Białowieski Park Narodowy

te le fo n y + 4 8 8 5 6 8 2 9 7 0 0
+48 85 68 12 30 6
+48 85 6812360
fa x + 4 8 8 5 6 8 2 9 7 1 6
e -m a il: b p n @ b p n .c o m .p l
w w w .b p n .c o m .p l

Białowieża National Park
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża, POLAND
SEKRETARIAT

Zn. spr. DYR/073^572014

BKiAW

KANCELARIA OGOL Ą, .
MI NISTERSTW ŚRODOWISK

Białowieża, dnia 27.08.2014 rok

Szanowny Pan
Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

1. 0 % / V

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego BKA-I-0941-2/25699/14/xx, z dnia 26
czerwca 2014 r., Białowieski Park Narodowy informuje o wykorzystaniu wniosków
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach:
Ad 1) terminowe regulowanie zobowiązań Parku,
Bieżące zobowiązania Parku regulowane są terminowo.
Ad 2) podjecie działań, w konsultacji z Departamentem Leśnictwa i Ochrony przyrody w
Ministerstwie Środowiska, w zakresie uzupełnienia składu Komisji Hodowlanej do spraw
ochrony i hodowli Żubrów na terenie Puszczy Białowieskiej,
W dniu 20 sierpnia, nawiązując do wystąpienia pokontrolnego, BPN wystosował pismo
do DLiOP MŚ z propozycja dokooptowania do składu Komisji 2 specjalistów zajmujących się
chorobami pasożytniczymi oraz zwierząt nieudomowionych. Ponadto BPN zwrócił się o
wskazanie do składu Komisji przedstawicieli Ministra Środowiska oraz GDOŚ. Kopia pisma w
załączeniu.
Ad 3) opracowanie zasad bezpłatnego przekazywania żubrów,
Zasady bezpłatnego przekazywania żubra zostały opracowane i wdrożone Zarządzeniem
Dyrektora BPN nr 36 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Ad 4) uszczegółowienie metodologii przeprowadzania procedury rocznej inwentaryzacji
stada wolnościowego,
Zmodyfikowana metodologia przeprowadzania procedury rocznej inwentaryzacji stada
wolnościowego została opracowana i wdrożona Zarządzeniem Dyrektora BPN nr 36 z dnia 28
sierpnia 2014 r.

Z poważaniem:
dyr ekto r

Do wiadomości:
1. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

.
. V;
•
dr Mirosław Stepaniuk
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Białowieski Park Narodowy
Białowieża National Park

Białowieża, 20 sierpnia 2014 r.

Park Pałacowy 11
_ _ _ _ _ 17-230 Białowieża, ROLAND
Zn. spr. OHŻ/044/35/2014

Departament Leśnictwa
i Ochrony Przyrody
w Ministerstwie Środowiska

Dotyczy: Uzupełnienia składu Komisji Hodowlanej

W związku z Wystąpieniem Pokontrolnym Ministra Środowiska (Znak: BKA-I-09412/25699/14/MW z dnia 26 czerwca 2014 r.), Białowieski Park Narodowy (zgodnie z sugestią Biura
Kontroli i Audytu Wewnętrznego) proponuje uzupełnienie składu Komisji Hodowlanej do spraw ochrony

i hodowli żubrów na terenie Puszczy Białowieskiej o n/w osoby:
1. prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz - Kierownik Pracowni Parazytoz Zwierząt Dzikich
Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie, specjalista chorób pasożytniczych;
2 dr hab. Wojciech Bielecki - Kierownik Zakładu Patologii Zwierząt Egzotycznych,
Laboratoryjnych, Nieudomowionych i Ryb, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w
Warszawie, specjalista chorób zwierząt nieudomowionych,
3. Przedstawiciel Ministra środowiska;
,
4. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
W związku z powyższym, proszę o zaakceptowanie proponowanych zmian w składzie Komisji
Hodowlanej oraz podanie nazwisk osób (wraz z pełnioną funkcją i adresem e-mail) reprezentujących
Ministra Środowiska i GDOS.
Aktualny skład: Komisji:
1.
2.

