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Projekt uzyskał dofinansowanie ze 
środków Funduszy Europejskich 
z Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 

Zakłada przywrócenie populacji rysia 
w tym rejonie poprzez zapewnienie 
odpowiednich warunków rozwojowych 
oraz monitorowanie osobników 
wypuszczonych na wolność.

Obszar projektu obejmuje 5 województw 
(zachodniopomorskie, pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
wielkopolskie). Rysie sprowadzane 
są z hodowli głównie w Niemczech 
i Austrii. Najpierw przechodzą 
kwarantannę w Dzikiej Zagrodzie 
w Jabłonowie. Następnie trafiają do 
zagród adaptacyjnych. Tam przebywają 
od kilku tygodni do kilku miesięcy. Na 
etapie adaptacji bardzo ważne jest, aby 
rysie nie miały kontaktu z człowiekiem. 
Zagroda adaptacyjna to kilkuhektarowy 
obszar lasu otoczony siatką o wysokości 
3 metrów. Przed wypuszczeniem do 
natury rysie przebywają jeszcze kilka 
dni w zagrodach wypuszczeniowych. 
Łatwo się z nich wydostają, by 
prowadzić samodzielne życie na 
wolności. Każdy ryś ma założoną 
obrożę telemetryczną wyposażoną 
w nadajnik GPS i VHF. Pozwala ona 
na monitorowanie zwierząt po ich 
wypuszczeniu. Do tej pory, w ramach 
projektu, wypuszczono na wolność 
52 rysie i wiadomo, że 32 osobniki na 
pewno wciąż żyją. Do końca projektu 
zostanie uwolnionych ponad 60 rysi.

Projekt realizuje cele Działania 2.4 
„Ochrona przyrody i edukacja 
ekologiczna” Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.

*    *    *

Po więcej informacji nt. programu, 
projektów i unijnych obszarów wsparcia 
zapraszamy na: www.pois.gov.pl oraz 
www.mapadotacji.gov.pl
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Dzięki innemu projektowi 
w północno-zachodniej Polsce 
żyje już ponad 300 żubrów.
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