiary. Pomiary rog w (cm): d ugo rogu po zewn trznej krzywi nie (AB), odleg o mi dzy ko cami
rog w (AC), maksymalny rozstaw rog w roz oga (DE),
mi dzyro e (FB), obw d rogu u nasady (F). r d o: Krasi ska i Krasi ski 2004.

Ryc. 5. W wieku 10 lat u samc w ko ce rog w cz sto s
ju t pe, a u samicy ostro zako czone. Oznaczenia jak
w ryc. 4. r d o: Krasi ska i Krasi ski 2004.

Okrywa w osowa doros ego ubra ma barw p owobrunatn . Przednie partie cia a, do
ko ca opatki, pokryte s d u szymi w osami, a tylne kr tsz sier ci . Boki g owy i dolne
cz ci n g s ubarwione ciemniej. G owa, szyja i prz d cia a pokryte s d u szymi w osami, kt re wzd u dolnej strony szyi i przedpiersia tworz tak zwan brod . Tylna partia
cia a pokryta jest kr tkimi w osami i zako czona ogonem, poro ni tym d ugimi w osami
si gaj cymi do stawu skokowego. Na wiosn ubry liniej , to znaczy zmieniaj sier z zimowej na letni . Ciel ta przy urodzeniu s rudobrunatne, a po pierwszej lince, kt ra ma
miejsce oko o 3 4 miesi ca ycia, staj si p owobrunatne.
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4. Biologia gatunku
ubr jest zwierz ciem stadnym, to znaczy yje w grupach. Podstawowymi jednostkami populacji ubr w s grupy mieszane oraz grupy byk w. Grupy mieszane zawieraj w swym
sk adzie krowy, m odzie i ciel ta. rednia wielko grupy mieszanej w Puszczy Bia owieskiej wynosi 12 13 osobnik w. W lasach nizinnych Polski najcz ciej spotyka si stada
mieszane licz ce do 20 osobnik w, podobnie jak w Bieszczadach. Mo na jednak spotka
stada licz ce kilkadziesi t osobnik w, jak i grupy sk adaj ce si z kilku ubr w. Grupy
byk w s znacznie mniejsze i rednio licz 2 osobniki. M ode byki, 4 6-letnie, najcz ciej
wyst puj w grupach kawalerskich licz cych 2 7 osobnik w. Osobniki starsze chodz zazwyczaj samotnie (ponad 60%) lub w parach. Do grup mieszanych w sezonie rui do czaj
dojrza e byki. Okres rui jest do d ugi (pierwsze symptomy obserwujemy pod koniec lipca)
i trwa do pa dziernika. Dlatego sezon porod w jest r wnie d ugi i trwa od maja do lipca.
Zdarzaj si jednak urodzenia w sierpniu, wrze niu, pa dzierniku, a nawet w listopadzie.
W sezonie wegetacyjnym, trwaj cym w Polsce od maja do pa dziernika, ubry odbywaj w dr wki w poszukiwaniu pokarmu. Celem w dr wek jest poszukiwanie siedlisk,
w kt rych w danym momencie mo na znale pokarm w ilo ci wystarczaj cej dla tego
du ego prze uwacza. ubry eruj aktywnie w ruchu, ich przemieszczenia maj charakter
ci g y, dlatego lady ich erowania s ma o widoczne nawet po przej ciu du ego stada.
Taki system erowania pozwala na regeneracj ro linno ci przed ponownym pojawieniem
si ubr w w tych miejscach.
Rytm dobowej aktywno ci ubr w jest wielofazowy i sk ada si z erowania, odpoczynku i ruchu. W sezonie wegetacyjnym ubry 60% czasu dobowej aktywno ci po wi caj na
erowanie, 30% na odpoczynek, a pozosta e 10% stanowi ruch bez pobierania pokarmu.
W okresie zimowym, w wi kszo ci wolno yj cych populacji w Polsce i na wiecie, ubry s
dokarmiane. Wp ywa to na zachowanie si zwierz t. ubry gromadz si w wczas w miejscach sta ego dokarmiania. Powoduje to du koncentracj zwierz t na ma ej powierzchni
oraz ograniczenie ruchu. Zmieniaj si tak e proporcje aktywno ci ubr w, kt re a 60%
czasu przeznaczaj na odpoczynek, a 30% na jedzenie siana dostarczanego przez cz owieka.
Zaburzy te proporcje mog warunki pogodowe, np. agodne i ma o nie ne zimy. W wczas
ubry w ograniczonym procencie korzystaj z dokarmiania i poszukuj eru naturalnego.
G wnym sk adnikiem diety ubr w s trawy i ro liny zielne dna lasu (70 90% diety),
pokarm pochodzenia drzewnego (p dy, li cie i kora) stanowi uzupe nienie (10 30%).
Grupy mieszane ubr w wykazuj przywi zanie do zajmowanych area w i przez kilka
lat mog odwiedza te same tereny. Area y samc w s wi ksze, gdy w okresie rui byki mog
do cza do kilku grup mieszanych. Area takich osobnik w w Puszczy Bia owieskiej si ga
nawet do 150 km2. Maksymalne area y grup mieszanych na og nie przekraczaj 100 km2 .
ubry nigdy nie odbywa y migracji sezonowych. rodowisko, w jakim yj , nie zmusza
ich do odbywania dalekich w dr wek w poszukiwaniu pokarmu. Dalekie migracje byk w
odnotowano w Polsce, Bia orusi i Litwie. W czasach, gdy ubry zajmowa y zwarty area migracje takie powodowa y przep yw gen w pomi dzy poszczeg lnymi populacjami.
W Polsce mo e doj do wymiany gen w pomi dzy po o onymi w s siedztwie populacjami z Puszczy Bia owieskiej i Puszczy Knyszy skiej oraz w Karpatach na pograniczu Polski,
Ukrainy i S owacji.
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5. Wymagania siedliskowe
ubr jest zwierz ciem strefy klimatu umiarkowanego, jego naturalne rodowisko stanowi y rozleg e lasy li ciaste i mieszane, w kt rych znajdowa y niezb dny pokarm ro linny
przez ca y rok. W nizinnych lasach Europy rodkowej na yznych siedliskach, gatunkami
lasotw rczymi by y d by, jesiony, klony, graby, osiki i brzozy i w zale no ci od typu lasu
posiada y domieszk drzew iglastych, wierka i sosny. W innych regionach gatunkiem dominuj cym by y buki, jawory i modrzewie. Wiatry i huragany powala y drzewa, kt rych
cz ci wierzcho kowe, p dy, kora i li cie stanowi y obfite r d o pokarmu. W powstaych lukach m oda ro linno zielna uzyskiwa a dost p do s o ca i ros a obficie, stanowi c
o dzie dostarcza y pokarm
przez wiele lat atrakcyjny er dla ubr w. Owoce d b w
bogaty w bia ko. W latach urodzaju o dzi by y one czynnikiem wp ywaj cych na wzrost
populacji. Z biegiem lat yzne siedliska cz owiek zamienia na pola uprawne, co powodowa o kurczenie si area u ubr w. Doliny nadrzeczne koszono, zbieraj c siano dla byd a
domowego. ubry ch tnie erowa y na skoszonych kach. W okresie zimowym korzysta y
te z siana gromadzonego w stogach i brogach.
Jedyne zachowane informacje o funkcjonowaniu naturalnych populacji ubra pochodz z Puszczy Bia owieskiej, kt ra by a i jest nadal modelowym przyk adem funkcjonowania ekosystemu, w kt rym bytuje zesp kopytnych z ubrem na czele. W XVI wieku
w Puszczy Bia owieskiej utworzono specjaln s u b le n , kt rej zadaniem by a ochrona ubr w oraz przygotowywanie dla nich siana na okres zimowy. System ten osi gn
swoje apogeum w XIX w, kiedy w Puszczy stworzono sie specjalnych polan r dle nych

Fot. 3. Las wie y (gr d wysoki) w Puszczy Bia owieskiej (

Z.A. Krasi ski)
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Fot. 4. Ols w Puszczy Bia owieskiej (

Z.A.Krasi ski)

dostarczaj cych pokarm na potrzeby zwierzyny oraz sie pa nik w w celu dokarmiania
zimowego. Wymaga o tego stale rosn ce pog owie ubr w i zwierz t ownych. Taki model
jest utrzymywany w Puszczy obecnie, gdy wymaga tego systematycznie rosn ca liczeb-