dr hab. Wanda Olech-Piasecka, prof. nadzw. SGGW w Warszawie - Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach,
specjalista z zakresu genetycznych problemów ochrony żubra - Przewodniczący Komisji;
dr inż. Piotr Wawrzyniak - specjalista ds. łowiectwa RDLP w Białymstoku - Zastępca Przewodniczące.,

3.

lek. wet. Michał Krzysiak - specjalista ds. ochrony przyrody w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego

4.
5.

6.
7.
8
9.
10.

Parku Narodowego - Sekretarz Komisji;
dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. SGGW w Warszawie - Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony
Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, specjalista od chorób zakaźnych,
.
mgr inż. Beata Bezubik - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Regionalny
Konserwator Przyrody w Białymstoku, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura +000;
mgr inż. Grzegorz Bielecki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka,
_ _
mar inż. Jerzy Dackiewicz - Nadleśniczy Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Naiodowego,
lek. wet. Jan Dynkowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce,
.
dr hab. Rafał Kowalczyk - IBS PAN w Białowieży, specjalista z zakresu ekologu, ekologu behawioralnej oraz
ochrony i zarządzania populacjami zwierząt,
_
_
Grzegorz Leszczyński - Prezes Podlaskiej Iżby Rolniczej w Białymstoku,

Z poważaniem,

ZARZĄDZENIE 36/2014
Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie procedury prowadzenia monitoringu żubrów w Puszczy Białowieskiej oraz
prowadzenia bezpłatnego przekazywania osobników Żubra (Bison bonasuś) przez
Białowieski Park Narodowy

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2014 r. poz. 805, 850 - tekst jednolity), w celu usprawnienia prowadzenia hodowli restytucyjnej żubra
przez Białowieski Park Narodowy, zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania w Białowieskim Parku Narodowym:
1. Procedurę prowadzenia monitoringu liczebności żubrów w Puszczy Białowieskiej i na jej
obrzeżach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady bezpłatnego przekazywania żubrów stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór karty do obserwacji żubrów stanowiący załącznik nr 3

§2

Odpowiedzialnym za wdrożenie niniejszego zarządzenia jest Nadleśniczy Ośrodka Hodowli Żubrów.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2014 roku.

DYREKTOR

dr Mirosław Stepaniuk

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 36 z dnia 28.08.2014 r.

Procedura prowadzenia monitoringu żubrów w Puszczy Białowieskiej

A. Obserwacje bieżące
1. Całoroczne obserwacje bieżące prowadzone są przez służby terenowe Białowieskiego Parku
Narodowego oraz po uzgodnieniu: przez służby terenowe Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej,
Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, Nadleśnictwa Nurzec, pracowników Instytutu Biologii Ssaków PAN i
innych instytucji naukowych prowadzących badania nad żubrami.
2. Obserwacje należy zarejestrować w karcie obserwacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3. Karty
obserwacji zestawiane są w arkuszu obserwacji żubrów przez nadleśnictwa oraz BPN.
3. Do wypełnienia poszczególnych pozycji karty obserwacji należy stosować instrukcję, jak niżej:
a)

Data obserwacji
Należy wpisać datę i godzinę obserwacji.

b)

Miejsce obserwacji

(oddział,

pododdział, wyłączenie łub najbliższa miejscowość).

