Ze Szwajcarii, Francji i Austrii w Bieszczady

ELDORADO DLA ŻUBRÓW
Od lutego w Bieszczadach przebywają trzy żubry ze Szwajcarii. 28 marca do
Nadleśnictwa Stuposiany przywieziono kolejne trzy żubry, ty razem z Francji. Wkrótce
dołączyć do nich mają jeszcze dwa, z Austrii. Dla ok. 300 bieszczadzkich żubrów rasy
białowiesko-kaukaskiej są w 2012 r. bardzo oczekiwanymi gośćmi, wzbogacą ich pulę
genów i uchronią przed chorobami związanymi z tzw. niską zmiennością genetyczną.
Trudna żubrza wysiadka Na dotychczasową populację największych zwierząt
bieszczadzkich składały się dwie subpopulacje: wschodnia, obejmującej teren nadleśnictw:
Stuposiany, Lutowiska, Cisna, i zachodnia, obejmującej teren nadleśnictw: Baligród, Lesko,
Komańcza. Obie zaczęły się degenerować i powstała konieczność zaradzenia temu zjawisku
poprzez sprowadzenie osobników możliwie najbardziej obcych sobie genetycznie.
Sprowadzone żubry ze Szwajcarii w połowie lutego to: 3-letnie krowy oraz 2-letni byk.
Pochodzą z ogrodów zoologicznych w Bernie i Goldau. Do czasu wypuszczenia ich na wolność
mają przebywać w zagrodzie aklimatyzacyjnej w Mucznem na terenie Nadleśnictwa
Stuposiany.
Po 20-godzinnej podróży żubry
z Francji w Bieszczadacha Do tej samej zagrody trafiły, po ponad 20-godzinnej podróży żubry
z Francji: dwie krowy w wieku 2 i 3 lat oraz 2-letni byk. pochodzące z prywatnej hodowli Parc
Zoologique de Thoirypo pod Paryżem.
Z uwagi na możliwe antagonizmy między oboma grupami, postanowiono tymczasowo umieść je
w oddzielnych zagrodach.
- Na razie mają ze sobą kontakt przez żerdzie ogrodzenia i są pod stałą obserwacją –
mówi
Jan Mazur
, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany.
- Gdy uznamy, że mogą żyć w jednym stadzie, wpuścimy przybyłą trójkę do zagrody
pokazowej. Przybysze z Francji nie mają imion, a jedynie numery w księdze rodowodowej,
dlatego planujemy ogłoszenie konkursu na imiona. Wierzymy, że odwiedzający naszą zagrodę
zgłoszą ciekawe propozycje.
Wkrótce przybędą jeszcze dwa osobniki z Austrii, wyselekcjonowane przez prof. Wandę
Olech-Piasecką z SGGW, która nadzoruje program wzbogacania puli genetycznej
bieszczadzkiego stada. Przywożone tu żubry muszą się charakteryzować możliwie dalekim
pokrewieństwem ze swymi bieszczadzkimi pobratymcami.
Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem będzie czynna dla zwiedzających już podczas długiego
weekendu majowego. Jest ona elementem projektu „Ochrona in-situ żubrów w Polsce”,
realizowanego przez leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przy
udziale Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
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