
Żubr w Polsce 
 

Kiedy po ostatnim zlodowaceniu sprzed 10 - 12 tyś lat, Europa środkowa 
pokryła się lasami liściastymi i mieszanymi. Powstała zwarta okrywa roślinna, dzięki 
której powstały wspaniałe warunki dla roślinożerców, a szczególnie przeżuwaczy 
(łosia, jelenia, tura, żubra, dzikiego konia). 
 

Za sprawą człowieka, z listy pierwotnych zwierząt Europy 
zniknęły dzikie konie i tury. Żubr, cudownym zrzędzeniem losu 
pozostał. Te wielkie stworzenia musiały jednak ustąpić ekspansji 
człowieka pierwotnego co wiązało się z wylesieniem, rozwojem 
rolnictwa oraz rabunkowym polowaniem. 
 

Proces wytępiania ‘króla puszcz’ rozpoczął się w V - VI w. w Anglii. W XIX w. 
żubr żył już tylko w Puszczy Białowieskiej. Wtedy to dzięki carskiemu zapałowi do 
łowiectwa, zaczęto myśleć o ochronie żubra. Niestety następnym ciosem dla żubra 
była I wojna światowa. Po niej w 1917 roku zostało jedynie 121 sztuk żubra. 
Kłusownictwo wygłodniałej ludności dopełniło dzieła i w 1919 r. żubra w 
Białowieskiej Puszczy nie było już w ogóle. W 1924 r. w całej Polsce żyło jedynie 5 
żubrów (3 sztuki w Pszczynie i 2 sztuki w poznańskim ZOO). 
 

W 1923 r. powstało pierwsze międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. 
Jednocześnie powstał także polski oddział towarzystwa w Poznaniu. Do utworzonego 
w Białowieży ośrodka hodowlanego w 1929 r. trafił pierwszy żubr. Kolejne trafiły tam 
w 1930 r. i 1931 r. co sprawiło, że do początku II wojny światowej dochowano się tam 
już 16 sztuk. 
 

Szczęśliwie czas II wojny światowej nie był zagładą dla żubra tak jak miało to 
miejsce podczas I wojny światowej. Stan żubra na 1 stycznia 1947 r. wynosił w Polsce 
77 sztuk. 
 

W 1955 r. w Puszczy Białowieskiej powstał ośrodek hodowli zwierząt rzadkich 
a pierwsze żubry przywieziono tam 14 kwietnia 1956 r. Były to żubry z domieszką 
krwi żubra kaukaskiego. 

W 1962 r., w Puszczy Boreckiej, została utworzona druga, wolna hodowla 
żubrów nizinnych, których stado od 1972 r. rozwija się z powodzeniem do dzisiaj. 
 



 
 

Do największych atrakcji przyrodniczych Puszczy Boreckiej należą właśnie 
żubry (aktualnie ponad 80 osobników), które żyją w stadzie wolnościowym. Są to 
żubry autentycznie dzikie, unikające kontaktu z człowiekiem, dlatego też 
obserwowanie ich jest na ogół przypadkowe i zdarza się bardzo rzadko. 

Dla wygody turystów, w Wolisku, urządzono zagrodę pokazową, w której od 
maja do września, w zbliżonej do warunków naturalnych scenerii istnieje możliwość 
obserwowania tych wspaniałych i majestatycznych zwierząt. 
 

 
 
Więcej informacji: http://www.smz.waw.pl/ 


