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OPINIA
Na temat wniosku Nadleśnictwa Borki o zezwolenie na zabicie do 10 osobników żubra
Bison bonasus, w odpowiedzi na pismo Departamentu Zarządzania Zasobami
Przyrody GDOŚ z dnia 12 września 2014 r., znak DZP-WG.6401.06. .2014.bp.1.

Komisja PROP ds. ochrony zwierząt opiniuje pozytywnie wniosek Nadleśnictwa Borki
o wydanie zezwolenia na zabicie do 10 osobników żubra Bison bonasus z populacji
bytującej na terenie Puszczy Boreckiej.

UZASADNIENIE
Podczas
komisyjnego
przeglądu
stada
żubrów
w
Puszczy
Boreckiej
przeprowadzonego w dniach 9-10 kwietnia tego roku, stwierdzono, że w wolnym
stadzie przyrost w 2013 roku wynosił kilkanaście cieląt, czyli o wiele więcej niż kilka lat
wcześniej. Populacja jest w dobrej kondycji, a zwiększenie liczby miejsc dokarmiania,
zgodnie z zaleceniem, zaczyna dawać efekty. Na podstawie analizy protokołów sekcji
eliminowanych w ubiegłym sezonie zwierząt Komisja stwierdziła wysoki stopień
inwazyjności motylicy wątrobowej, co związane jest z zalewaniem łąk na skutek
działalności bobrów. Zalecono zastosowanie lizawek z ziołowymi preparatami
przeciwpasożytniczymi.
Wydaje się celowe dodać, jakie żubry i dlaczego są przemieszczane do zagrody
kwarantannowej w Nadleśnictwie Borki, które pełni rolę, zgodnie ze Strategią ochrony
żubra w Polsce, miejsca przekazywania nadliczbowych, zbędnych dla dalszej hodowli
osobników z ośrodków w niewoli. Powodem może być zaawansowany wiek, obniżona

kondycja lub zaburzenie struktury płciowej (samce). W niewoli wykorzystuje się
do dalszej hodowli około 20% samców, a pozostałe osobniki muszą być z zagród
zabrane w wieku około 3 lat, aby nie dochodziło do walk byków. Część młodych
osobników jest wypuszczana do wolnego stada, co jest metodą jego genetycznego
wzbogacania. Niestety starsze zwierzęta nie mogą być wypuszczane ze względu
na swoje nawyki i często brak strachu przed człowiekiem. Wszystkie osobniki, które
miałyby być przywożone do stada muszą być zdrowe, co potwierdzone być musi
świadectwem weterynaryjnym z wynikami ujemnymi z badań w kierunku chorób
zakaźnych. Zwierzęta te są nadliczbowe w hodowli w zagrodach i nie ma możliwości
przekazania ich do dalszej hodowli ze względu na brak zainteresowania. Nie ma zatem
rozwiązania alternatywnego, gdyż zwierzęta te (szczególnie samce) nie mogą pozostać
w zagrodach.
Osobniki wytypowane są z populacji bytującej w Puszczy Boreckiej. Powodem ich
eliminacji jest odstawanie od stada, obniżona kondycja, czy zaawansowany wiek.
Niektóre samce mają niepokojące objawy, podobne do nekrotycznego zapalenia
napletka, i eliminacja takich osobników jest konieczna. Wyeliminowanie tych osobników
nie zagrozi stabilności populacji, a kolejny przegląd pozwoli na lepszą ocenę przyrostu i
struktury populacji w Puszczy Boreckiej, co może być podstawą dalszych rozważań.
Zasady gospodarowania populacją są klarowne i zgodne z założeniami programu
i strategii, więc Komisja PROP ds. ochrony zwierząt pozytywnie opiniuje wniosek
Nadleśnictwa Borki, pod warunkiem wykorzystania materiału biologicznego
pochodzącego od eliminowanych osobników do badań naukowych oraz kolekcji
nasienia post mortem.
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