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Postrzeganie żubra w Bieszczadach – lokalna społeczność 
a edukacja przyrodniczo-leśna
Katarzyna Karaś, Ryszard Paszkiewicz

Abstrakt. Przywrócenie żubra na terenie Bieszczad po II wojnie światowej 
było zasługą leśników. Po prawie 200 letniej nieobecności zwierzęta te po-
wróciły w Karpaty w dwóch etapach reintrodukcji. Od czasów tych wsie-
dleń liczebność żubrów w Bieszczadach systematycznie rośnie, osiągając 
na koniec 2015 r. ponad 340 osobników. Jednocześnie powiększa się areał 
bytowania stad, które tworzą. Poniższe opracowanie powstało w oparciu 
o badania ankietowe, przeprowadzone w maju 2016 r. na terenie Bieszczad. 
Autorzy podjęli się próby oceny poziomu wiedzy na temat żubrów, postaw 
wobec tego gatunku oraz określenie dalszych działań mających na celu po-
pularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody. Badaniami objęto 10 gmin. 
Pytania w formie kwestionariuszy skierowano do czterech grup społecznych 
– dorosłych mieszkańców stale zamieszkujących Bieszczady, pracowników 
Lasów Państwowych, młodzieży z gimnazjów i szkół średnich, a także tury-
stów. Zebrano 1046 ankiet. Wśród dzieci i młodzieży większość nie zdaje so-
bie sprawy, że poza Bieszczadami w Polsce występują żubry, niska jest także 
świadomość wśród dorosłych mieszkańców dotycząca szkód wyrządzanych 
przez żubry w lasach, a ponad połowa ankietowanych błędnie wskazała jed-
nostkę sprawującą opiekę nad tymi zwierzętami. Turyści natomiast są grupą, 
w której wiedza na temat żubrów kształtuje się najgorzej. Poniżej 25% an-
kietowanych wiedziało o obecności żubrów na terenie Bieszczad, a jedynie 
15% obserwowało te zwierzęta w środowisku naturalnym. Znacząca więk-
szość, ponad 90% ankietowanych, dostrzega potrzebę pogłębienia wiedzy na 
temat gatunków zagrożonych wyginięciem oraz ochrony przyrody. Wyniki są 
ciekawe i jednoznacznie wskazują na potrzebę poświęcenia większej uwagi 
tworzeniu i działaniu programów oraz warsztatów edukacyjnych z zakresu 
ochrony przyrody w omawianym regionie.

Słowa kluczowe: żubr, ochrona przyrody, Bieszczady, społeczność lokalna

Abstract. The perception of wisents in the Bieszczady Mountains – eco-
logical education and the local community. Reintroduction of wisents in 
the Bieszczady Mountains after World War II was the merit of local foresters. 
After nearly 200 years of absence those animals were returned to the Carpa-
thians in two stages of reintroduction. Since those years of reintroduction of 
wisents their number in the Bieszczady is increasing steadily, reaching at the 
end of year 2015 more than 340 individuals. At the same time home range of 
herds increased. This paper is based on surveys conducted in May 2016 in the 
Bieszczady mountains aimed to analyze the level of knowledge about Euro-
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pean bison, attitudes towards this species and to identify further actions aimed 
at popularizing knowledge of environmental protection. The study involved 
10 municipalities. Questionnaires were sent to four groups – the adult popu-
lation still living in Bieszczady, employees of the State Forests, youth from 
middle and high schools, as well as tourists. There were collected back 1,046 
questionnaires. Among children and adolescents, most do not realize that bey-
ond the Bieszczady in Poland there are European bison, it is also low aware-
ness among adult residents for damage caused by wisents in the forests, and 
more than half of the respondents incorrectly identified body having the care 
of these animals. Tourists on the other hand are a group in which knowledge 
about the wisents is the worst. Less than 25% of the respondents knew of the 
presence of the European bison in the Bieszczady Mountains, and only 15% 
watching these animals in the wild. The vast majority, over 90% of respon-
dents see the need to raise awareness of endangered species and conservation. 
The results are interesting and clearly indicate the need to pay more attention 
to the creation and operation of programs and educational workshops in the 
field of nature conservation in the region.

