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W ostatnim czasie przeprowadziliśmy wywiady z okoliczną ludnością w ramach projektu 
,,Zaakceptuje żubra". Odwiedziliśmy trzy miejscowości (Siemianówkę, Łosinkę i 
Trywieżę) pytając ludzi co sądzą na temat żubrów. Nasz region słynie z posiadania tych 
zwierząt, przy czym są one znakiem rozpoznawalnym Puszczy Białowieskiej nie tylko w 
Polsce, lecz także w Europie i na całym świecie, dlatego najlepiej było wybrać się w 
miejsca gdzie najczęściej się pojawiają.  
 

 
 

“Smaczne żubry” 
Pierwszą miejscowością do której się udaliśmy była Siemianówka. Dowiedzieliśmy się tam wielu 

ciekawych rzeczy.  
Na samym początku zawitaliśmy do leśniczego od którego dostaliśmy najwięcej informacji. Na 

pytanie, co sądzi o żubrach, odpowiedział żartem, że są smaczne, a szczególnie te w puszkach. 
Stwierdził, że raczej nie przeszkadzają w naturze, aczkolwiek odrobinę dokuczają rolnikom 

niszcząc uprawy. W Polsce żubry ma status chroniony, przez co nie można ich zabijać. 
Zwierzęta te nauczyły się, że się do nich nie strzela, dlatego nie boją się podchodzić praktycznie 
pod domy ludzi zamieszkujących Siemianówkę. Na wolności jest około 650 osobników, mimo to 

pojawiają się w grupach po około 50 osobników. Widać je głównie jesienią i zimą, ponieważ 
wychodzą z lasu w poszukiwaniu jedzenia.  

Dowiedzieliśmy się również od niego, że w Siemianówce żyje kobieta, która dokarmiała jednego 
z żubrów. Niestety, nie udało nam się z nią porozmawiać. 

Później udaliśmy się do tartaku. Tam dowiedzieliśmy się, że żubry raczej pojawiają się z tylko 
jednej strony wioski, oraz, że nie przeszkadzają w pracy w tartaku. 

W pewnym momencie zauważyliśmy na polu dwie panie zbierające ziemniaki. Gdy je 
zapytaliśmy co sądzą o żubrach, odpowiedziały, że z jednej strony przeszkadzają niszcząc 

uprawy, a z drugiej pomagają użyźniając glebę. Stwierdziły, że pojawiają się w okresach 
jesienno/zimowych na łąkach przy lesie. 

 
Żubr jako nierozłączny element Puszczy 

Tydzień po naszej wizycie w Siemianówce udaliśmy się do Łosinki pobliskiej wsi, pierwszą 
osobą z którą przeprowadziliśmy wywiad był Pan Jerzy. Zdaniem pana Jerzego żubry nie 

przeszkadzają we wsi a przeciwnie są materiałem reprodukcyjnym i potrzebne są dla naszego 
regionu. Opowiedział nam również że miał kontrakt z żubrem 2 lata temu, zwierzę było spokojne 

i nie stwarzało zagrożenia. ,,To jest natura"- dodał pan Jerzy podczas wywiadu z nami. 
Następną osobą która poświęciła nam czas na odpowiedzenie na nasze pytanie była to 

miejscowa pani. Stwierdziła że w tym roku żubrów przybyło a wiosną pojawiło się około 60 
sztuk. ,,Na pewno przeszkadzają dla rolników"- powiedziała. Dowiedzieliśmy się jeszcze że 
przebywają do później wiosny i znajdują się najczęściej na okolicznych polach a także gdy 

rolnicy wycinają kukurydzę pojawiają się w poszukiwaniu pożywienia. Chodzą wszędzie bardzo 
dużymi stadami. Dostaliśmy radę jak zachować się przy takim spotkaniu z żubrem, najlepiej 

unikać i nie wchodzić w drogę a zwierzę nic nie zrobi. 



 
 

Żubr zabójca 
Tego samego dnia przyjechaliśmy do Trywieży gdzie, po wymianie słów z kilkoma 

mieszkańcami dowiedzieliśmy się, że we wsi zdążył się tragiczny wypadek, gdzie żubr złamał 
żebra dla mężczyzny przez co ten zginął. Dowiedzieliśmy się także że nikt w Trywieży i na 

okolicznych terenach nie zajmuje się tym, aby sprawę naprzykrzających się żubrów zakończyć. 
Usłyszeliśmy teorię jakoby żubry wychodzą poza Puszczę coraz częściej i szukają jedzenia na 

okolicznych polach uprawnych, z powodu braku dostatecznego pożywienia w Puszczy 
Białowieskiej. Większość mieszkańców z którymi rozmawialiśmy stwierdziło, iż kiedykolwiek 

widzieli żubra, lecz nie mieli z nim żadnego bliższego kontaktu. Jeden z mieszkańców 
powiedział, że nie warto wchodzić żubrowi w drogę, mówiąc jednocześnie, o wspominanym 

wcześniej wypadku. Rolnicy wspomnieli nam o tym że żubry powodują ogromne szkody, lecz 
państwo nie wypłaca im odszkodowań, co było dla nas naprawdę zaskakującą informacją. 

 
 

(imiona podane w reportażu zostały zmienione ze względu na prywatność) 
 
 
 


