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największy przedstawiciel lądowej fauny europejskiej



Systematyka

Rząd Cetartiodactyla
Podrząd Ruminantia
Rodzina Bovidae
Rodzaj Bison

Gatunek

żubr

Bison bonasus

bizon

Bison bison



fot. M.Hławiczka

Masa ciała
samica samiec

0 dni:  24,5        27,5 kg
1 rok: 120 140 kg
2 lata: 215 250 kg
dorosły:         440-550    740-920 

Wysokość w kłębie
155-160         175-185 cm

Dymorfizm płciowy



Grupy mieszane (10-14) penetrują latem 
obszar 100  km2 a zimą 8 km2

Młode byki tworzą grupy kawalerskie (3-5 
os.) a starsze są samotne

Struktura socjalna





W odróżnieniu od jeleniowatych (browsers), w których pokarmie 
dominuje tzw. żer pędowy - czyli liście i pędy drzew i krzewów, 
żubry należą do tzw. gatunków spasających (grazers). Odżywiają 
się przede wszystkim roślinami zielnymi, trawami i turzycami
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Średnie dobowa ilość pokarmu dorosłego żubra (trawy, zioła i 
żer pędowy) to 30 -50 kg. 
Przewód pokarmowy żubra typowy dla przeżuwaczy, jest 
przystosowany do rozdrabniania, fermentacji i wchłaniania 
dużych ilości materiałów pochodzenia roślinnego. W porównaniu 
np. do bydła domowego, żubry potrafią znacznie wydajniej 
trawić naturalny pokarm o wysokiej zawartości włókna (lignina, 
hemicelulozy)
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Żerując w czasie powolnego przemieszczania się, żubry zataczają 
rodzaj pętli wokół penetrowanego areału, powracając w to samo 
miejsce po kilku dniach lub tygodniach. Stado, podążając za swoim 
przewodnikiem, którym jest doświadczona krowa, zwykle nie pozostaje 
w jednym miejscu przez dłuższy czas. 
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Rozród:

Dojrzałość płciowa: 
samce między 3-4 rokiem, ale w niewoli wcześniej
samice: 3 rok, w niewoli już 2 rok

Aktywność reprodukcyjna 
samce od 6 do 12 lat, 
samice od 4 roku (1. wycielenie) do ok. 17-18 czasem do 

końca życia (20-25 lat)

Ruja sierpień-październik
Wycielenia

maj-lipiec 
Ciąża 264 dni (254-270)
Poród od 1 do 2,5 godzin, cielę podnosi się po 20-45 minutach 
i zaczyna ssać

Częstotliwość bliźniąt < 0,001

Współczynnik płodności – średnio 50 - 66%



fot. K.Daleszczyk





Rodzaj Bison powstał na terenach południowej Azji 
(Bison sivalensis) skąd rozprzestrzenił się na wschód i zachód:



po ostatnim zlodowaceniu żubr zamieszkiwał praktycznie

całą Europę – wskazują na to liczne dane archeologiczne -

naskalne malowidła i rzeźby przedstawiające Bison priscus i Bison bonasus

w jaskini Altamira w Hiszpanii                 rzeźba z jaskini Tuc d’Audoubert



Zasięg 
historyczny



1900

Dwie ostatnie 
naturalne populacje

Bison bonasus bonasus

Bison bonasus caucasicus

1919 1926



Liczebność żubrów w Puszczy Białowieskiej 
w latach 1805-1919







Idea ratowania żubra zrodziła się niemal jednocześnie w trzech 
krajach:

Dr Jan Sztolcman – zastępca dyrektora Muzeum Historii Naturalnej w 
Warszawie będąc delegatem PROP na Międzynarodowy Kongres 
Ochrony Przyrody w Paryżu w dniach 31 maja - 02 czerwca 1923r. w 
wygłoszonym referacie na temat ochrony żubra postawił wniosek o 
powołanie organizacji o charakterze międzynarodowym, której 
zadaniem będzie ratowanie go przed całkowitą zagładą. 