Key words: wisent, Bieszczady mountains, education, local community

Żubr w Bieszczadach

Żubr jest gatunkiem bardzo silnie związanym z polską kulturą i historią. Po II wojnie 
światowej leśnicy rozpoczęli w Bieszczadach planowanie reintrodukcji żubrów białowiesko-
-kaukaskiej linii z udziałem samca podgatunku Bison bonasus caucasicus. Celem tej rein-
trodukcji było oddzielenie zwierząt linii białowiesko-kaukaskiej od żubrów linii nizinnej, 
które są w pozostałych krajowych populacjach. Wiadomo, że gatunek ten został odtworzony 
niemal w ostatniej chwili, z niewielkiej liczby osobników. Linia nizinno-kaukaska wywodzi 
się od 12 założycieli, natomiast linia białowieska jedynie od siedmiu z nich (Olech i Perza-
nowski 2011). Żubry po niemal 200-letniej nieobecności powróciły w Karpaty w dwóch 
etapach: w 1963 r. wsiedlono kilka osobników na teren Nadleśnictwa Stuposiany, a w 1976 r. 
na teren Nadleśnictwa Komańcza. Liczebność populacji żubra w Bieszczadach systematycz-
nie rośnie, osiągając na koniec 2016 r. ponad 400 osobników (Księga Rodowodowa Żubrów 
2017) (fot. 1). 

Jednocześnie powiększa się areał terenów dostępnych dla stad, które mają w Bieszcza-
dach idealne warunki do bytowania. Ma na to wpływ wiele czynników: rozległe przestrze-
nie, opieka leśników oraz brak naturalnych wrogów. Dzięki temu właśnie tutaj rozwijała 
się najzdrowsza górska populacja tych zwierząt (Perzanowski i Marszałek 2008). Jednak 
wśród społeczności bieszczadzkiej, w odróżnieniu od Puszczy Białowieskiej, zauważalny 
był brak wiedzy na temat tych zwierząt. Po ponownym wsiedleniu żubrów w Karpaty, kiedy 
prowadzono na te zwierzęta polowania, żubry postrzegane były głównie jako przynoszące 
korzyści finansowe, a dopiero w drugiej kolejności liczył się aspekt ekologiczny obecności 
tego gatunku w ekosystemie. 
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Żubry w Bieszczadach po latach stabilnego funkcjonowania zostały narażone na kontakt 
z różnymi patogenami, a najbardziej groźnym okazała się gruźlica bydlęca. Pierwszy przy-
padek zachorowania u wolnożyjących żubrów stwierdzono w Bieszczadach w 1996 roku 
(Welz i in. 2005). Po dziesięciu latach gruźlica pojawiła się ponownie w stadzie nazywanym 
„Górny San” na terenie Nadleśnictwa Stuposiany. Konsekwencją było wyeliminowanie ca-
łego stada na przełomie lat 2012 i 2013. Na koniec roku 2016, populacja żubrów w Biesz-
czadach liczyła 402 osobniki (Księga Rodowodowa Żubrów 2017). Obecnie dzieli się ona 
na dwa stada, które migrują w zależności od pory roku. Grupa zachodnia bytuje na terenie 
nadleśnictw: Komańcza, Lesko i Baligród, natomiast wspomniana grupa wschodnia porusza 
się głównie po terenie Nadleśnictwa Lutowiska. Trwają prace nad odtworzeniem stada na 
terenie Nadleśnictwa Stuposiany poprzez wsiedlenie kilku osobników. 

Struktura społeczna i poziom wykształcenia ludności 
w Bieszczadach

Tereny Bieszczad zaliczają się do najmniej zaludnionych obszarów Polski. W gminie Lu-
towiska w powiecie bieszczadzkim przypadają jedynie 4 osoby na 1 km2. Najbardziej zalud-
nioną gminą jest Lesko (powiat leski) – 104 osoby na km2. Średnie zaludnienie w wybranych 
gminach to 35,9 osób na 1 kilometr kwadratowy (GUS, 2013). Przeanalizowano również 
poziom wykształcenia w tych samych gminach. Według informacji zebranych przez Podkar-
packi Portal Pracy w powiecie bieszczadzkim 40% ludności ma wykształcenie podstawowe, 
25% społeczeństwa jest po szkole zawodowej, 4% po szkole średniej, a 11% ma wykształ-
cenie wyższe. W powiecie leskim rozkład procentowy jest bardzo podobny – znaczący odse-

