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OPINIA
Na temat wniosku Nadleśnictwa Krynki o zezwolenie na zabicie 15 osobników żubra Bison
bonasus z populacji bytującej na terenie Puszczy Knyszyńskiej, w odpowiedzi na pismo
Departamentu Ochrony Przyrody GDOŚ z dnia 13 sierpnia 2014 r., znak DZPWG.6401.06.15.2014.kka.1.

Komisja PROP ds. ochrony zwierząt opiniuje pozytywnie wniosek Nadleśnictwa
Krynki o wydanie zezwolenia na zabicie 15 osobników żubra Bison bonasus z wolnej
populacji bytującej na terenie Puszczy Knyszyńskiej, pod warunkiem pełnego
wykorzystania eliminacji w celach badawczych.

UZASADNIENIE
Komisyjny przegląd stada żubrów w Puszczy Knyszyńskiej przeprowadzony 21 marca
tego roku potwierdził znaczący rozwój populacji bytującej na terenie Puszczy
Knyszyńskiej. Obecnie populacja liczy 117 osobników, w tym 16 cieląt urodzonych
w 2013 roku. Bardzo intensywnie nasilają się również szkody w uprawach rolnych,
szczególnie w okolicach Krynek. W ramach projektu POIiŚ „Ochrona żubra in situ
w Polsce – część północno-wschodnia” rozpoczętym w maju 2011r. prowadzone są
starania zlokalizowania dokarmiania zimowego w większej odległości od potencjalnych
konfliktów, wprowadza się bariery na trasach migracji w kierunku pól, oraz
przygotowuje się łąki i poletka zgryzowe w głębi terenów administrowanych przez Lasy
Państwowe. Pierwsze efekty są już widoczne.
Czternastoosobowa Komisja składająca się z przedstawicieli RDOŚ w Białymstoku,
leśników, naukowców i praktyków zajmujących się ochroną żubra po dyskusji uznała
za celowe skierowanie wniosku o eliminację do 15 osobników żubra z populacji liczącej
117 zwierząt. Komisja wskazała krowy starsze lub z osłabioną kondycją, odstające od

stada, późno urodzone cielęta i byki w gorszej kondycji. Osobniki były skrupulatnie
wskazywane przez oceniających i zwrócono uwagę, że w celu zmniejszenia przyrostu
powinno się zmniejszyć udział krów, stąd wskazania na eliminowanie samic.
Eliminacja piętnastu osobników nie wpłynie negatywnie na rozwój populacji w Puszczy
Knyszyńskiej, gdyż jest poniżej przyrostu (16 urodzonych). Opracowana dla Puszczy
Knyszyńskiej strategia zakłada możliwość utrzymania w obecnym areale do 120
osobników żubra przy prowadzeniu dokarmiani i innych działań ograniczających
konflikt z rolnictwem.
Komisja PROP ds. ochrony zwierząt również uważa, że sytuacji poważnych konfliktów
w Puszczy Knyszyńskiej przyrost populacji nie powinien być zbyt duży. Komisja zatem
może pozytywnie zaopiniować wniosek Nadleśnictwa Krynki o eliminację do 15
osobników z populacji pod warunkiem, że podobnie jak w Puszczy Białowieskiej czy
Boreckiej przeprowadzone będą badania oceniające stan zdrowia i kondycji żubrów
oraz kolekcjonowany materiał do innych badań.
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