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ŻUBR Bison bonasus

największy lądowy przedstawiciel fauny europejskiej



Systematyka

Rząd Cetartiodactyla
Podrząd Ruminantia
Rodzina Bovidae
Rodzaj Bison

Gatunek

żubr

Bison bonasus

bizon

Bison bison



fot. M.Hławiczka

Masa ciała
samice 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



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 

(1. wycielenie) do końca życia (20-25 lat)

Ruja sierpień-październik
Wycielenia maj-lipiec 

Częstotliwość bliźniąt < 0,001
Współczynnik płodności – średnio 50 - 66%



fot. K.Daleszczyk

Ciąża 264 dni (254-270)

Poród trwa od 1 do 2,5 godzin, cielę podnosi się po 20-45 
minutach i zaczyna ssać



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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U dorosłych żubrów odżywiających się pokarmem mieszanym (trawy, 
zioła i żer pędowy) średnie dobowe pobranie pokarmu oceniono na 30 -
50 kg dziennie. 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), dzięki mikroflorze 
żyjącej w ich żwaczu
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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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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



Zasięg 
historyczny



1900

Dwie ostatnie 
naturalne 
populacje

Bison bonasus bonasus

Bison bonasus caucasicus1919 1926



Liczebność żubrów w Puszczy Białowieskiej 
w latach 1805-1919





1924

Tylko w niewoli 

54 (29,25)



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. Sądzi, 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 mając najwięcej żubrów na swoim terenie, 
świetni organizatorzy do realizacji tego zadania 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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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





Wielkość populacji w latach 1938-1948



Populacja w latach 1950 – 2000
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Współczesna populacja



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

LB
LC



Udział założycieli w linii LC



Udział założycieli w linii LB



Chromosom Y

LB

LC



Średni poziom współczynnika inbredu w obydwu 
liniach



CHOROBY, PASOŻYTY



bizon czy żubr

http://www.strykowski.net/zubry/Bizon_-_samiec_-_zdjecie_bizona_3537.jpg


STRATEGIA DLA ŻUBRA

Wzrost liczebności i liczby 
populacji wolnych, półwolnych, w 
niewoli

Poprawa warunków bytowania 
żubrów

Minimalizowanie zagrożeń



ZAŁOŻENIA DLA STAD W NIEWOLI

zapewnienie dobrostanu (powierzchnia i wyposażenie 
zagród, żywienie, transport, profilaktyka)

program hodowli (aspekty genetyczne i demograficzne)

współpraca z KRŻ i pomiędzy hodowcami (EBCC)

tworzenie nowych stad, w tym prywatnych

aktywny udział w edukacji

uzupełnienie programu ochrony metodami ex situ (Bank 
Genów)



NASZE DZIAŁANIA



EKSPERTYZA:
“Opracowanie szczegółowych zasad prowadzenia hodowli restytucyjnej 
żubrów niezbędnych do wdrożenia „Strategii ochrony żubrów w Polsce”

czerwiec 2008 roku



EBCC
– Międzynarodowa sieć łącząca hodowców z wielu 

krajów (Polska, Niemcy, Szwecja, Hiszpania, 
Rumunia, Czechy, Słowacja, Białoruś, Rosja, 
Dania)

– wieloletni projekt Stowarzyszenia Miłośników 
Żubrów

EUROPEAN
BISON 

CONSERVATION 
CENTER



EDUKACJA
- strona internetowa (www.ebcc.eu)
- materiały edukacyjne (broszury, książki, gry, etc.) 
- wsparcie i pomoc we wszelkich aspektach hodowli żubra

HODOWLA
- koordynacja wymiany informacji między hodowcami z całej Europy
- ekspertyzy dla obecnych i przyszłych hodowców
- określanie zadad certyfikowania hodowli

OCHRONA
- prowadzenie Banku Genów Żubra
- dostarczanie informacji o wynikach analiz rodowodów oraz analiz DNA
- dostarczanie informacji o biologii, ekologii, ochronie zdrowia, wpływie 
na środowisko etc.

KOMUNIKACJA
- wypracowanie wspólnych dla Europy zasad ochrony gatunku
- utworzenie i prowadzenie platformy współpracy hodowców, 
decydentów, naukowców, ekologów i innych zainteresowanych



Schemat przepływu informacji w obrębie EBCC



Wsparcie merytoryczne, 
koordynacja hodowli w zagrodach

• hodowla
• opieka weterynaryjna
• utrzymanie infrastruktury
• itd..



Rozprzestrzenienie za granicę



Bank Genów Żubra

• pobieranie post mortem komórek 
rozrodczych

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

• genetyczny opis osobnika, stada, 
gatunku 
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Edukacja i promocja

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



REZULTATY



Wielkość populacji w Europie i Polsce 
oraz udział hodowli zamkniętej



Udział liczby stad i liczby zwierząt w zagrodach 
zależnie od wielkości stada (KRŻ 2019)



2269 osobników, w tym 2048 na wolności  (6 stanowisk)



W Europie – w ciągu ostatnich blisko 20 lat

Populacja liczyła 2864 os. w 2000 na koniec 2019 – 8461 os.

Nowe stada: Węgry (3), Francja (3), Rumunia (7), Czechy (3), Holandia 
(3), Polska (8), Niemcy (7), Dania (2), Hiszpania (8), Słowacja (4), 

Szkocja (1), Szwecja (3) Finlandia (1)

Reintrodukcje Słowacja (2004), Rumunia (2011 i 2016-2019), Niemcy 
(2013), Polska (2018)

Ocena warunków wsiedlenia: Bułgaria, Rosja, Dania, Niemcy, Rumunia, 
Czechy, Słowacja

Ponad 200 osobników wypuszczonych w Karpatach (w tym 36 w 
Bieszczadach)

Zorganizowanie EBCC

18. doroczna Międzynarodowa konferencja w 2021 roku w Augustowie



Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Konferencja 2021
Miejsce:  Augustów
Termin:    9-10 września
Informacja: www.smz.waw.pl



Dziękuje za uwagę

www.smz.waw.pl 
www.wisent.org