Fot. 1. Stado żubrów w Dolinie Tworylnego, Nadleśnictwo Lutowiska, październik 2016 r. (fot. J. Ge-
burzyk)
Photo 1. Wisent’s herd at Tworylne Valley, October 2016 
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tek osób (42%) ma wykształcenie podstawowe, 22% zawodowe, nieco ponad 25% ludności 
średnie, a 10% studia wyższe. W powiecie sanockim 36% społeczeństwa ma wykształcenie 
podstawowe, 24% zawodowe, 29% średnie, natomiast 11% posiada wykształcenie wyższe 
(Podkarpacki Portal Pracy, 2007). Na podstawie powyższych danych można przyjąć, że po-
ziom wykształcenia ludności w poszczególnych powiatach analizowanego terenu niewiele 
różni się między sobą. W każdej gminie omawianego regionu funkcjonuje jedno gimnazjum, 
a w gminach miejskich (takich jak Lesko i Ustrzyki Dolne) młodzież kształci się w liceach 
ogólnokształcących i zespołach szkół średnich o różnych specjalnościach. 

Społeczeństwo bieszczadzkie a edukacja przyrodniczo-leśna

W okresie tuż po reintrodukcji żubrów wiedza o tych zwierzętach przekazywana była 
w informacjach prasowych, radiowych oraz telewizyjnych i miała charakter jedynie oka-
zjonalny. Ani w Lasach Państwowych, ani w Bieszczadzkim Parku Narodowym przez wiele 
lat nie funkcjonowały żadne programy przyrodnicze oraz edukacyjne. Dopiero od lat 90-
tych ubiegłego wieku zaczęto prowadzić w coraz szerszym zakresie edukację przyrodniczą 
skierowaną do różnych grup społecznych. Powstały ścieżki edukacyjne, sale przyrodnicze, 
zielone klasy. Pojawiły się również w tych działaniach treści związane z żubrami. Proble-
my związane ze zdrowiem żubrów w Bieszczadach stały się przyczyną jeszcze bardziej in-
tensywnej edukacji i różnych form przekazywanej wiedzy o żubrach. Analizując aktualnie 
prowadzone działania edukacyjne można stwierdzić, że główną rolę w tym zakresie pełnią 
bieszczadzkie nadleśnictwa. W sumie w ciągu jednego roku w wydarzeniach i spotkaniach 
dotyczących edukacji przyrodniczej wzięło udział 39180 osób (dane z 10 nadleśnictw). Poza 
akcjami i festynami organizowanymi przez Lasy Państwowe przy różnych okazjach – naj-
więcej uczestników brało udział w lekcjach terenowych (3265 osób). Zadziwiająco niska jest 
wartość dotycząca udziału w lekcjach w salach edukacyjnych – zaledwie 204 osoby uczest-
niczyły w takich zajęciach w 2014 roku. 

Od kilku lat fakt występowania tego gatunku w Bieszczadach jest wykorzystywany 
w różnego typu działaniach edukacyjno-kulturalnych. Z inicjatywy leśników, rok 2008 ogło-
szony został Karpackim Rokiem Żubra. Natomiast w maju 2012 r. ważnym wydarzeniem 
stało się otwarcie zagrody pokazowej w Mucznem (Nadleśnictwo Stuposiany), którą do maja 
2016 r. odwiedziło ponad 300 tys. osób (fot. 2, 3). Dzięki niej turyści odwiedzający oma-
wiany rejon mogą dowiedzieć się więcej na temat żubrów i zobaczyć je w ich naturalnym 
środowisku. 