Fot. 5. ka poza granicami Puszczy Bia owieskiej. Dla funkcjonowania populacji ubr w w kompleksach le nych
niezb dna jest heterogenno rodowiska, aby zwierz ta mog y znale odpowiedni ilo pokarmu we wszystkich
sezonach roku. W przypadku ubr w mniejsze znaczenie odgrywa istnienie os on naturalnych ( Z.A. Krasi ski)
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no
ubr w. W 2009 r. w obu cz ciach Puszczy (polska i bia oruska) przebywa o ponad
800 ubr w. Przy takiej liczebno ci dokarmianie zimowe jest niezb dne. Wzbogaci baz
erow mo na przez w a ciwe zagospodarowanie wszystkich polan r dle nych i k znajduj cych si na terenie Puszczy.
Optymalnym rodowiskiem do ycia ubr w w regionie kontynentalnym s lasy liciaste i mieszane, na drugim miejscu plasuj si
g olszowo-jesionowy i ols (fot. 3, 4).
Sezonowo ubry u ytkuj r wnie lasy iglaste, g wnie b r mieszany wie y. W kompleksach le nych posiadaj cych du y procent powierzchni otwartych ( ki, polany r dle ne)
ubry mog wykorzystywa te tereny sezonowo w du ym stopniu (20 45% obserwacji),
w innych ich u ytkowanie jest ni sze do 20% (fot. 5). W rodowisku g rskim (Bieszczady) ubry u ytkuj g wnie siedliska le ne (80% obserwacji). W sezonie wegetacyjnym
najcz ciej u ytkowane s drzewostany bukowe (48%), nast pnie olszyny 32%, a lasy
sosnowe tylko w 9%. Oko o 18% powierzchni area w stanowi tereny otwarte, g wnie
koszone ki.
ubry okaza y si zwierz tami na tyle plastycznymi, e po wielu latach hodowli zamkni tej, po wypuszczeniu na wolno , szybko zaadaptowa y si do nowych warunk w
ycia. Tylko w skrajnie niekorzystnych warunkach nie odnotowano sukcesu w introdukcji.
Przyk adem jest nieudana pr ba utworzenia wolnych populacji w Kirgizji (SARY ELEKSKIJ
ZAPOVEDNIK), z uwagi na niesprzyjaj ce ubrom rodowisko. Podmok e, bagienne tereny
BEREZINSKOGO ZAPOVEDNIKA by y przyczyn migracji ubr w na tereny BORISOVSKOGO LESKHOZA MINSKOJ OBLASTI.
Ka da z obecnie istniej cych, wolno yj cych populacji ubra w Polsce funkcjonuje
w specyficznych dla danego regionu warunkach przyrodniczych i gospodarczo-spo ecznych i dlatego opracowanie jednego modelu wymaga ekologicznych nie jest celowe. Podzia na dwa regiony kontynentalny (CON) i g rski (alpejski ALP) jest bardzo og lny, ale
mieszcz si w nim wszystkie populacje istniej ce w Polsce.
Nowe populacje nale y tworzy na obszarach, na kt rych docelowa liczebno nie
powinna by mniejsza ni 100 osobnik w. Wielko grupy za o ycielskiej powinna wynosi 15 20 osobnik w, dobranych pod wzgl dem pochodzenia, wieku i p ci. Z regu y
do introdukcji typuje si osobniki m ode, w wieku do 5 lat, ale zalecane jest aby w grupie
znalaz y si 2 3 doros e krowy, kt re mog si sta przewodniczkami stad.

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
W Polsce wyst puje pi wolno yj cych populacji ubra: w Puszczy Bia owieskiej, Puszczy Knyszy skiej, Puszczy Boreckiej, w obszarze Miros awiec (Stado Zachodniopomorskie)
oraz w Bieszczadach (ryc. 6). Dla ich ochrony zaproponowano utworzenie 5 specjalnych
obszar w ochrony siedlisk sieci Natura 2000:
Puszcza Bia owieska PLC200004
Puszcza Borecka PLB280006
Puszcza Knyszy ska PLB200003
Miros awiec PLH320045
Bieszczady PLC18001
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Ryc. 6. Zasi g wyst powania ubra Bison bonasus w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej 2007) i stanowiska
monitorowane w latach 2007 2008 w ramach zadania: Monitoring gatunk w i siedlisk przyrodniczych ze szczeg lnym uwzgl dnieniem specjalnych obszar w ochrony siedlisk Natura 2000 faza pierwsza i faza druga (zaznaczono
rodkowe wsp rz dne geograficzne stanowisk).

II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
We wszystkich wolno yj cych populacjach ubra prowadzony jest monitoring liczebnoci od pocz tku ich utworzenia, a dane te s publikowane w kolejnych numerach Ksi gi
Rodowodowej ubra. W populacjach b d cych obiektem systematycznych bada ekologicznych, jak np. PUSZCZA BIA OWIESKA, prowadzona jest od ponad 50 lat ocena stanu
populacji na podstawie analizy zmian liczebno ci, struktury wiekowo-p ciowej populacji,
poziomu rozrodu i miertelno ci, stanu zdrowia, jak r wnie wybi rczo ci siedliskowej
i zmian struktury przestrzennej. W innych populacjach taki szczeg owy monitoring by
prowadzony tylko okresowo. Wprowadzenie znakowania ubr w, pocz tkowo w Puszczy
Bia owieskiej, nast pnie w Bieszczadach i ostatnio w Puszczy Knyszy skiej oraz w obszarze Miros awiec pozwoli o prowadzi r wnie monitoring zmian wielko ci area u populacji, wielko ci area w osobniczych, usytuowania area u populacji w obszarze. Kilkakrotnie dokonywano oceny stanu gatunku Bison bonasus w Polsce, analizuj c wieloletni
dynamik liczebno ci ubr w yj cych w hodowli zamkni tej oraz wolnych populacjach,
przygotowuj c raporty, ekspertyzy i publikacje. Dane dotycz ce monitoringu wolnych po374
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pulacji ubra mo na r wnie znale w wydanej w j zyku polskim monografii przyrodniczej ubr, oraz w wersjach aktualizowanych, wydanych j zyku angielskim i niemieckim
(Krasi ska i Krasi ski 2004, 2007, 2008).
Monitoring ka dej populacji jest prowadzony przez instytucj zarz dzaj c ubrami.
W Puszczy Bia owieskiej monitoring liczebno ci ubr w oraz ocena stanu zdrowia jest
prowadzona przez Bia owieski Park Narodowy. Natomiast dane o areale populacji, wielko ci area w osobniczych oraz preferencjach rodowiskowych ubr w gromadzone s
w Zak adzie Badania Ssak w PAN w Bia owie y. W Puszczy Knyszy skiej monitoringiem
liczebno ci i rozprzestrzenienia ubra zajmuj si pracownicy nadle nictw: Krynki i Wali y, podobnie w Puszczy Boreckiej prowadz go pracownicy Nadle nictwa Borki i Czerwony Dw r. W Bieszczadach monitoring ubra prowadzi Stacja Badawcza Fauny Karpat
w Ustrzykach Dolnych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Dane dotycz ce
stada zachodniopomorskiego zbierane s przez Zesp Drawskiego i I skiego Parku Krajobrazowego w Z ocie cu.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Monitoring wolno yj cych populacji ubra jest analizowany w oparciu o wska niki umo liwiaj ce ocen stanu populacji i siedliska (czcionk pogrubion oznaczono wska niki,
kt re powinny by oceniane w ka dej populacji, patrz tabela 1). Waloryzacj wska nik w oparto na do wiadczeniach w asnych autora i danych z literatury (Krasi ska, Krasi ski
2004, 2007, 2008).

Wska niki stanu populacji
Tab. 1. Wska niki stanu populacji ubra
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru/okre lenia
Populacja

Liczebno

osobnik Liczba osobnik w wszystkich klas wiekowych w populacji

Struktura
wiekowo-p ciowa populacji

%

Udzia w populacji byk w wieku 4 lata, kr w w wieku
4 lata, m odzie y 2 3-letniej obu p ci i ciel t obu p ci

Poziom rozrodu

%

Wsp czynnik urodze
stosunek liczby urodzonych
ciel t do liczebno ci populacji na pocz tku danego roku
kalendarzowego

P odno *

%

Wsp czynnik p odno ci stosunek liczby urodzonych
ciel t do liczby kr w wieku 4 lat ycia na koniec roku
kalendarzowego

Poziom miertelno ci
naturalnej

%

Wsp czynnik miertelno ci stosunek liczby zwierz t
pad ych do liczebno ci populacji
na koniec roku kalendarzowego

*Wska nik do wykorzystania w tych populacjach, w kt rych mo liwe jest okre lenie liczby
kr w zdolnych do rozrodu.
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Inne informacje o populacji, kt re mo na dodatkowo wykorzysta w ocenie jej stanu:
Ubytki zwierz t w populacji. Analiza danych dotycz cych liczby zwierz t pad ych i eliminowanych pozwala oceni wp yw poszczeg lnych element w na liczebno populacji.
Przywozy ubr w. Mog mie znaczenie dla wzrostu zr
cji.

nicowania genetycznego popula-

Stan zdrowotny ubr w w populacji. Jego ocena jest bardzo istotna, ale nie mo na tej oceny wyrazi jednym wska nikiem. Na t ocen sk adaj si poziom naturalnej miertelno
(om wiony w tab. 1), kondycja zwierz t (oceniana w zimie) i wyniki ewentualnej autopsji
je li w populacji prowadzi si odstrza y selekcyjno-redukcyjne.
Dobra kondycja w przypadku >70% osobnik w to stan w a ciwy FV, w przypadku 50 70%
stan niezadowalaj cy U1, w przypadku <50% stan z y U2.
Je li obecno zmian patologicznych w narz dach wewn trznych dotyczy <25% sekcjonowanych zwierz t, wskazuje to na stan w a ciwy FV, je li dotyczy 25 50% stan niezadowalaj cy U1, a je li >50%

stan z y U2.