Z podobną inicjatywą wystąpił Amerykanin dr Teodor Ahrens w trakcie 
Obrad Komisji ochrony przyrody w Berlinie, by na wzór „American 
Bison Society” powołać jej odpowiednik do ratowania żubra. Sądził, że 
prezesem powstającej organizacji mógłby zostać lord Bedford, 
zasłużony hodowca żubrów w Wielkiej Brytanii.

Wreszcie dyrektor zoo we Frankfurcie n/Menem dr Kurt Priemel 
poruszył tę sprawę na forum Londyńskiego Towarzystwa 
Zoologicznego, które aprobując tę myśl jego praktyczną realizację 
jemu powierzyła. Niemcy wtedy mieli najwięcej żubrów na swoim 
terenie, jako świetni organizatorzy byli jak najbardziej 
predysponowani.



Międzynarodowe Towarzystwo 
Ochrony Żubra powstało w 1923 roku.

W Berlinie, w dniach 25-26 sierpnia 
1923 roku odbyło się pierwsze jego 
posiedzenie, na którym powołany został 
zarząd Towarzystwa. 
Prezesem wybrano dra Kurta Priemela, 
dyrektora ogrodu zoologicznego we 
Frankfurcie nad Menem. 
W skład Towarzystwa weszło 15 
krajów europejskich oraz Stany 
Zjednoczone. 
Z ramienia Polski w zarządzie zasiadał 
Władysław Janta-Połczyński. 
W Poznaniu został utworzony Polski 
Oddział MTOŻ.



Księga Rodowodowa Żubrów
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1924

Tylko w niewoli 

54 (29,25)
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Współczesna populacja



Linie genetyczne : nizinno-kaukaska (LC)     nizinna (Bialowieska) (LB)

LB
LC



byk „Hagen” z 
1911 r., syn 
Kaukasusa 

i 
krowa „Gatczyna” 
z 1911 r. czystej 
linii białowieskiej.

Piątego kwietnia 
1924 roku zakupiono 

za kwotę 12.500 
marek od Heiricha 

van Beyme parę 
hodowlaną żubrów. 



w Puszczy Białowieskiej

19 września 1929 r. z ZOO w Berlinie do specjalnie 
przygotowanej zagrody przywieziono pierwsze dwa żubry





Pomoc Polonii kanadyjskiej (?)

Rok 1934

dwuletni byk YUCON 

oraz 3-letnie jałówki 
MUNTIOYA, ALBERTA      

i ACADIA





Liczebność populacji żubra w Europie do 2000 roku



WAŻNE FAKTY Z HISTORII

1919 - ginie ostatni osobnik z populacji w Puszczy 

Białowieskiej (1926 na Kaukazie) 

1923 - utworzenie Międzynarodowego Towarzystwa                 

Ochrony Żubrów i Księgi Rodowodowej Żubrów 

1924 - stan gatunku to 54 (29 M i 25 F) os. w niewoli

1945 – stan populacji to 90 osobników w niewoli 

1952 - pierwsza reintrodukcja w Puszczy Białowieskiej 

1991 – populacja 3645 osobników, w tym 2133 na wolności

1998 – liczebność populacji wynosi 2813 !!!!



WAŻNE DOKUMENTY

2004 opublikowanie przez Bison Specialist Group IUCN 

„Status Survey and Conservation Action Plan” – dokumentu 

wskazującego na zagrożenia i cele ochrony

2007 zatwierdzenie przez kierownictwo MŚ „Strategii” dla 

Polski bazującej na dokumencie IUCN

CELE OCHRONY

wzrost liczebności i zasięgu (liczby populacji) 

utrzymanie zmienności genetycznej 

poprawa warunków bytowania żubrów

minimalizowanie zagrożeń (choroby, szkody, hybrydyzacja)

Żubry potrzebują czynnej ochrony



Potrzeby żubra (stada)

Łąki, pastwiska - trawy i rośliny zielne, 40-60 kg masy dziennie

Przestrzeń – na wolności grupy mieszane zajmują  latem areał kilkudziesięciu km2

a optymalne zagęszczenie to 5-6 os/1000ha, w zagrodach min 1-2 ha/os.