Dążąc do ujednoliconej formy przekazywania wiedzy przyrodniczej oraz odpowied-
nich wzorców gospodarowania zasobami przyrodniczymi, w 2011 roku powstał, na mocy 
zarządzenia nr 63 podpisanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Leśny 
Kompleks Promocyjny “Lasy Bieszczadzkie”. W momencie powołania obejmował swym 
zasięgiem Nadleśnictwo Stuposiany oraz fragmenty Nadleśnictw Lutowiska i Cisna. Łącznie 
ten Leśny Kompleks Promocyjny obejmował powierzchnię 24 234 ha, na której wyróżniono 
19 leśnictw. W styczniu 2015 decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych został on 
powiększony do 69,5 tys. ha – niemal trzykrotnie więcej niż zajmował pierwotnie. Tworzą go 
obecnie nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany, zarządzające powierzchnią 
69,5 tys. ha lasów bieszczadzkich. Natomiast na jesieni 2016 r. w miejscowości Muczne 
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Fot. 2. Zagroda pokazowa w Mucznem (fot. T. Różycki)
Photo 2. Wisent’s enclosure in Muczne

Fot. 3. Turyści w zagrodzie pokazowej w Mucznem (fot. Tomasz Różycki)
Photo 3. Turists in wisent’s enclosure in Muczne 
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zostało oddane do użytkowania „Centrum Promocji Leśnictwa” Lasów Państwowych. Sym-
bolicznym jest również fakt, że statuetką „Bieszczadzkiego Żubra” honoruje się corocznie 
od 2007 r. osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla ochrony bieszczadzkiej przyrody. 

Oprócz Lasów Państwowych edukacją przyrodniczą zajmują się wyspecjalizowane ko-
mórki Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BPN), który tę działalność wpisaną ma w obo-
wiązki statutowe. Od 1993 r. w BPN prowadzone są trzy stałe programy edukacyjne:

1)  „Kolorowe rozmowy z mieszkańcami naszej Ziemi” dla dzieci klas  „zerowych”, 
gdzie w 2014 r. uczestniczyło 273 uczniów;

2)  program „Moje Bieszczady” – skierowany do uczniów szkół podstawowych, gdzie 
w 2014 r. uczestniczyło 266 uczestników,           

3)  „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” – program dla uczniów 
gimnazjów, w którym w 2014 r. było 216 uczestników. 

Prowadzone są również szkolenia i warsztaty dla przewodników turystycznych i nauczy-
cieli. Od 1991 r. w struktury BPN włączono Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych. 
Na jego bazie powstał ośrodek naukowo-dydaktyczny prezentujący stałe ekspozycje z zakre-
su m.in. paleontologii, bieszczadzkiej flory i fauny, biologii oraz systematyki zwierząt. Wśród 
nich swój sektor ma też żubr. Muzeum odwiedza ok. 30 tys. turystów rocznie. W Ośrodku 
funkcjonuje dział edukacji ekologicznej dysponujący salą audiowizualną, biblioteką i la-
boratorium. W strukturach BPN działają również: Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej 
w Suchych Rzekach, dysponująca 25 miejscami noclegowymi, salą audiowizualną, biblio-
teką, zestawem przyrządów do zajęć kameralnych i terenowych; Terenowa Stacja Edukacji 
Ekologicznej w Wołosatem uruchomiona w 2016 r., posiadająca 50 miejsc noclegowych, 2 

Fot. 4. Zajęcia na ścieżce edukacyjnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym (źródło BPN) 
Photo 4. Educating  path in Bieszczadzki National Park (source: BPN)
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sale audiowizualne, bibliotekę, laboratorium; Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej 
w Lutowiskach. Przez tereny BPN przebiega 14 ścieżek  przyrodniczo-edukacyjnych o łącz-
nej długości ok. 130 km. z 362 przystankami opatrzonymi tablicami (fot. 4). Każda ścieżka 
posiada swój symbol – niestety nie ma wśród nich żubra. 

Za swą działalność w 2009 r. BPN otrzymał tytuł „Krzewiciela edukacji przyrodniczej 
i ekologicznej” przyznany przez Polski Klub Ekologiczny. Działalność wydawnicza sprowa-
dza się do różnego rodzaju folderów, przewodników czy zeszytów do ćwiczeń. Istotną rolę  
odgrywają wychodzące od 1991 r. „Roczniki Bieszczadzkie” publikujące referaty z konfe-
rencji naukowych związanych z ochroną zasobów przyrodniczych i kulturowych Karpat. 
Kompleksowe opracowania naukowe od 1997 r. wydawane są w „Monografiach Bieszczadz-
kich”.