Wska niki stanu siedliska
Okre lanie stanu siedliska dokonywane jest w odniesieniu do potrzeb pokarmowych ubr w.
Tab. 2. Wska niki do monitoringu stanu siedlisk ubra
Wska nik

Miara

Spos b pomiaru/okre lenia
Siedlisko

Drzewostany
li ciaste i mieszane

%

Udzia drzewostan w li ciastych i mieszanych w powierzchni
obszaru stanowiska populacji, okre lany na podstawie operat w
urz dzeniowych lub map GIS

Tereny otwarte

%

Udzia teren w otwartych w powierzchni obszaru stanowiska populacji, okre lany na podstawie operat w urz dzeniowych lub map GIS

Fragmentacja
siedliska

%

Udzia lasu niepodzielonego na cz ci przez wsie, osady czy pola
uprawne w powierzchni obszaru stanowiska populacji, okre lany,
na podstawie map satelitarnych

Inne informacje o siedlisku, kt re mo na dodatkowo wykorzysta w ocenie jego stanu:
Powierzchnia area u populacji i jego usytuowanie przestrzenne w obszarze stanowi cym
stanowisko populacji. Analizowana co 5 lat i por wnywana z danymi wcze niejszymi. Stan
w a ciwy (FV) to taki, gdy area populacji pokrywa si z obszarem stanowi cym stanowisko
populacji lub <20% area u mo e znajdowa si poza tym obszarem, gdy 20 40% area u jest
poza obszarem stan jest niezadowalaj cy U1, gdy >45% area u le y poza obszarem
jest z y U2.

stan

Wyst powanie dogodnych miejsc rozrodu i schronienia. Stan, gdy s one r wnomiernie rozproszone w obszarze jest uznany za w a ciwy FV, gdy s nieliczne, ale rozproszone jako
niezadowalaj cy U1 lub nieliczne i skupione w jednym miejscu jako z y U2 .
Wodopoje i naturalne r d a wody pitnej dla ubr w. Stan, gdy s one r wnomiernie rozproszone w obszarze, jest uznany za w a ciwy FV, gdy s nieliczne, ale rozproszone, jako
niezadowalaj cy U1 lub nieliczne i skupione w jednym miejscu jako z y U2 .
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Warunki klimatyczne. Ich wp yw na funkcjonowanie populacji mo e by analizowany
w du ych przedzia ach czasowych np. co 10, 20 lat. Mo na analizowa wp yw zmian redniej temperatury dziennej w ci gu roku i rocznej sumy opad w na wykorzystanie r nych
typ w rodowiska przez ubry.
Tab. 3. Waloryzacja wska nik w stanu populacji i stanu siedliska wolno yj cych populacji ubra (wska niki zaznaczone czcionk pogrubion powinny by oceniane w ka dej populacji)
Wska nik/Ocena*

FV

U1

U2

Liczebno
50 100
osobnik w wykazuj ca tendencj
spadku
(>1% rocznie)
Liczebno <
osobnik w z tendencj wzrostu

Liczebno <
osobnik w, nie
gwarantuj ca
normalnego
funkcjonowania
populacji,
stabilna lub
z tendencj
spadkow

odpowiednia
Struktura wiekowo-p ciowa:
Byki 4 lata
(20 25%
Krowy 4 lata
30 35%
M odzie 2 3 lata
20 25%
Ciel ta do roku
od 15% wzwy )

nieodpowiednia

za

(15 20%
25 30%
15 20%
10 15%)

(<15%
<25%
<15%
<10%)

Poziom rozrodu

15%

10 14%

<10%

Wsp czynnik p odno ci

45%

30 45%

<30%

<10%

10 20%

>20%

<30%

Populacja

Liczebno
liczba osobnik w i trend,
zapis: 100 (wzrost)
i 100 (spadek),

Poziom miertelno ci

Liczebno
osobnik w
zapewniaj ca bezpiecze stwo
demograficzne populacji,
wykazuj ca wzrost lub stabilizacj
Liczebno 50 100 osobnik w (populacja funkcjonuj ca
przy ryzyku utraty zmienno ci
genetycznej) wykazuj ca sta
tendencj wzrostu

Siedlisko
Drzewostany
li ciaste i mieszane

>40%

30 40%

Tereny otwarte

2%
Corocznie koszone.
Rekultywowane raz na 5 lat,
trawa suszona i zabierana.
W obszarach o przewadze
las w iglastych udzia teren w
otwartych powinien wynosi
przynajmniej 10% powierzchni obszaru

<2% (w obszarach o przewadze
las w iglastych
<10%) powierzchni obszaru
Nie koszone
Corocznie
koszone, trawa
zostawiana na
powierzchni k

Fragmentacja siedliska

>60% lasu niepodzielonego
na cz ci przez wsie , osady,
pola uprawne w obszarze
stanowi cym stanowisko
populacji

40 50% lasu
niepodzielonego
na cz ci obszarze
stanowi cym stanowisko populacji

*FV

stan w a ciwy, U1

stan niezadowalaj cy, U2

<40% lasu
niepodzielonego na cz ci
w obszarze
stanowi cym
stanowisko
populacji

stan z y
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Wska niki kardynalne
liczebno ,
udzia las w li ciastych i mieszanych,
obecno teren w otwartych w obszarze.

Ocena stanu populacji
Stan populacji ocenia si w oparciu o co najmniej trzy wska niki: liczebno , poziom
rozrodu, poziom miertelno ci.. Ocena wska nika liczebno populacji jest decyduj ca
w cznej ocenie stanu populacji.
Ocena w a ciwa FV jest przyznawana w nast puj cych przypadkach:
wszystkie trzy wska niki maj ocen FV,
wska niki liczebno i rozr d maj ocen FV, a miertelno
U1,
wska niki liczebno i miertelno maj ocen FV, a rozr d U1.
Ocena niew a ciwa niezadowalaj ca U1 jest przyznawana w nast puj cych przypadkach:
wska niki liczebno i miertelno maj ocen FV, a rozr d U2,
wska niki liczebno i miertelno maj ocen U1, a rozr d FV,
wska niki liczebno i rozr d maj ocen FV, a miertelno
U2,
wska niki liczebno i rozr d maj ocen U1, a miertelno
FV,
wszystkie trzy wska niki maj ocen U1.
Ocena niew a ciwa z a U2 jest przyznawana w nast puj cych przypadkach:
wska nik liczebno ma ocen U2, rozr d FV, miertelno
U1,
wska nik liczebno ma ocen U2, rozr d U1, miertelno
FV,
wska nik liczebno ma ocen U2, rozr d i miertelno
U1,
wska nik liczebno ma ocen U2, rozr d U1, miertelno
U2,
wska nik liczebno ma ocen U2, rozr d U2, miertelno
U1,
wszystkie trzy wska niki maj ocen U2.

Ocena stanu siedliska
W przypadku siedliska ubra, dwa wska niki: udzia las w li ciastych i mieszanych oraz
obecno teren w otwartych w obszarze s najwa niejsze. Je li te dwa wska niki wskazuj na stan w a ciwy (FV), ocena stanu siedliska jest r wnie stan w a ciwy (FV) niezale nie od oceny trzeciego wska nika fragmentacja siedliska . Stan siedliska ocenia si
jako z y U2, je li jeden z dw ch kardynalnych wska nik w oceniony jest na U2, a drugi
na U1 lub je li co najmniej dwa z trzech wska nik w oceniane s na U2. W pozosta ych
przypadkach ocena U1 (stan niezadowalaj cy).