Spokój i las – odpoczynek, przeżuwanie, rozród 

Utrzymanie optymalnego zagęszczenia - przyrost ok 14% rocznie, śmiertelność 

naturalna ok. 3%

Rzetelna informacja i zrozumienie 

Wszystkie populacje wolne żubra są efektem reintrodukcji

Nasz cel : tworzenia metapopulacji złożonych z dużej liczby mniejszych 

stad (wolnych, półwolnych, zagrodowych) czyli CZYNNA OCHRONA 



Najważniejsze zagrożenia:
niewielka liczba stanowisk (zbyt mała populacja)

ograniczona pula genowa (inbred i niska zmienność 
genetyczna)

zbyt duże zagęszczenie (większe szanse transmisji 
chorób i pasożytów i większe szkody, wypadki, 
zmniejszona akceptacja)

ale również:

nieprawidłowa edukacja i nie kontrolowana turystyka 

brak decyzyjności (niemożność czynnej ochrony gatunku)



Nekrotyczne 
zapalenie 
napletka (NZN) 
balanoposthitis
Choruje 7% samców

zdjęcia W.Bielecki



W ciągu roku 2012 zmalała liczebność populacji bieszczadzkiej wskutek 
likwidacji zagrożonego gruźlicą stada w Nadleśnictwie Stuposiany. Do 
początku roku 2013, wyeliminowano tu 16 żubrów



Nicienie z rodzaju Thelazia – to pasożyty (nicienie) żyworodne bytujące w przewodach
łzowych, workach spojówkowych i pod trzecią powieką.

Polsce telazje powodują choroby oczu u bydła oraz żubrów.

Na terenie innych obszarów oprócz bydła i żubrów choroba często występuje u bizonów,
bawołów, zebu oraz rzadziej u koni…psów, kotów, lisów



Problem



STRATEGIA DLA WOLNYCH POPULACJI –

DZIAŁANIA W RAMACH OCHRONY CZYNNEJ

CEL: Zwiększenie liczebności i zasięgu populacji przy 
minimalizacji konfliktów 

poprawa bazy żerowej (odtworzenie łąk śródleśnych, poletka żerowe, 
sady, retencja wody, odpowiednia liczba właściwie ulokowanych miejsc 
dokarmiania zimowego),

prowadzenie kompleksowego monitoringu,

minimalizacja szkód powodowanych przez żubry w gospodarce rolnej i 
leśnej,

określenie możliwości rozwoju istniejących populacji żubrów 

tworzenie nowych niewielkich stad żubrów



Czynna ochrona żubra jest kosztowna 

przykład działań w Polsce

różne finasowanie z NFOŚiGW, WFOŚiGW, EkoFundusz

dla Puszczy Białowieskiej Projekt LIFE, lata 2007-2010, (2,8 mln euro)

projekty POIiŚ lata 2010-2014 (26 mln złotych)

Projekt EOG      lata 2015-2016, (3,6 mln złotych)

dla stada zachodniopomorskiego Projekt LIFE lata 2014-2018 (2,2 mln 
euro)

Projekt Funduszu Leśnego, lata 2017-2023, (ok 40 mln złotych)

Projekt POIiŚ, lata 2019-2023, (33 mln złotych)



Kompleksowy projekt 
ochrony żubra przez 

Lasy Państwowe
Czas trwania: od 01.03.2017 r

finansowanie – Fundusz Leśny



Kompleksowa ochrona żubra 
w Polsce 

.

Czas trwania: kwiecień 2019 – październik 2023 r.

85% dofinansowanie ze środków EFRR w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, 15% wkład własny



Gołdap

Augustów
Płaska

Supraśl
Krynki
Żednia
Waliły

Browsk
Białowieski PN
Hajnówka
Białowieża
Bielsk

Borki
Czerwony Dwór

Janów Lubelski

Lesko
Baligród
Lutowiska
Stuposiany

Kobiór

Drawsko
Dwukoły

OKL Gołuchów

Niepołomice Komańcza
Cisna

SGGW

SGGW
i
partnerzy
projektu 
(26)

90% 
populacji 
żubra



Działania w terenie (BPN oraz nadleśnictwa)

• rekultywacja, koszenia łąk, zbiór siana
• sady owocowe
• poletka zgryzowe
• oczka wodne / wodopoje
• zakup i rozwiezienie karmy 
• budowa brogów
• czyszczenie miejsc dokarmiania