W przypadku obserwacji na terenie Puszczy Białowieskiej należy wpisać oddział, pododdział i
wyłączenie. W przypadku obserwacji poza terenami leśnymi, lokalizacją należy podać w
odniesieniu do najbliższej miejscowości. Należy podać kierunek (np. północ, północny-wschód itp.)
oraz odległość w kilometrach do najbliższej miejscowości.
c)

Współrzędne GPS (wyłącznie układ WGS84)
W przypadku posiadania sprzętu i wymaganych umiejętności należy odczytać w trakcie obserwacji
współrzędne geograficzne i wpisać je do arkusza. Dodatkowo do arkusza należy wpisać azymut
obserwatora w kierunku stada/osobnika oraz odległość (domiar biegunowy) w przypadku kiedy
rejestracji współrzędnych nie można wykonać w miejscu przebywania zwierząt (unikanie
płoszenia).

d)

Liczba żubrów i skład stada
Podać szacowań ą/dokładną liczbę zaobserwowanych żubrów z rozbiciem na płeć zwierząt oraz ilość
sztuk młodzieży lub cieląt. Jeżeli możliwe jest określenie płci młodzieży i cieląt należy to wpisać w
sposób (M, F) (M - płeć męska, F - płeć żeńska).

e)

Zachowanie stada
Krótko scharakteryzować zachowanie stada w momencie dokonywania obserwacji: żerowanie,
przejście, odpoczynek itp. W przypadku obserwacji: tropów, odchodów itp. należy to wpisać w

zachowanie stada z podaniem szacowanej/ocenianej liczebności.
f) Rodzaj miejsca obserwacji
rubryce

Krótko scharakteryzować środowisko bytowania stada w momencie dokonywania obserwacji,
drzewostan (podać jaki, np. młodnik, starodrzew itp.), uprawa leśna (skład gatunkowy, wiek),
uprawa rolna (rodzaj uprawy, np. łąka, ozimina - żyto, rzepak itp.), ugór, kąpielisko itp.
g)

Stan zdrowotny osobników
Krótko scharakteryzować stan osobnika, jeżeli według oceny obserwatora, odbiega on od normy,
kulawizna, wychudzenie, nieskoordynowane ruchy, okaleczenia itp. Odnotować osobniki z założoną
obrożą (nadajnik telemetryczny).

4. Arkusze obserwacji żubrów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: bison@bpn.com,pl
lub abolbot@home.pl, po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano obserwacji. Oryginały kart należy
przesłać na adres Białowieskiego Parku Narodowego lub dostarczyć bezpośrednio do dnia szkolenia

przed inwentaryzacją. BPN dokonuje zestawień arkuszy obserwacji dla populacji żubrów bytującej w
Puszczy Białowieskiej i na jej obrzeżach.
5.

Udostępnienie danych.
Zarządcą danych gromadzonych w ramach monitoringu jest Białowieski Park Narodowy. Instytucje
zaangażowane w monitoring mają swobodny dostęp do zestawionych danych. Jednostki
niezaangażowane w monitoring m ogą uzyskać dostęp do danych monitoringu na pisemny wniosek
skierowany do Zarządcy danych. Pierwszeństwo analizy i publikacji opracowań danych z monitoringu
przysługuje jednostkom zaangażowanym w inwentaryzację.

B. Inwentaryzacja roczna
1. Inwentaryzacja roczna wykonywana jest wg stanu na koniec roku.
2. W inwentaryzacji biorą udział pracownicy terenowi Białowieskiego Parku Narodowego, pracownicy
Pracowni Naukowej BPN oraz po uzgodnieniu: pracownicy wydelegowani przez właściwe
nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej, Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec, Instytut
Biologii Ssaków PAN oraz innych instytucji naukowych prowadzących badania nad żubrami. Do
uczestnictwa w inwentaryzacji zapraszani są przedstawiciele GDOS i RDOS.
3. Inwentaryzację roczną poprzedzają obserwacje miejsc dokarmiania żubrów i wcześniej zarejestrowane
miejsca bytowania ugrupowań żubrów lub pojedynczych osobników, celem ustalenia ich
rozmieszczenia na terenie Puszczy Białowieskiej.
4. Data inwentaryzacji, sposób jej przeprowadzenia, przydział miejsc przebywania poszczególnym
obserwatorom
do
inwentaryzacji,
ustalana
jest
przez
Nadleśniczego
OHZ
w uzgodnieniu z instytucjami współpracującymi, z uwzględnieniem warunków pogodowych
i możliwości dojazdu.
5. Podczas inwentaryzacji żubry są rejestrowane w przedziałach wiekowo - płciowych (sztuki doros e,
młodzież, cielęta urodzone w danym roku):
•

dorosły byk, wiek powyżej 4 lat;