Perspektywy zachowania
W ocenie perspektywy zachowania populacji ubr w nale y bra pod uwag warunki przyrodnicze, obszary wyst powania i uwarunkowania spo eczno-gospodarcze, jak r wnie
istnienie aktualnych oddzia ywa i przysz ych zagro e (zw aszcza fragmentacji siedliska,
obni ania si zr nicowania genetycznego, konflikt w z miejscowa ludno ci ), mo liwo
wzrostu liczebno ci danej populacji, poziom rozrodu i miertelno ci naturalnej. Szans powi kszania si area u populacji oraz stosowane sposoby ochrony. W Polsce populacje ubr w s izolowane i nie ma mo liwo ci utworzenia mi dzy nimi korytarzy migracyjnych.
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Wyj tek stanowi s siedztwo Puszczy Bia owieskiej i Knyszy skiej, ale do po czenia obu
populacji tam yj cych mo e doj w perspektywie wielu lat. Bardziej realne wydaje si tworzenie nowych populacji drog przewozu ubr w do wytypowanych kompleks w le nych.
Perspektywy zachowania czy rozwoju populacji ubr w powinny by oceniane oddzielnie
w przypadku ka dej populacji ze wzgl du na odmienne warunki przyrodnicze i spo eczno-gospodarcze. W Puszczy Bia owieskiej istniej obecnie dwie populacje, w zachodniej
(polskiej) cz ci Puszczy oraz we wschodniej (bia oruskiej). Wed ug stanu na 31.12.2009 r.
w polskiej cz ci Puszczy Bia owieskiej bytowa o 451 ubr w, a w bia oruskiej oko o 370.
W ca ym kompleksie le nym liczebno przekroczy a 800 osobnik w i populacja o takiej
liczebno ci zapewnia perspektywy jej prawid owego rozwoju. W przysz o ci zapewne dojdzie do likwidacji ogrodzenia wzd u granicy obu pa stw i po czenia si obu populacji.
Najwi kszym zagro eniem dla bia owieskich ubr w s istniej ce choroby, jak NZN (nekrotyczne zapalenie napletka) u samc w, czy choroby paso ytnicze, jak i te, kt re w przysz oci mog zagrozi ubrom np. choroba niebieskiego j zyka (Bluetongue), pryszczyca czy
gru lica. Najwi ksze perspektywy rozwoju ma populacja bytuj ca w Bieszczadach, licz ca
na koniec 2008 r. 286 osobnik w. W Bieszczadach istniej dwie oddzielne subpopulacje
pierwsza, wschodnia, kt rej g wna ostoja znajduje si na terenie Nadle nictwa Lutowiska
i Stuposiany oraz na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Druga, zachodnia obejmuje g wnie Nadle nictwo Brzegi Dolne. Obie populacje traktowane s cznie i ich integracja
jest tylko kwesti czasu. Du ym zagro eniem dla ubr w na terenie Bieszczad jest stwierdzone ognisko gru licy oraz migracje na Ukrain , gdzie zwierz ta te s s abiej chronione. Przyk adem stabilnej populacji jest stanowisko ubr w w Puszczy Boreckiej. Liczebno
ubr w
szacuje si tam na 80 osobnik w. Byki z Puszczy Boreckiej migruj na s siednie tereny, np.
do Puszczy Rominckiej, co stwarza perspektywy osiedlenia si tam ubr w. Zagro eniem
dla ubr w z tej populacji mog by choroby zawleczone wraz z przywiezionymi ubrami
z innych o rodk w hodowli ubr w w Polsce. ubry z Puszczy Knyszy skiej i Stada Zachodniopomorskiego funkcjonuj w krajobrazie le no-polnym. Liczebno ich po latach stagnacji
wzros a do 80 i 60 odpowiednio. W obu tych populacjach stosunkowo du y odsetek ubr w
ginie na drogach. Najwi kszym zagro eniem dla obu populacji mo e by konflikt z gospodark roln i konieczno wyp acania rolnikom odszkodowa .

Ocena og lna
Gdy zar wno stan populacji, jak i stan siedliska jest w a ciwy (FV), to stan ochrony gatunku jest te w a ciwy FV, niezale nie od oceny perspektyw zachowania . Stan ochrony
gatunku ocenia si jako z y U2, je li stan populacji lub/i siedliska oceniony jest jako z y
U2, a drugi jako niezadowalaj cy U1 lub je li co najmniej dwa z trzech parametr w stanu
ochrony oceniane s na U2. W pozosta ych przypadkach stan ochrony gatunku oceniany
jest na U1 (stan niezadowalaj cy).

3. Opis bada monitoringowych
Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Monitoringiem powinny by obj te wszystkie wolno yj ce populacji ubr w w Polsce
(nazwy populacji s podane zgodnie z ich zapisem w Ksi dze Rodowodowej ubra):
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BIESZCZADY ( ubry linii nizinno-kaukaskiej),
PUSZCZA BIA OWIESKA ( ubry linii nizinnej),
PUSZCZA BORECKA ( ubry linii nizinnej),
PUSZCZA KNYSZY SKA ( ubry linii nizinnej),
STADO ZACHODNIOPOMORSKIE ( ubry linii nizinnej).
Stanowiskiem gatunku (monitorowan powierzchni ) jest miejsce bytowania wolno
yj cej populacji. Przewa nie stanowi je kompleks le ny, w kt rym bytuje przewa aj ca
cz
populacji (Bieszczady, Puszcza Bia owieska, Puszcza Borecka). W stanowisku ma
miejsce rozr d ubr w. W przypadku populacji Puszcza Knyszy ska za stanowisko uznaje
si r wnie kompleks le ny Puszcza Knyszy ska (cho area populacji wykracza znacznie
poza jej obszar), gdy ubry przebywaj na jej terenie przez ca y sezon wegetacyjny i tam
si rozmna aj . W przypadku populacji Stado Zachodniopomorskie za stanowisko uznaje
si obszar Natura 2000 Miros awiec, kt ry pokrywa si z zasadnicz cz ci area u tej
populacji.

Spos b wykonywania bada
Badanie wska nik w stanu populacji
Obowi zkiem instytucji, kt rej powierzono opiek nad ubrami jest przeprowadzenie corocznego liczenia tych zwierz t w obszarze ich wyst powania. Inwentaryzacja jest prowadzona drog kilkukrotnego liczenia bezpo redniego zwierz t w zimowych ostojach przez
do wiadczony personel terenowy. W okresie zimowym ubry nie s zbyt ruchliwe i rzadko
opuszczaj zimowe ostoje, w kt rych s dokarmiane. Liczenie odbywa si na og podczas
karmienia ubr w. W du ych ugrupowaniach liczenie ubr w nie jest atwe i cz sto trzeba
je kilkakrotnie powtarza . Jedna osoba z lornetk ca y czas obserwuje ubry i dyktuje drugiej
osobie sk ad stada w nast puj cych klasach: byki, krowy, m odzie 2 3-letnia i ciel ta do
jednego roku. Dwie ostatnie kategorie liczy si z podzia em na p e . W przypadku du ych
ugrupowa inwentaryzacj prowadzi dw ch obserwator w i dwie osoby notuj ce. Dopiero
po uzgodnieniu danych od obserwator w ustala si ostateczna liczebno ugrupowania.
Wyniki powinny by weryfikowane przez liczenie ubr w we wszystkich zimowych
ostojach przez 1 2 kolejne dni. Nale y sprawdzi r wnie wszystkie informacje o bytowaniu ubr w poza zimowymi ostojami. Ustalaj c liczebno
ubr w nale y przede
wszystkim ustali liczb urodzonych ciel t i je li to mo liwe ich p e . Wskazane jest take ustalenie liczby doros ych byk w i kr w (w wieku 4 lat i starszych) oraz m odzie y
2 3-letniej obu p ci W przypadku braku mo liwo ci okre lenia struktury wiekowo-p ciowej populacji nale y ograniczy si do ustalenia og lnej liczebno ci populacji oraz liczby ciel t. W przypadku ubr w inwentaryzacja polegaj ca wy cznie na liczeniu lad w
zwierz t na niegu po ponowie jest niedopuszczalna. Mo e ona odgrywa wy cznie rol
pomocnicz w odnajdowaniu osobnik w kt re bytuj poza g wnymi ostojami. Przy opracowywaniu wynik w inwentaryzacji nale y przeprowadzi bilans ubytk w z ca ego roku
(upadki naturalne, eliminacje i zagini cia), przyrostu (urodzenia) oraz ewentualnych przywoz w. Po przeprowadzeniu tego bilansu zostaje ustalany stan ubr w w populacji na
dzie 31 grudnia roku kalendarzowego (suma ubr w w ostojach i przebywaj cych poza
ostojami).
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Ocena struktury wiekowo-p ciowej wymaga obecno ci do wiadczonego personelu i dlatego nie mo e by wykonana w ka dej populacji. Dysponowanie informacjami
o strukturze populacji umo liwia prowadzenie korekt w populacjach, w kt rych prowadzi
si eliminacje.
Poziom rozrodu wyra ony jest wielko ci wsp czynnika urodze (stosunek liczby
urodzonych ciel t do liczebno ci populacji na pocz tku danego roku kalendarzowego)
oraz wsp czynnika p odno ci (stosunek liczby urodzonych ciel t do liczby kr w w wieku
4 lata w ko cu roku kalendarzowego) w populacjach, w kt rych jest to mo liwe. Wska nik
p odno ci informuje, jaki procent kr w w populacji bierze corocznie udzia w rozrodzie,
i jest mo liwy do obliczenia w populacjach, w kt rych mo na ustali liczb doros ych kr w
(w wieku 4 lata). Poziom rozrodu oceniamy po zako czeniu inwentaryzacji ubr w.
Poziom miertelno ci naturalnej. Wsp czynnik miertelno ci (stosunek liczby zwierz t
pad ych do liczebno ci populacji na koniec roku kalendarzowego) oblicza si w ko cu
ka dego roku. Upadki naturalne notuje si na bie co przez ca y rok, w miar mo liwo ci
ustalaj c przyczyn mierci, a wyniki autopsji wraz z danymi na temat pad ego osobnika
i miejsca jego znalezienia umieszcza si w protoko ach.
Inne informacje, kt re mog by dodatkowo wykorzystane w ocenie stanu populacji:
Ubytki zwierz t w populacji wylicza si , sumuj c liczb osobnik w pad ych, eliminowanych lub zaginionych. Analizuje si przy tym wp yw tych parametr w na wielko
lacji ustalaj c jej liczebno

popu-

w ko cu ka dego roku kalendarzowego. Wszystkie osobniki

eliminowane powinny podlega autopsji, kt rej wyniki podaje si w protokole eliminacji.
Protok

taki powinien zawiera informacje o zwierz ciu (nr hodowlany, wieki, p e i ewen-

tualnie ci ar cia a) oraz miejscu i przyczynie eliminacji.
Przywozy ubr w

dane te s pomocne w analizie wzrostu liczebno ci i mog mie zna-

czenie dla wzrostu zr

nicowania genetycznego populacji.

