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Żubr europejski  

• Ssak z rodziny wołowatych, z rzędu parzystokopytnych. 

• Największy ssak lądowy w Europie. 

• Żubr powstał w wyniku krzyżówki żubra pierwotnego i tura, do 
której doszło 120 tys. lat temu.  



Stado żubrów w okolicach Szudziałowa 
Fot. Piotr Tałałaj 

https://wspolczesna.pl/niesamowity-widok-zubry-opalaly-sie-po-drugiej-stronie-szosy-zdjecia-i-wideo/ga/c7-15532861/zd/48853135 



Żubr – cechy charakterystyczne  
• Głowa – duża, nisko osadzona. 

• Rogi – występują u obu płci. U samic są znacznie cieńsze i krótsze niż u samców oraz bardziej 
zagięte do środka. 

• Uszy – okrągłe, owłosione wewnątrz i na zewnątrz. 

• Nos – każdy osobnik ma na skórze śluzawicy inny wzór, który porównać można do linii 
papilarnych u człowieka. 

• Oczy – ciemnobrunatne, osadzone w oczodołach chroniących je przed mechanicznymi 
uszkodzeniami. 

• Szyja – pokryta dłuższymi włosami, które w jej dolnej części tworzą tzw. „brodę”. 

• Tułów – stosunkowo wąski i krótki, co ułatwia poruszanie się między drzewami w lesie. 

• Nogi – mocnej budowy, zakończone racicami. Przednie racice są szersze niż tylne, u samców 
większe niż u samic. 

• Ogon – długości od 60 do 80 cm, zakończony kępką dłuższych włosów. 

• Sierść – gęsta, barwy płowo-brunatnej, dłuższa na przodzie ciała, krótsza na zadzie. 

 
Tekst: Karolina Ziółkowska, Nela Popiołek 
https://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/czy-kazdy-wie-jak-wyglada-zubr- 



Żubr – dymorfizm płciowy 

SAMIEC 

• Masa ciała: średnio 700 kg, 
minimalna 440 kg, 
maksymalna 920 kg,  

• Wysokość w kłębie: 

  średnio 172 cm, maksymalnie  

  188 cm 

SAMICA  

• Masa ciała: średnio 420-460 
kg, minimalna 320 kg, 
maksymalna 640 kg,  

• Wysokość w kłębie: 

  średnio 152 cm 

Samce żyją około 20 lat, samice rzadko przekraczają wiek 25 lat. 



https://rzucokiemnaswiat.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zubr-INFORMACJE-1024x585.png 



Samiec, Fot. Janusz Kupryjanowicz 



Porównanie tropów żubra samicy i samca. 
https://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/czy-kazdy-wie-jak-wyglada-zubr- 



https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline/fakty-o-zubrach.jpg 



Żubr – pożywienie  

• Żubry są roślinożercami. 

• W diecie żubrów dominują rośliny typowe dla łąk podmokłych oraz 
polan, zaś pędy drzew i krzewów są raczej rzadsze. 

• Żubry zjadają wiele gatunków roślin. Podstawę diety stanowią rośliny 
zielne i trawy (70–90% całości pokarmu), znajdowane na dnie lasu i 
na zrębach oraz na łąkach i polach uprawnych w jego pobliżu.  

• Niechętnie zjadane są turzyce o ostrych liściach. Uzupełnienie diety, 
zwłaszcza w okresie późnej zimy i wczesną wiosną, stanowi kora oraz 
pędy niektórych drzew i krzewów. Szczególnie chętnie spałowany jest 
dąb, jesion i grab. Ponadto zimą zjadane są żołędzie.  

• Dorosły żubr zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę.  

 



http://soswkluczbork.pl/szkola-podstawowa-klasa-8-biologia-28/ 
https://mz.pan.pl/wp-content/uploads/2020/12/PAN_MZ_O_wolowatych.pdf 

Przystosowania żubra  
do roślinożerności 

Schemat czterokomorowego żołądka przeżuwaczy.  
Ryc. Pearson Scott Foresman (domena publiczna; zmieniono). 