Materiał i metody

W maju 2016 r. przeprowadzono pierwszy etap badań ankietowych dotyczących tema-
tyki żubra w Bieszczadach. Ankiety w formie tradycyjnej były anonimowe i zawierały 20 
pytań testowych jednokrotnego wyboru z opcją odpowiedzi otwartej. Celem badania była 
ocena poziomu wiedzy o żubrach, rodzaju postaw wobec tego gatunku, określenie dalszych 
działań mających na celu lepszą popularyzację wiedzy z tego zakresu. Ankiety skierowano 
do czterech różnych grup społecznych. Pierwszą z nich stanowili dorośli mieszkańcy, następ-
ną dzieci i młodzież szkolna (w tym uczniowie Technikum Leśnego w Lesku), pracownicy 
Lasów Państwowych, a czwartą grupę tworzyli turyści odwiedzający region. Odpowiedzi 
na pytania zbierano głównie podczas spotkań w nadleśnictwach oraz w szkołach w czasie 
lekcji wychowawczych. Znaczną liczbę ankiet przekazano mieszkańcom wybranych gmin 
za pośrednictwem pracowników Lasów Państwowych. Badaniami objętych zostało 10 gmin 
z powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Pytania zostały podzielone na 4 grupy 
tematyczne: wiedza o gatunku, postrzeganie żubra jako elementu przyrody, wiedza na temat 
prowadzonych badań naukowych dotyczących żubra oraz ocena działań z zakresu edukacji 
przyrodniczej.

Wyniki i dyskusja

Do tej pory nie prowadzono badań na temat postrzegania żubra przez społeczeństwo 
w Bieszczadach. Istnieją opracowania o tej tematyce dotyczące północnej Polski – Puszczy 
Augustowskiej i Knyszyńskiej (Smoleński 2010). Na podstawie tego opracowania wiadomo, 
że 29,5% ankietowanych z Puszczy Augustowskiej i 43% z Puszczy Knyszyńskiej uznaje 
żubra za dobro narodowe i traktuje jego obecność jako wzrost prestiżu okolicy. Przeważają-
ca większość ankietowanych uznaje, że żubr stanowi zagrożenie bezpośrednie dla ludności 
lokalnej, a także ma wpływ na straty materialne, poprzez wzrost wielkości szkód rolnych 
(Smoleński 2010). Warto jest się przyjrzeć odpowiedziom udzielonym przez mieszkańców 
południowego wschodu Polski, gdzie rolnictwo jest na znikomym poziomie, a areał żubrów 
to głównie ekosystemy leśne. 
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Uzyskano łącznie 1046 wypełnionych ankiet (w tym dorośli mieszkańcy – 420 osób, 
dzieci i młodzież – 329 osób, pracownicy Lasów Państwowych – 176 osób, turyści – 121 
osób). Liczby zebranych formularzy przez autorów opracowania oraz pracowników nadle-
śnictw przedstawiono w tabeli 1. W nadleśnictwach: Lutowiska, Lesko, Baligród przepro-
wadzono najwięcej badań ankietowych (odpowiednio 241, 189, 158). Najmniejsza liczba 
wyników pochodzi z terenu Nadleśnictwa Cisna (146 odpowiedzi).

Tab.1. Liczba ankiet zebranych w wybranych nadleśnictwach 
Table 1. Number of questionnaires collected in selected forest districts

Liczba ankiet zebranych przez: 
Nadleśnictwo Pracownicy LP Autorzy pracy Razem

Baligród 88 70 158
Lesko 113 76 189
Cisna 108 38 146

Lutowiska 120 121 241
Ustrzyki Dolne 99 62 161

Komańcza 121 30 151
Razem 649 397 1046

Największą część stanowili mieszkańcy w wieku 51-60 lat (32%), w badaniu wzięło 
udział więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 61% i 39%), natomiast ponad połowa 
(57%) respondentów posiada wykształcenie średnie, 36% ukończyło uczelnię wyższą, a 7% 
szkołę podstawową. 

W niniejszej pracy przedstawiono część uzyskanych wyników w celu pokazania aktual-
nego poziomu wiedzy oraz postawy społeczeństwa wobec obecności żubra w Bieszczadach. 
Rezultaty badania ukazują także jakie znaczenie ma edukacja przyrodnicza w badanym re-
gionie i czy istnieje potrzeba jej rozwoju. 