Stan zdrowotny ubr w w populacji powinien by oceniany w d u szych przedzia ach czasowych np. co 5 lat. Jego ocena jest bardzo istotna, ale nie mo na tej oceny wyrazi jednym
wska nikiem. Na t ocen sk adaj si poziom naturalnej miertelno ci, kondycja zwierz t
(oceniana w zimie) i wyniki ewentualnej autopsji, je li w populacji prowadzi si odstrza y
selekcyjno-redukcyjne. Wskazane jest te okresowe badanie ka u jako wska nik zara enia
paso ytami wewn trznymi, przeprowadzone przynajmniej jeden raz w roku. Przeprowadza takie badania powinno si na reprezentatywnej grupie osobnik w.

Badanie wska nik w stanu siedliska
Ocena stanu siedlisk gatunku dokonywana jest przede wszystkim w odniesieniu do potrzeb
pokarmowych ubr w.
Drzewostany li ciaste i mieszane w obszarze traktowanym jako stanowisko populacji.
Dane dotycz ce struktury drzewostan w w stanowisku populacji uzyskuje si z operat w urz dzeniowych lub map GIS.
Tereny otwarte ( ki, polany r dle ne) w obszarze, traktowanym jako stanowisko
populacji. Dane o ich powierzchni uzyskuje si z operat w urz dzeniowych. Tereny otwarte s wykorzystywane przez ubry na og sezonowo, wczesn wiosn oraz
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p nym latem i wczesn jesieni , gdy maleje ilo ro lin zielnych w lesie. Aby by y
u ytkowane przez ubry musz by w a ciwie zagospodarowane, rekultywowane co
5 lat, koszone, trawa suszona i usuwana. Taka ocena wymaga prowadzenia systematycznych obserwacji wykorzystania tych teren w przez ubry w jednym sezonie wegetacyjnym raz na kilka lat.
Fragmentacja siedliska (procent powierzchni le nej w stanowisku populacji, niepodzielonej na cz ci przez wsie, osady czy pola uprawne). Dane na ten temat uzyskuje si
z map satelitarnych.
Inne informacje, kt re mog by wykorzystane dodatkowo w ocenie stanu siedliska:
Powierzchnia area u populacji i jego usytuowanie przestrzenne w obszarze. Okre lana
jest na podstawie obserwacji prowadzonych w obszarze bytowania ubr w. Dok adne informacje na ten temat mo na uzyska w populacjach, w kt rych s osobniki znakowane
radio-telemetrycznie. Area ustala si przy u yciu specjalnych graficznych program w komputerowych. Stan w a ciwy (FV) to taki, gdy area populacji pokrywa si z obszarem stanowi cym stanowisko populacji lub <20% area u mo e znajdowa si poza tym obszarem,
gdy 20 40% area u jest poza obszarem stan jest niezadowalaj cy U1, gdy >45% area u
le y poza obszarem stan z y U2.
Wyst powanie dogodnych miejsc rozrodu i schronienia. Jest to ocena subiektywna i wymaga prowadzenia cz stych obserwacji ubr w w okresie wiosennym.
Wodopoje i naturalne r d a wody pitnej dla ubr w. Stan wodopoj w powinien by kontrolowanych w d u szych odst pach czasowych na przyk ad, co 5 lat, ich lokalizacja mo e
by okre lona na podstawie operat w urz dzeniowych.
Warunki klimatyczne ich wp yw na zasobno pokarmow siedlisk ubra mo e by analizowany w du ych przedzia ach czasowych np. co 10, 20 lat. Analiza danych klimatycznych
( rednia temperatura dobowa, roczna suma opad w) ka dego obszaru stanowi cego stanowisko populacji) w d u szych przedzia ach czasu pozwala oceni , czy spada poziom w d
gruntowych, co mo e negatywnie wp ywa na zasobno

pokarmow siedliska ubr w.

Termin i cz stotliwo bada
Ocena liczebno ci i struktury wiekowo-p ciowej powinna by dokonywana w okresie zimy,
najcz ciej w styczniu/lutym. Stan populacji jest ustalany na dzie 31 grudnia minionego
roku, zgodnie z wymogami Ksi gi Rodowodowej ubra. Ocena stanu populacji powinna
by dokonywana w ka dej populacji corocznie, gdy pozwoli to odpowiednio wcze nie
reagowa na niekorzystne zmiany, kt re mog w niej zachodzi . Natomiast ocena ma o
zmiennego siedliska ubra mo e by dokonywana raz na 10 lat, zgodnie z terminami wykonywania plan w urz dzeniowych dla gospodarstwa le nego.

Sprz t i materia y do bada
Badania w terenie, z wyj tkiem telemetrycznych, nie wymagaj specjalistycznego sprz tu.
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4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku
Nazwa
gatunku
Kod obszaru
Nazwa
obszaru

Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
2647
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
ubr, Bison bonasus (Linnaeus, 1758)
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego kompleksu le nego zajmowanego przez dan
populacj , w przypadku Stada Zachodniopomorskiego nazwa obszaru Natura 2000
Ostoja Borecka

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa
stanowiska

Puszcza Borecka
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, ochrona strefowa gniazd itd.

Obszary
chronione,
na kt rych
wyst puje
gatunek
w tym
obszarze

Wsp rz dne
geograficzne

Wysoko
n.p.m.

Wyst puj nast puj ce formy ochrony:
Natura 2000:
PLH280016 Ostoja Borecka
PLB280006 Puszcza Borecka
Rezerwat Przyrody:
Borki (232,0 ha)
Lipowy Jar (48,5 ha)
Mazury (372,7 ha)
Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwa k Wielki (2,7 ha)
Obszar Chronionego Krajobrazu:
I OCK woj. warmi sko-mazurskiego
Poda wsp rz dne geograficzne (GPS) kompleksu le nego lub terenu zajmowanego przez populacj
22o 9
E, 54o 7
N
Poda wysoko ci n.p.m. terenu zajmowanego przez populacj . Ewentualnie te
zakres wysoko ciowy wyst powania siedlisk gatunku w obszarze (szczeg lnie
w obszarach g rskich i podg rskich)
133 m
Og lna charakterystyka obszaru zajmowanego przez ubry, powierzchnia kompleksu le nego, procentowy udzia typ w lasu. Je li jest to obszar Natura 2000
opis bezpo rednio z bazy danych.

Klasy siedlisk procent pokrycia
grunty orne 4,00%
lasy iglaste 10,00%
lasy li ciaste 12,00%
lasy mieszane 66,00%
Og lna
ki i pastwiska 1,00%
charakterystyka
tereny
rolnicze z du ym udzia em element w naturalnych 1,00%
obszaru
zbiorniki wodne 6,00%
z o one systemy upraw i dzia ek 0,00%
Obszar obejmuje zwarty kompleks le ny Puszczy Boreckiej, w sk ad kt rego
wchodz lasy li ciaste i mieszane o bardzo zr nicowanym typie siedliskowym. Du e przestrzenie zajmuj drzewostany wierkowe rosn ce na siedlisku
lasowym. Rze ba terenu jest mocno zr nicowana, obni enia zaj te s przez bagniste typy lasu lub przez otwarte mokrad a. Puszcz odwadniaj liczne rzeczki
w wi kszo ci nale ce do zlewni rzeki E k, dop ywu Biebrzy i tylko niewielki
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jej obszar jest odwadniany przez cieki wpadaj ce do rzeki Go dapi oraz nale ce
do zlewni Wielkich Jezior Mazurskich. Na obszarze puszczy znajduje si wiele
drobnych zbiornik w wodnych i kilka niewielkich jezior; na jej po udniowowschodnim skraju znajduje si zesp jezior z kt rych najwi kszym jest jezioro
a no. W puszczy znajduje si wiele r dle nych k, niekt re z nich s silnie
zawilgocone. szereg drzewostan w puszcza skich ma naturalny charakter.
Powierzchnia Puszczy Boreckiej wynosi oko o 20 tysi cy ha, z czego zwarty
kompleks le ny stanowi oko o 18 tysi cy ha, a jej lasy nale do dw ch nadlenictw: Borki i Czerwony Dw r.
Informacje o wyst powaniu mo liwych do zasiedlenia (preferowanych) siedlisk
na terenie obszaru, w tym:
og lny charakter np. lasy nizinne i o charakterze naturalnym,
typ ro linno ci (typy siedliskowe lasu wykorzystywane przez ubry (wg nomenklatury le nej podaje koordynator lokalny), procentowy udzia w kompleksie),
typy siedlisk le nych z za cznika I Dyrektywy Siedliskowej podaje koordynator
krajowy
sk ad i wiek drzewostanu/ w u ytkowanych przez ubry (dla siedlisk le nych)