Ograniczanie szkód 
•dokarmianie (nadleśnictwa, BPN)
•dzierżawa łąk i kontraktacja siana (SGGW)



Analiza potencjalnych miejsc wsiedlania 
i tworzenie nowych subpopulacji

Wsiedlenie żubrów do:
Nd. Żednia 
Nd. Stuposiany 
Nd. Augustów
Nd. Gołdap
Nd. Janów Lubelski

Badanie możliwości 
siedliskowych i 
społecznych 



nowe stado
w Lasach Janowskich



nowe stado 
w Puszczy Rominckiej



N. Stuposiany
N. Niepołomice
N. Kobiór
N. Borki
OKL Gołuchów
BPN

Utrzymanie stad żubrów w zagrodach

Działania:
• utrzymania stad
• opieka weterynaryjna
• utrzymanie infrastruktury
• itd..



Translokacje





Eksport z Polski 
od 1946 roku

Algieria 4

Argentyna 4

Brazylia 7

Japonia 4

Kanada 2

R.P.A. 2

534 osobniki 



Monitoring (SGGW, nadleśnictwa, BPN)
• rozmieszczenia i preferencji 
• struktury populacji
• zdrowia
• parazytologiczny
• genetyczny
• ekologiczny



Bank tkanek i DNA żubra (SGGW, LBG, nadleśnictwa)

• pobieranie post mortem komórek 
rozrodczych

• kriokonserwacja gamet i embrionów
• kriokonserwacja tkanek i DNA
• baza informacji

• Do tej kolekcja SGGW liczy około 
2500 osobników

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifyqWn9tvRAhXMA5oKHdjXCGwQjRwIBw&url=http://www.nasienie.com.pl/pl/o/5,Pojemniki-na-ciekly-azot-47L&psig=AFQjCNElQHKTBKF3l7NMboVSNsZL8zh2KA&ust=1485386544195174
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4) Edukacja i promocja (SGGW, SMŻ, nadleśnictwa, BPN)

Działania:
• LOGO i spójna wizualizacja
• strony internetowe
• tablice informacyjne
• materiały edukacyjne i informacyjne 
• warsztaty
• zajęcia dla dzieci i młodzieży
• konferencje
• książka
• kalendarze



2000 Endangered (EN)

2005 Endangered (EN)

2010 Vulnerable (VU)

2015 Vulnerable (VU)

2020 Near Threatened (NT)

Zmiana 
kategorii 
gatunku

Rezultaty działań



Liczebność populacji w latach 2000-2020





Około 100 os.
Około 20 os.

ROK 2006

Europa: 3240 os.

Polska:   907 os.



Około 100 os.
Około 20 os.

ROK 2009

Europa: 4032 os.

Polska:   1107 os.



Około 100 os.
Około 20 os.

ROK 2012

Europa: 4663 os.

Polska:   1238 os.



Około 100 os.
Około 20 os.

ROK 2015

Europa: 5553 os.

Polska:   1432 os.



Około 100 os.
Około 20 os.

ROK 2018

Europa: 7180 os.

Polska:   1873 os.



Około 100 os.
Około 20 os.

ROK 2021

Europa: 9112 os.

Polska:   2316 os.



ROK 2030

Europa: ok 13tys. os.

Polska:  ok 3 tys. os.

Tworzenie metapopulacji zapewni 
trwałość, dobrostan i akceptację
Czy będą kolejne 
stanowiska żubra?
Czy LP chcą dalej chronić żubra? 



Fot. Cezary Woch



STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŻUBRÓW

2005 – rejestracja Stowarzyszenia Miłośników Żubrów

Od 2003 coroczne konferencje naukowe

Od 2008 – utworzenie międzynarodowej sieci EBCC

Warsztaty / szkolenia / projekty / wydawnictwa

www.smz.waw.pl



APLIKACJA 

„OBSERWATOR ŻUBRÓW”



Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Konferencja 2022
Miejsce:  Janów Lubelski
Termin:    8-9 września
Informacja: www.smz.waw.pl



Dziękuje za uwagę
Wykorzystano elementy 
prezentacji przygotowane przez 
Partnerów projektów