Na rycinach 1-5 przedstawiono rozkład odpowiedzi na 5 wybranych pytań w podziale na 
grupy ankietowanych. 

Ryc. 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Co jest największym zagrożeniem dla żubrów w Bieszczadach?
Fig. 1. Results of the answer to the question: What is the greatest threat to wisents in the Bieszczady 
Mountains?
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Prawidłową odpowiedzią jest gruźlica, co wynika z problemu na badanym terenie. Jak 
można zauważyć na ryc. 1 poziom wiedzy jest niski, zarówno wśród mieszkańców jak i tury-
stów. Aż 38% turystów i 43% dzieci i młodzieży wskazało duże drapieżniki jako największe 
zagrożenie. Zaskakujące jest, iż 12% leśników nie znało prawidłowej odpowiedzi, wskazując 
pasożyty oraz duże drapieżniki.

Jedną z charakterystycznych cech stad bieszczadzkich jest sezonowa migracja. Zaledwie 
30% dzieci i młodzieży szkolnej oraz 55% mieszkańców wskazało prawidłową odpowiedź. 
Ponad 60% zapytanych turystów i 12% leśników stwierdziło, że żubry nie zmieniają miejsca 
bytowania. Wyniki jednoznacznie dowodzą, że poziom wiedzy nie jest wysoki.

Populacja żubrów dzieli się na dwie linie genetyczne: nizinną i białowiesko-kaukaską. 
Dlatego istnieje różnica między populacją z Bieszczad i Puszczy Białowieskiej. Zaledwie 
33% pracowników Lasów Państwowych odpowiedziała na to pytanie poprawnie, 30% uwa-
ża, że żubry nie różnią się, a 37% nie posiada takiej wiedzy. 80% dzieci młodzieży oraz 66% 
pytanych turystów i 52% mieszkańców nie wie, że występują różnice między populacjami. 

Ryc. 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy stada żubrów migrują czy stale żyją w tym samym miejscu?
Fig. 2. Results of the answer to the question:  Do wisents migrate or are they still living in the same 
place?

Ryc. 3. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy żubry żyjące w Bieszczadach różnią się od tych żyjących 
w Białowieży?
Fig 3. Results of the answer to the question: Are wisents living in the Bieszczady mountains different from 
those living in Bialowieża Forest?
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Pytanie miało na celu uzyskanie informacji o wykorzystaniu różnego rodzaju wydaw-
nictw na temat żubra lub ochrony przyrody. Kontakt z taką formą przekazu miało zaledwie 
8% dzieci i młodzieży, 32% turystów, a w grupie osób dorosłych – 54% (ryc. 4). Edukacja 
w takiej postaci powinna być szerzej i łatwiej dostępna. Za główne źródło wiedzy o żu-
brach dzieci i młodzież uważają przekaz leśników (35%), potem Internet – 27%. Udział na-
uczycieli w przekazywaniu tej wiedzy jest niski (14%). Około 33% respondentów odwiedza 
ekspozycje edukacyjne w Nadleśnictwach oraz stoiska leśników na imprezach plenerowych 
w gminach. W edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży uczestniczy czynnie niemal 30% 
leśników. 

Odpowiedzi na pytanie 5. pozwalają ocenić jak chętnie ankietowane osoby wzięłyby 
udział w zajęciach lub warsztatach dotyczących ochrony przyrody i zagrożonych gatunków 
w Bieszczadach. Ponad 60% mieszkańców Bieszczad oraz prawie wszyscy respondenci 
z grupy turystów oraz dzieci i młodzieży wyrazili chęć uczestniczenia w takich wydarze-
niach, co wskazuje na duże zainteresowanie i chęć pogłębiania wiedzy w podanym zakresie 
(ryc. 5). 

Wyniki ankiet przeprowadzonych w Bieszczadach są źródłem informacji na temat po-
strzegania żubrów przez lokalne społeczeństwo i turystów odwiedzających ten region. Ge-
neralnie żubry są postrzegane pozytywnie – ponad 90% odpowiedzi. Ważne, że taki obraz 
żubra prezentują zarówno młodzi, jak i dorośli mieszkańcy. Zdaniem dzieci i młodzieży 
w Bieszczadach mogłoby żyć więcej żubrów (75% odpowiedzi), chociaż tak dorośli, jak 

Ryc. 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy miałeś okazję czytać dowolne wydawnictwo (broszura in-
formacyjna, książka) na temat żubra? 
Fig. 4. Results of the answer to the question: Have you had the opportunity to read any publisher (bro-
chure, book) about the wisents?