Charakterystyka siedlisk
gatunku
w obszarze

384

Puszcza Borecka to kompleks las w nizinnych, regionu kontynentalnego, o stosunkowo du ym udziale drzewostan w licz cych ponad 100 lat, kt re zajmuj
oko o 12% jej powierzchni. Z punktu widzenia potrzeb pokarmowych ubr w na
tym terenie najcenniejsze s lasy li ciaste i mieszane zajmuj ce 78% powierzchni.
ubry u ytkuj tylko cz
Puszczy Boreckiej zajmuj c area oko o 11 000 ha,
co stanowi 61% powierzchni tego kompleksu le nego. ubry penetruj praktycznie ca y teren Nadle nictw Borki, gdzie dominuj lasy li ciaste i mieszane i jest
to w a ciwie ca y obszar, jaki jest przydatny do ycia ubr w na tym terenie.
Natomiast teren Nadle nictw Czerwony Dw r, na kt rym dominuj drzewostany
wierkowe, jest wykorzystywany tylko przez byki, kt re zajmuj tutaj niewielki
area wynosz cy 1200 ha.
Puszcza poro ni ta jest bogat i r norodn ro linno ci . Najliczniej wyst puj cym gatunkiem drzew jest wierk Picea abies, zajmuj cy oko o 33% powierzchni
las w. Du o jest te d b w Quercus petrea i Q. robur, brzozy brodawkowatej
Betula pendula i olszy czarnej Alnus glutinosa. Jesion Fraxinus excelsior i lipa
drobnolistna Tilia cordata stanowi mniej ni 5% powierzchni drzewostan w,
spotyka si tak e osik Populus tremula, grab Carpinus betulus, modrzew Larix
decidua, buk Fagus silvatica i sosn zwyczajn Pinus sylvestris. W zachodniej
cz ci puszczy, gdzie znajduje si g wna ostoja ubr w, dominuj cymi gatunkami drzew s wierk (35%), d b (19%), brzoza (18%), olcha (12%) oraz pozosta e
gatunki (16%). Ni sze pi tra ro linno ci Puszczy Boreckiej s bujne i urozmaicone. Sk adaj si na nie m.in.: leszczyna Corylus avellana, jarz b brekinia Sorbus
torminalis, turzyce Carex spp., pokrzywa Urtica dioica, paprocie Pteropsida,
mchy Bryopsida.
Oko o 65% obserwacji ubr w zanotowano w lasach, najcz ciej w drzewostanach 20-letnich i starszych (52% obserwacji, pozosta e 13% to uprawy
i m odniki). Natomiast 35% obserwacji dotyczy o teren w otwartych. Spo r d
siedlisk le nych ubry najch tniej wybiera y las wie y (56% obserwacji), ch tnie
odwiedza y te olsy (4%) obserwacji z nieznaczn przewag
gu olszowo-jesionowego. W lesie wie ym obserwowano ubry we wszystkich miesi cach sezonu
wegetacyjnego, natomiast w lesie mieszanym wie ym jedynie w maju, a w lesie
mieszanym bagiennym tylko w czerwcu. Znacznie rzadziej erowa y ubry
w innych typach siedliskowych lasu: lesie wilgotnym, lesie mieszanym, borze
mieszanym wie ym, borze bagiennym ( cznie udzia obserwacji ubr w w tych
siedliskach wynosi 37%).
Lasy Puszczy Boreckiej cechuj si heterogenno ci rodowiska, co jest korzystne
dla du ych ro lino erc w. Wyst puje tu ponad 160 ha k r dle nych, szczeg lnie cennych jako erowiska ubra. Wysokie wska niki przyrostu zrealizowanego
i niewielka miertelno
wiadcz o normalnym funkcjonowaniu w Puszczy
Boreckiej pi ciu gatunk w kopytnych: ubra, osia, jelenia, sarny i dzika.
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Syntetyczne informacje o stanie poznania wyst powania gatunku na obszarze
(zw aszcza ostatnie stwierdzenia), o dotychczasowych badaniach i inne istotne
fakty nieopisane w pozosta ych polach

Informacje
o gatunku
w obszarze

Ostatnia
weryfikacja
w terenie
Obserwator

Daty
obserwacji

Data
wype nienia

Populacja ubr w bytuj ca w Puszczy Boreckiej jest stosunkowo dobrze zbadana. Populacja ta zosta a utworzona w 1970 r., grup za o ycielska stanowi
15 osobnik w (7 samc w i 8 samic) przywiezionych z o rodk w hodowlanych
w Bia owie y i Pszczynie. W okresie 1970 2006 liczebno populacji waha a si
od 7 osobnik w w 1970 r. do 71 w latach 1984 i 2005 .Od roku 1975 liczebno
populacji utrzymuje si na sta ym poziomie. W tym okresie liczebno waha a
si od 48 do 71 osobnik w. Liczebno populacji ubr w w Puszczy Boreckiej
kszta towana jest przez naturalne procesy rozrodczo ci i miertelno ci oraz przez
zasilanie populacji osobnikami z zewn trz i redukowanie liczebno ci wskutek
pozyskania owieckiego (g wnie) i odstrza w selekcyjno-sanitarnych. W latach
1970 2006 urodzi o si 317ciel t. Wsp czynnik urodze (stosunek liczby ciel t
do wielko ci populacji) dla 36 lat wynosi rednio 16% przy du ych wahaniach
w poszczeg lnych latach: od 5,5% w 1988 r. do 27,9% w 1995 r. W ostatnich
trzech latach (2004 2006) wsp czynnik ten wykazywa warto ci zbli one do
redniej wieloletniej przedziale wynosi kolejno 16,2%, 16,9% i 15,7%. Wsp czynnik p odno ci (stosunek liczby ciel t do liczby kr w zdolnych do rozrodu),
uwa any za bardziej miarodajny wska nik poziomu rozrodu populacji wynosi
w ostatnich trzech latach (2005, 2006, 2007) odpowiednio 60%, 55% i 78%.
miertelno naturalna w tej populacji jest niska. W kolejnych latach notowano
pojedyncze upadki zwierz t. redni wsp czynnik miertelno ci w ci gu 36 lat
(1970 2007) wynosi 3,2%.
Data ostatniej inwentaryzacji ubr w na badanym terenie
31.12.2007
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za ten obszar
Krzysztof och, Ma gorzata Krasi ska
Daty wszystkich obserwacji. Daty przeprowadzonego liczenia ubr w,
notowania zimowych trop w, innych obserwacji
Obserwacje by y prowadzone od 1.03.2006 31.03.2008; karty obserwacji
znajduj si w Nadle nictwie Borki
Data wype nienia formularza przez eksperta
29.04.2008

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych

wype nia instytucja koordynuj ca

Data
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion

wype nia instytucja koordynuj ca

Stan ochrony gatunku na stanowisku
Wska niki

Opis

Ocena

Populacja

Liczebno

Poda stan na 31 grudnia danego roku kalendarzowego: liczba osobnik w
og em, liczba samc w/liczba samic
Stan na 31.12.2007.
78 (35,43)

FV FV
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Struktura
wiekowo-p ciowa

Poziom
rozrodu

P odno

Poda liczb ubr w w nast puj cych klasach:
Samce 4 lata
Samice 4 lata
Samce 2 3 lata
Samice 2 3 lata
Samce ciel ta do roku
Samice ciel ta do roku
Liczba ubr w w nast puj cych klasach:
Samce 4 lata 17
Samice 4 lata 24
Samce 2 3 lata 9
Samice 2 3 lata 10
Samce ciel ta do roku 9
Samice ciel ta do roku 9
W 2007 r. urodzi o si 19 ciel t, w tym 10 samc w i 9 samic
Okre li wsp czynnik urodze (liczba urodzonych ciel t jako procent
liczebno ci populacji na pocz tku roku)

FV

FV

FV

27%
Okre li wsp czynnik p odno ci (liczba urodzonych ciel t jako procent
liczby kr w 4 lata w ko cu roku

FV

79%
Okre li wsp czynnik miertelno ci (liczba ubr w pad ych jako procent
Poziom
liczebno ci populacji w ko cu roku)
miertelno ci
2007 r.
2,5%

FV

Siedlisko
Okre li udzia procentowy drzewostan w li ciastych i mieszanych
w obszarze b d cym stanowiskiem populacji lub areale populacji, je li
Drzewostany dysponuje si takimi danymi
li ciaste
78%
i mieszane
lasy li ciaste 12,00%,
lasy mieszane 66,00%)
Okre li udzia procentowy powierzchni le nej (niepodzielonej przez
wsie, osady) w obszarze, w kt rym bytuje populacja, stanowi cym jej
Fragmentacja
stanowisko
siedliska

FV
FV

FV

82% (zwarty kompleks le ny)
Okre li udzia procentowy k, polan r dle nych, p l uprawnych w danym kompleksie le nym. Opisa , czy s u ytkowane przez ubry i okre li
ich stan (koszone, zarastanie itp.), poda termin rekultywacji.

