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Zasięg holoceński

Zasięg historyczny

Populacje reliktowe w XX wieku

1919

1927

Założone w 1923 roku z inicjatywy profesora Jana Sztolcmana Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony
Żubra rozpoczęło powolny proces przywracania żubra naturze. W Polsce restytucję gatunku rozpoczęto
w 1929 roku, a pomyślny rozwój hodowli zamkniętej żubrów w latach po zakończeniu II wojny
światowej pozwolił w roku 1952 roku na wypuszczenie pierwszych osobników w Puszczy Białowieskiej

Królewska 
zwierzyna

• Ochrona od XVI wieku

• Wzrost liczby 
osobników

Upadek populacji

• 1919 śmierć 
ostatniego żubra w 
Puszczy

• 1927 śmierć 
ostatniego żubra na 
Kaukazie

Towarzystwo 
Ochrony Żubra

• Poszukiwania 
ocalałych osobników

• Utworzenie Księgi 
Rodowodowej Żubra

Powrót żubra

• 1929 r. wypuszczenie 
pierwszych 
osobników w hodowli

• Początek restytucji 
gatunku

Powrót do natury

• 1952 r. wypuszczenie 
pierwszych 
osobników na 
wolność

• 1957r. pierwsze cielę 
urodzone na wolności

Rozwój populacji

• Wielkość populacji 
światowej: 6573 
osobniki

• W Polsce żyje 1873 
żubry, w tym  697 w 
Puszczy Białowieskiej

Historia żubrów jest ściśle związana obszarem
Europy. W czasach historycznych gatunek ten
zamieszkiwał rozległe lasy, pokrywając swym
areałem niemal cały kontynent. Stopniowa zmiana
tych terenów na pola uprawne i karczowanie lasów,
zawężyło i rozczłonkowało areał występowania
żubrów. Już średniowieczu spotkać je było mozą
tylko w Europie środkowej i wschodniej. Od końca
XVIII w. w warunkach naturalnych żyły już tylko w
Puszczy Białowieskiej (żubr nizinny, białowieski) i na
Kaukazie (żubr kaukaski).

W XIX w. żubry były wysyłane z Puszczy
Białowieskiej jako podarunki do europejskich
prywatnych zwierzyńców i ogrodów zoologicznych
jako ciekawostka zoologiczna.

Kalendarium żubra

Pomimo stałego rozwoju populacji, żubr znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt Zagrożonych i Czerwonej Księdze Zagrożonych Gatunków IUCN. Jest objęty
Konwencją Berneńską (Załącznik III) oraz jest gatunkiem priorytetowym ujętym w
Załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EEC).

Obecnie wyróżnia się dwie linie hodowlane żubrów: nizinną (białowieską)
Bison bonasus bonasus (L.), oraz nizinno-kaukaską (potomków jednego
samca podgatunku żubra kaukaskiego i samic linii nizinnej). Żubry linii
nizinnej wywodzą się od 7 założycieli, natomiast linii nizinno kaukaskiej od
12.