Ryc. 5. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy, jeśli byłaby możliwość, chciałbyś wziąć udział w warszta-
tach/zajęciach na temat ochrony przyrody w Bieszczadach?
Fig 5. Results of the answer to the question: Would you like to attend workshops / classes on nature 
conservation in the Bieszczady Mountains?
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i dzieci oraz młodzież widzą zagrożenia dla gospodarki leśnej związane z obecnością żubrów 
w lesie (odpowiednio 13% i 22%). Równocześnie dorośli mieszkańcy dopuszczają możli-
wość redukcji liczby żubrów przez odstrzał w przypadku wystąpienia nadmiernych szkód 
(58% ankietowanych). Odmiennego zdania jest środowisko bieszczadzkich leśników, które 
uważa, że populacja żubrów w Bieszczadach nie powinna rosnąć (87% odpowiedzi), a obec-
na ich liczba zagraża gospodarce leśnej (45% odpowiedzi). Turyści odwiedzający Bieszcza-
dy niemalże jednogłośnie (87% odpowiedzi) uważają, że obecność żubrów czyni ten region 
atrakcyjny turystycznie. 

Pozytywne postrzeganie żubrów nie idzie jednak w parze z wiedzą na temat tego gatun-
ku. Mniej niż 33% ankietowanych udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie o liczebność 
populacji w Bieszczadach. W grupie dzieci i młodzieży zaledwie 20% wie o istnieniu innych 
stad wolnościowych w Polsce (poza Puszczą Białowieską i Bieszczadami) – odpowiednio 
26% turystów posiada wiedzę na ten temat. Ponad połowa ankietowanych uważa, że żubry 
można oswoić. Również wiedza pracowników Lasów Państwowych o żubrach jest niepełna, 
chociaż uczestniczą w monitoringu tych ssaków. Wiodącą instytucję prowadzącą badania 
nad żubrami w Bieszczadach – jaką jest Stacja Badawcza PAN w Ustrzykach Dolnych – 
wskazała jedynie nieco ponad połowa leśników. Głównym działaniem SGGW w Warszawie 
w odniesieniu do bieszczadzkich żubrów jest odpowiedni dobór osobników do reintrodukcji 
(na podstawie badań genetycznych i analiz rodowodowych) – takiej odpowiedzi udzieliło 
zaledwie 20% pytanych leśników. Dobrze rozpoznawalna wśród wszystkich grup ankietowa-
nych jest zagroda pokazowa w Mucznem, którą  właściwie wskazało jako obiekt związany 
z żubrami 77% dzieci i młodzieży oraz 65% turystów. Pełni ona istotną rolę edukacyjną 
i promocyjną.

Jednym z pytań było wskazanie instytucji zajmujących się ochroną przyrody i sprawo-
waniem opieki nad żubrami w Bieszczadach. Za taką instytucję dzieci i młodzież uważają 
głównie Bieszczadzki Park Narodowy (47%), dorośli  mieszkańcy za opiekunów stad żu-
brów uznają jednostki Lasów Państwowych – 54% ankietowanych. Wśród turystów jedynie 
32% wskazało Lasy Państwowe. Autorzy uważają wynik ten za dość zaskakujący, jako że 
na terenie BPN praktycznie nie ma żubrów, ich areały znajdują się na terenach zarządza-
nych przez Lasy Państwowe. Również informacje przekazywane przez radio i telewizję 
wskazywały wiodącą rolę bieszczadzkich nadleśnictw w ochronie i hodowli żubrów. Można 
wnioskować, że społeczeństwo kojarzy ochronę przyrody głównie z parkami narodowymi, 
co może się też wiązać z negatywnym wizerunkiem leśników przekazywanym przez media 
i tzw. „środowiska  ekologiczne”. 