Tereny
otwarte

386

1% ( ki i polany r dle ne)
Na terenie Puszczy Boreckiej wyst puje ponad 160 ha k r dle nych.
Oko o 1/3 obserwacji ubr w zanotowano na terenach otwartych
W sezonie wegetacyjnym ubry r wnie ch tnie penetrowa y ki, jak
i uprawy do 10 lat (odpowiednio 34 i 32% wszystkich obserwacji
w terenach otwartych), przy czym stwierdzono wzrost penetracji k na
wiosn w maju (80% obserwacji w terenach otwartych) i po skoszeniu
starych traw w sierpniu (67%). Najrzadziej by y odwiedzane poletka
karmowe (9% wszystkich obserwacji w terenach otwartych) i jedynie
w okresie od lipca do pa dziernika. 25% obserwacji ubr w stwierdzono na polach uprawnych. W grudniu by y to jedyne miejsca obserwacji
ubr w w terenach otwartych. Stan k: koszone co roku, gatunki traw
charakterystyczne dla k torfowych.
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Okre li opisowo z uwzgl dnieniem odpowiedzi na nast puj ce pytania:
Jaki jest stan populacji i siedliska, potencjalnych zagro e i stosowanego
sposobu ochrony.
Czy badana populacja jest wystarczaj co du a i ywotna?
Czy na badanym obszarze s perspektywy wzrostu liczebno ci populacji
ubra i rozprzestrzenienia?
Czy poziom rozrodu i miertelno ci populacji jest zadowalaj cy?
Czy s jakie istotne negatywne oddzia ywania na gatunek i jego siedlisko
na tym obszarze?
Czy mo na si spodziewa powa niejszych zagro e w przysz o ci?
Czy s podejmowane dzia ania ochronne?

Perspektywy
zachowania Stan populacji i siedliska jest w a ciwy, system ochrony prawid owy.
Populacja ubr w bytuj ca w Puszczy Boreckiej ma wielko dostosowan do wielko ci rodowiska, w kt rym bytuje i zasobno ci pokarmowej
siedlisk. Z uwagi na zahamowanie spadku zr nicowania genetycznego
wskazany by by wzrost liczebno ci do oko o 90 osobnik w. Mog oby to
jednak spowodowa nasilenie migracji. Obecnie intensywne dokarmianie
ma na celu nie tylko zapewnienie dobrej kondycji zwierz t, ale ma r wnie zapobiec wychodzeniu ubr w na pola uprawne poza teren Puszczy.
Poziom rozrodu ubr w jest zadowalaj cy. Podczas Komisyjnego przegl du stanu populacji w styczniu 2008 r. stwierdzono, e kondycja zwierz t
jest bardzo dobra, w 2007/2008 r. nie stwierdzono osobnik w chorych
i zaledwie kilka w s abej kondycji.
Ocena og lna

FV

FV

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny spos b u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszar w Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +
pozytywny,
negatywny, 0
neutralny; intensywno oddzia ywania: A silna, B umiarkowana, C s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod

Nazwa
dzia alno ci

Intensywno
Wybra
w a ciw liter

Wp yw
Wybra
w a ciwe
oznaczenie

160

Gospodarka
le na

B

+

973

Zawleczenie
choroby

Syntetyczny opis
Korzystny: zr by, uprawy, grodzenie jest
niekorzystne
Choroby zara liwe, kt re mog zosta przeniesione od zwierz t domowych (byd a domowe),
takie jak pryszczyca, gru lica, oraz wyst puj ca w innych krajach europejskich choroba
niebieskiego j zyka

C

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod

Nazwa

Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

160

Gospodarka
le na

A

Wzrost liczby powierzchni grodzonych upraw
mo e spowodowa zmniejszenie dost pno ci
pokarmu dla ubr w

530

Usprawniony
dost p
do obszaru

B

Nasilenie turystyki pieszej i rowerowej b dzie
powodowa niepokojenie ubr w

608

Kempingi

B

Tworzenie kemping w wewn trz obszaru b dzie
powodowa o niepokojenie ubr w
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620,
Turystyka
622

B

Nasilenie turystyki pieszej i rowerowej b dzie
powodowa o niepokojenie ubr w

962

Paso ytnictwo

A

Je li liczebno populacji b dzie ros a, intensywno zara enia si paso ytami ubr w b dzie si
nasila , co spowoduje spadek kondycji zwierz t

964

Ska enie
genetyczne

B

Lokalizacja hodowli bizon w w pobli u Puszczy
Boreckiej mo e grozi tworzeniem krzy wek
mi dzygatunkowych

973

Zawleczenie
choroby

A

Populacja ubr w jest stale zagro ona chorobami
zara liwymi, takimi jak gru lic , pryszczyc czy
chorob niebieskiego j zyka
Inne informacje