•

dorosła krowa, wiek j . w .;

•

młody byk, wiek 2-3 lata;

•

młoda j ałówka, wiek j . w .;

•

cielę byk, wiek do 1 roku;

• cielę j ałówka, wiek j . w .
6. Przed inwentaryzacją Nadleśniczy OHŻ obowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia/odprawy dla
uczestników inwentaryzacji, z podaniem: sposobu jej przeprowadzenia, przydziału miejsc przebywania
żubrów poszczególnym obserwatorom do inwentaryzacji, zasad odnotowywania stwierdzonych
osobników itp.
7. Inwentaryzacja prowadzona jest jednocześnie (w ciągu jednego dnia) na większych obszarach
występowania żubrów w celu uniknięcia podwójnego liczenia przemieszczających się stad. Dotyczy to
szczególnie osobników i stad bytujących poza głównymi ostojami na obrzeżach Puszczy Białowieskiej
oraz terenach otwartych poza Puszczą.
8. Dane z obserwacji po ich dokonaniu przekazywane są Nadleśniczemu OHZ.
9 Stan populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej określany jest na podstawie szczegółowej analizy
uzyskanych danych przez Nadleśniczego OHŻ oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w
inwentaryzację.

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 36 z dnia 28.08.2014 r.

Zasady bezpłatnego przekazywania żubrów.
1. Żubry pochodzące z hodowli wolnej i/lub zamkniętej Białowieskiego Parku Narodowego mogą
zostać bezpłatnie przekazane:
• Instytucjom użytku publicznego, w szczególności Ogrodom Zoologicznym i/lub
prywatnym Zwierzyńcom, które są udostępnione dla zwiedzających.
• Ośrodkom Hodowli Żubrów.
• Do nowopowstałych lub istniejących wołnożyjących populacji żubrów.
• Podmiotom współdziałającym w realizacji międzynarodowego Action Plan for
European Bison (IUCN 2004).
2. Przekazanie podlega opiniowaniu Komisji Hodowlanej.
3. Podmiot ubiegający się o bezpłatne przekazanie żubra powinna udokumentować, że spełnia
warunki określone w punkcie pierwszym oraz przedstawić stosowne zezwolenie Ministra
Środowiska na przetrzymywanie osobnika/osobników gatunku żubr (Bison bonasus). Podmiot
zagraniczny jest obowiązany do przedstawienia zezwolenia organu własnego kraju właściwego
do spraw ochrony gatunkowej zwierząt.
_
4. Osoba lub instytucja ubiegająca się o nieodpłatne przekazanie żubra pokrywa wszystkie koszty
związane z przekazaniem inwentarza, a w szczególności:
• koszty badań lekarsko- weterynaryjnych jeśli są wymagane przed przekazaniem
zwierząt.
• koszty transportu żubra z Białowieskiego Parku Narodowego do miejsca przeznaczenia.
5. Osoba lub instytucja ubiegająca się o nieodpłatne przekazanie żubra powinna złożyć pisemną
deklarację o przekazywaniu wszelkich informacji na temat urodzeń i upadków żubrów do
Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów.

wypełniać komputerowo w programie EXCEL, zapisać pod nazwą np.: PB"numer karty" i przesłać na adres: bison@bpn.com.pl; wydrukować i po
podpisaniu zachować w dokumentacji

Arkusz obserwacji żubrów
w Puszczy Białowieskiej

Leśnictwo
Nr arkusza:
Obserwator:

Podpis obserwatora :
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