Wszyscy ankietowani niemal jednogłośnie wskazali na potrzebę wprowadzenia nowych 
programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat ochrony przyrody i zagrożonych 
gatunków w Bieszczadach. Również ponad połowa dorosłych mieszkańców deklaruje chęć 
udziału w warsztatach. Istnieje wyraźna potrzeba opracowania spójnego programu edukacyj-
nego dla zainteresowanych grup. Należy mieć nadzieję, iż wpłynie to na poprawę poziomu 
wiedzy na temat ochrony przyrody, a także na podniesienie świadomości odnośnie walorów 
środowiska Bieszczad.
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Wnioski

1.  Bieszczadzkie społeczeństwo lokalne postrzega żubry w sposób pozytywny, jednak 
wizerunek ten nie idzie w parze z wiedzą o gatunku. 

2.  Pomimo wszechobecnego wizerunku żubra w życiu codziennym, społeczeństwo lo-
kalne nie zawsze dostrzega potrzebę zgłębiania wiedzy na temat biologii tych zwie-
rząt.

3.  Należy stosować różne formy edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody. 
Większą uwagę należy zwrócić na nowoczesne formy przekazu (Internet, portale 
społecznościowe) oraz organizowanie zajęć terenowych – zarówno dla dzieci jak 
i dla dorosłych.

4.  Istnieje potrzeba opracowania zwięzłego informatora na temat populacji żubrów by-
tujących w Bieszczadach na tle tego gatunku w Europie.

5.  Należy lepiej wykorzystać instytucje ochrony przyrody oraz koła łowieckie w prze-
kazie wiedzy o żubrach.

6.  Istnieje potrzeba zorganizowania warsztatów edukacyjnych – na temat hodowli 
i ochrony żubrów – skierowanych do środowisk leśników, nauczycieli i przewodni-
ków turystycznych na terenie Bieszczad.

7.  Istnieje wzmożona potrzeba zaprojektowania skutecznej akcji edukacyjnej na temat 
żubrów wśród społeczności lokalnej oraz turystów w Bieszczadach.

8.  Należy wykorzystać wizerunek żubra w promocji regionu.

Podziękowania

Autorzy składają serdeczne podziękowania bieszczadzkim leśnikom i nauczycielom za 
udzieloną pomoc w zbieraniu materiałów ankietowych, a także pracownikom Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego za udostępnienie potrzebnych informacji.

Literatura

Księga Rodowodowa Żubrów. 2017. Red. J. Raczyński, BPN Białowieża.
Bielecki W., Mazur J., Amarowicz J., Krajewska M. 2013. Zwalczanie gruźlicy u żubrów w  

Bieszczadach, European Bison Conservation Newsletter Vol 6: pp: 91-94.
Bozik K. 2008. Żubry w Puszczy Knyszyńskiej, European Bison Conservation Newsletter 

Vol 1: 125-131. 
Brewczyński P. 2010. Gospodarowanie populacją żubra w Bieszczadach, European Bison 

Conservation  Newsletter, 3: 95-106.
Olech W., Perzanowski K. 2011. Ochrona i modelowanie populacji żubra, Annals of Warsaw 

University of Life Sciences – SGGW  Animal Science No 50, pp: 57-65.
Perzanowski K., Marszałek E. 2008. Żubr przywrócony górom, Wydawnictwo RS DRUK 

Rzeszów.



Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 19. Zeszyt 50 / 1 / 2017 153

Smoleński M. 2015. Postrzeganie koncepcji reintrodukcji żubra w Puszczy Augustowskiej, 
materiały konferencyjne, Augustów.

Welz M., Anusz K., Salwa A., Zalewska M., Bielecki W., Osińska B., Kaczor S., Kita J. 2005. 
Gruźlica bydlęca u żubrów w Bieszczadach, Medycyna Wet.61, 441-444.

Główny Urząd Statystyczny. 2013. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 
w 2013r.

Bieszczadzki Park Narodowy – https://www.bdpn.pl/
Podkarpacki Portal Pracy – http://www.praca-podkarpackie.pl/

Katarzyna Karaś1, Ryszard Paszkiewicz2 
1SGGW w Warszawie, 2Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

katarzynakaras1507@gmail.com


	Postrzeganie żubra w Bieszczadach – lokalna społeczność a edukacja przyrodniczo-leśna
	Katarzyna Karaś, Ryszard Paszkiewicz