Inne warto ci
przyrodnicze

Zarz dzanie
terenem

Istniej ce
plany i programy ochrony/
zarz dzania/
zagospodarowania

Inne uwagi

Inne obserwowane w trakcie prac terenowych gatunki zwierz t z za cznik w Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie,
gatunki chronione; inne wyj tkowe walory obszaru
Wymieni instytucje, organizacje, podmioty prawne odpowiedzialne za gospodarowanie na tym terenie (np. park narodowy, nadle nictwo i le nictwa, RZGW itd.
Puszcza Borecka jest zarz dzana przez dwa Nadle nictwa: Borki i Czerwony
Dw r
Plany ochrony park w i rezerwat w, Planu urz dzania lasu, programy ochrony
przyrody w LP, projekty renaturalizacji (np. LIFE, Eko-Fundusz). Wszelkie dokumenty, kt re mog mie znaczenie dla ochrony opisywanego siedliska przyrodniczego na tym obszarze
Podstawy gospodarowania populacj ubr w daje Strategia Ochrony ubra (Bison
bonasus) w Polsce, zatwierdzona w sierpniu 2007 r.
Plan Urz dzenia Lasu Nadle nictwa Borki za lata 2002 2011
Plan Urz dzenia Lasu Nadle nictwa Czerwony Dw r za lata 2002 2011.
Wszelkie inne uwagi zwi zane z prowadzonymi pracami. W tym przede wszystkim informacje istotne dla dalszego planowania monitoringu (metodyka prac;
wska niki, kt re powinny by badane w monitoringu szczeg owych, optymalny
czas prowadzenia bada itp.)
Ubytki w populacji poda liczb wywiezionych, pad ych, eliminowanych lub
zaginionych wg klas wiekowo-p ciowych je li s takie dane)
Przywozy Poda liczb osobnik w przywiezionych, wiek, p e
Stan zdrowotny ocena og lna
Powierzchnia area u populacji i jego usytuowanie przestrzenne w obszarze
U ytkowanie r nych biotop w przez ubry
Baza pokarmowa
Wyst powanie dogodnych miejsc rozrodu i schronienia. Czy w areale populacji
ubry maj odpowiednie warunki do schronienia si i spokojnego rozrodu?
Wodopoje i naturalne r d a wody pitnej dla ubr w. Czy na terenie zajmowanym przez populacj jest dostateczna liczba r de wody pitnej dla ubr w?
Warunki klimatyczne Je li s dane dla danego obszaru poda redni temperatur
dzienn w okresie np. 10 lat i roczn sum opad w.
Ubytki w populacji w 2007 r.
Eliminacja, upadki
Samce 4 lata 6
Samice 4 lata 4
Samce 2 3 lata 0
Samice 2 3 lata 0
Samce ciel ta do roku 2
Samice ciel ta do roku 0
Z tej liczby pad y 2 ciel ta i 10 osobnik w eliminowano.
Przywozy w 2007
W 2007 r. przywieziono do Puszczy Boreckie dwa samce ubra
Stan zdrowotny/kondycja populacji ocena og lna
Stan zdrowotny ubr w jest dobry. W roku 2007 notowano jedynie pojedyncze
upadki zwierz t (2 ciel ta p no urodzone)
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Powierzchnia area u populacji i jego usytuowanie przestrzenne w obszarze
W 2006 r. ubry penetrowa y tylko cz
kompleksu Puszczy Boreckiej, o cznej
powierzchni 10 700 ha (107 km ) z 18 000 ha dost pnej powierzchni le nej. Grupy mieszane i wi kszo byk w bytowa y g wnie na terenie Nadle nictwa Borki.
Powierzchnia zajmowanego przez nie area u w okresie bez pokrywy nie nej wynosi a 9500 ha i obejmowa a le nictwa: Lipowo, Or owo, Diabla G ra i Zawady
oraz cz ciowo le nictwa: Knieja ucza ska, Sarnianka, Zielonki i Lipowa G ra.
Na terenie nadle nictwa Czerwony Dw r ubry (w roku 2006 jedynie byki) zajmowa y teren o powierzchni oko o 1.200 ha, le cy g wnie na obszarze le nictw:
Kalniszki, Dunajki, Rogonie i Olszanka. Zimowy area wyst powania ubr w
w Puszczy Boreckiej liczy ok. 200 ha. W okresie zalegania pokrywy nie nej
ubry zebrane w jedno du e ugrupowani przebywa y w pobli u miejsc zimowego
dokarmiania w okolicy miejscowo ci Wolisko na terenie le nictwa Lipowo (Nadlenictwo Borki). Wi kszo doros ych byk w natomiast przebywa a poza ugrupowaniem mieszanym, korzystaj c z karmy w pa nikach dla zwierzyny p owej na
terenie obu nadle nictw Borki i Czerwony Dw r (area populacji w za czeniu).
U ytkowanie r nych biotop w przez ubry.
Oko o 65% obserwacji ubr w zanotowano w lasach, najcz ciej w drzewostanach 20-letnich i starszych (52% obserwacji, pozosta e 13% to uprawy i m odniki). Natomiast 35% obserwacji dotyczy o teren w otwartych. Spo r d siedlisk
le nych ubry najch tniej wybiera y las wie y (56% obserwacji), ch tnie odwiedza y te olsy (4% obserwacji z nieznaczn przewag olsu jesionowego). W lesie
wie ym obserwowano ubry we wszystkich miesi cach sezonu wegetacyjnego,
natomiast w lesie mieszanym wie ym jedynie w maju, a w lesie mieszanym
bagiennym tylko w czerwcu. Znacznie rzadziej erowa y ubry w innych typach
siedliskowych lasu: lesie wilgotnym, lesie mieszanym, borze mieszanym wie ym,
borze bagiennym ( cznie udzia obserwacji ubr w w tych siedliskach wynosi
37%).
Baza pokarmowa
Lasy Puszczy Boreckiej cechuj si heterogenno ci rodowiska i dlatego ten
kompleks le ny jest korzystny dla ycia du ych ro lino erc w. W badanym okresie wyra nie widoczny by wp yw powierzchni po huraganowych na letni area
wyst powania populacji ubr w. Powsta y przez ca d ugo Puszczy Boreckiej
pas szeroko ci oko o 2 km oraz bogata szata ro linno ci wyst puj ca na zalesionych terenach po huraganowych stanowi obecnie na przemian z raz do roku
wykaszanymi kami bardzo dobr baz erow dla letnich ugrupowa ubr w.
Spowodowa o to zmniejszenie si area u populacji i ograniczenie letnich w dr wek w por wnaniu z okresem przed huraganowym (przed 2002 rokiem).
Wyst powanie dogodnych miejsc rozrodu i schronienia.
ubry znajduj odpowiednie miejsca do schronienia i spokojnego rozrodu.
Wodopoje i naturalne r d a wody pitnej dla ubr w.
Na terenie Puszczy Boreckiej znajduje si dostateczna liczba r de wody pitnej
dla ubr w.
Warunki klimatyczne
rednia roczna temperatura powietrza wynosi 6,4oC. Roczna amplituda wynosi
22.3oC. Z przebiegu rocznego wynika, e najzimniejszym okresem jest grudzie
luty, a najcieplejszym lipiec. W tych miesi cach obserwuje si warto ci ekstremalne: najwy sza temperatura (34,5oC) wyst pi a w lipcu (31.07.94 r.), natomiast
najni sza ( 25,9oC) w grudniu (31.12.96 r.). Rok 2007r by w Puszczy Boreckiej
wilgotny i stosunkowo ciep y, a zima 2007/2008 ciep a i prawie bez nie na.
W Puszczy Boreckiej jest prowadzony sta y monitoring liczebno ci populacji
ubr w oraz stanu zdrowia ubr w.
Inwentaryzacja ubr w prowadzona jest w okresie zimowym, na og w styczniu/
lutym, a stan ubr w jest ustalany na dzie 31 grudnia minionego roku kalendarzowego. Wszystkie upadki zwierz t s odnotowywane na bie co, a ewentualne
wyniki sekcji i dane o pad ym ubrze umieszczone s w protokole mierci. Od roku
1975 prowadzone s w Puszczy Boreckiej odstrza y owieckie ubr w. Poniewa
miejscowa populacja nie mo e zaspokoi zapotrzebowania my liwych, jest stale zasilana osobnikami z innych o rodk w. W latach 1975 2006 cznie przywieziono
tu 240 ubry (139 i 101 ). ubry przywo one z innych o rodk w by y strzelane
w Puszczy Boreckiej w wi kszo ci przypadk w w tym samym sezonie, w zwi zku
z tym wywiera y niewielki wp yw na liczebno i struktur populacji. W roku 1981
wprowadzono dodatkowy spos b regulacji liczebno ci populacji odstrza y selekcyjno-redukcyjne (tzw. eliminacje).
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Monitoring gatunk w zwierz t

Wcze niej odstrza y takie prowadzono sporadycznie; dotyczy y jedynie osobnik w
selekcyjnych lub zwierz t, kt re oddali y si poza kompleks le ny. Obecnie eksploatacja populacji ubr w w Puszczy Boreckiej obejmuje zar wno polowania, jak
i odstrza y selekcyjno redukcyjne (eliminacja z hodowli). ubry s eliminowane
(polowania i odstrza y selekcyjne) corocznie na podstawie zgody Ministra rodowiska. Pr bki narz d w wewn trznych eliminowanych ubr w przekazywany
jest do bada naukowych. Dane o eliminowanych ubrach i przyczyny eliminacji
podane s w protoko ach eliminacji.
Monitoring ubr w jest prowadzony przez pracownik w nadle nictw.

Dokumentacja PLH280016_Bison bonasus _ OstojaBorecka_Foto1.jpg/ K. och
fotograficzna
PLH280016_Bison bonasus Siedlisko_OstojaBorecka_Foto2.jpg/ K. och

5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla kt rych mo na zaadaptowa opracowan metodyk
W Polsce brak takich gatunk w.

6. Ochrona gatunku
ubr podlega ochronie gatunkowej od 1952 r. Wszystkie wsp czesne, wolno yj ce populacje ubr w zosta y utworzone przez cz owieka na obszarach przez niego wybranych,
z regu y le cych w obr bie naturalnego zasi gu tego gatunku i podlegaj ochronie czynnej. W ca ej Europie brak jest obszar w, na kt rych wolne populacje mog yby rozwija si
wy cznie w spos b naturalny, bez ingerencji cz owieka.
Nale y podkre li , e dzia ania cz owieka powinny jednak ogranicza si do niezb dnego minimum. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego dozoru na obszarach wyst powania. W wi kszo ci populacji ubry s dokarmiane w okresie zimowym.
Dokarmianie ma pom c ubrom przetrwanie trudnego okresu, ale tak e ograniczy ich
niekorzystne oddzia ywanie na drzewostany oraz zapobiega konfliktom z miejscow ludno ci . ubry bowiem w poszukiwaniu pokarmu mog podchodzi do siedzib ludzkich.
Najbardziej kontrowersyjne kwestie to ustalenie docelowej liczebno ci, jaka mo e y
na danym obszarze oraz konieczno prowadzenia regulacji liczebno ci. Przy ustalaniu
docelowej liczebno ci nale y bra pod uwag :
wielko terenu i zasobno bazy pokarmowej,
stopie oddzia ywania ubr w na rodowisko le ne oraz intensywno
erowania na
polach uprawnych, co z kolei wi e si z konieczno ci wyp acania odszkodowa ,
stan populacji, poziom rozrodu, miertelno ci, stan zdrowotny,
liczebno innych kopytnych,
stopie akceptacji ubr w przez spo ecze stwo.
W Polsce Minister rodowiska mo e zezwoli na odstrza ubr w w uzasadnionych
przypadkach. Jest to wystarczaj ce dla usuwania z populacji zwierz t chorych, u omnych,
agresywnych, a nawet zb dnych w populacji. Dotychczasowa praktyka dowodzi, e odstrza y prowadzone w ramach tak zwanej eliminacji mia y na celu dobro tego gatunku
i rodowiska w kt rym yje. Zdecydowanie nale y si natomiast przeciwstawia pr bom
wprowadzenia regularnych odstrza w ubra poprzez sprzedawanie licencji owieckich.
Prowadzona aktualnie w Polsce ochrona ubra jest skuteczna i nale y j kontynuowa .
W 2007 r. zosta zatwierdzony przez Ministra rodowiska dokument Strategia ochrony
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ubr Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

ubr w Bison bonasus w Polsce (Olech, Perzanowski 2007). Podaje on og lne zasady
funkcjonowania i kierunki rozwoju hodowli wolnych. Opracowano r wnie jeden lokalny
plan: Program Ochrony ubr w w Wojew dztwie Zachodniopomorskim w lutym 2005 r.,
kt ry jest obecnie realizowany.
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