Żubr – rozród  

• Samice dojrzewają płciowo w drugim lub trzecim roku życia, 
zazwyczaj rok później rodzą pierwsze młode. Samce osiągają 
dojrzałość w trzecim roku, ale uczestniczą w rozrodzie przeważnie 
pomiędzy siódmym a dwunastym rokiem życia. 

• Ruja u samic występuje najczęściej od sierpnia do października. W 
czasie jej trwania przez dwa do trzech dni samicy towarzyszy jeden 
samiec, odpędzający rywali. 



Żubr - ciąża 

• Ciąża trwa około dziewięciu miesięcy, średnio 264 dni.  

• Przed porodem samica opuszcza stado i wraca do niego dopiero 
z kilkudniowym cielakiem.  

• Samica rodzi zazwyczaj jedno cielę raz na dwa lata, a okres 
karmienia trwa co najmniej rok.  

• Młode po przyjściu na świat ważą od 16 do 35 kg. 

• Żubry z hodowli zamkniętej, o znanym pochodzeniu, otrzymują 
imiona i numery rodowodowe. Natomiast w stosunku do 
wolnych stad prowadzi się tylko ewidencję ilościową. 
 



Młode cielęta, Fot. J. Kupryjanowicz 



http://www.oep.neostrada.pl/biologia.htm 



Ochrona żubra 

• W Polsce o ochronie żubra mówi się po raz pierwszy w Statutach Litewskich (XVI w.). 

• Początkowo były to dekrety królewskie, a w okresie rozbiorów ukazy carskie. Król Zygmunt August 
ogłosił dekret grożący karą śmierci tym, którzy odważyliby się ubić żubra bez zezwolenia 
królewskiego.  

• Mocą specjalnego rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 
12.10.1938 r. żubr podlegał ścisłej ochronie.  

• Aktualnie w Polsce żubr jest chroniony na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880). Na podstawie tej ustawy Minister Środowiska wydał 
Rozporządzenie z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dziennik 
Ustaw RP Poz. 1348). W Załączniku nr 1 tego rozporządzeniu na liście gatunków objętych ochroną 
ścisłą jest wymieniony żubr z zaznaczeniem, że wymaga on ochrony czynnej. Minister Środowiska 
może wyjątkowo zezwolić na pozyskanie roślin i zwierząt z tej listy oraz na inne czynności 
podlegające zakazom lub ograniczeniom. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzane przez 
żubry w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym.  

• Ponadto żubr został umieszczony na liście zwierząt ginących i zagrożonych, w Czerwonej Księdze, 
wydanej po raz pierwszy w 1966 roku przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody.  

 



Ochrona żubra 

• Żubry podlegają także międzynarodowym konwencjom: 

Konwencji Berneńskiej 

• Z dnia 17 września 1979 r. i dotyczy Ochrony Gatunków Dzikiej Fauny i Flory Europejskiej 
oraz ich Siedliskach Naturalnych. W załączniku III do tej konwencji wymienione są 
gatunki z rodziny Bovidae, do których w Polsce należą żubr i kozica (Rupicapra 
rupicapra). 

Dyrektywie Siedliskowej 

• W krajach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 92/43 EEC dotycząca 
Ochrony Siedlisk Naturalnych oraz Dzikiej Fauny i Flory, uchwalona 21 maja 1992 r. i 
zmieniona dyrektywą 97/62 EEC. W załączniku II do tej dyrektywy są wymienione 
gatunki roślin i zwierząt, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów 
ochrony. Z rodziny Bovidae wymieniony jest między innymi żubr Bison bonasus z 
zaznaczeniem, że jest to gatunek o pierwszorzędnym znaczeniu. 

• Na podstawie kryteriów, jakie obowiązują przy ustalaniu stopnia zagrożenia, żubr 
kwalifikuje się obecnie do kategorii umiarkowanie zagrożonej (VU). 

 



Zagłada żubrów w Puszczy Białowieskiej  

• Żubry nizinne najdłużej przetrwały w Puszczy Białowieskiej.  
• Przed I wojną światową było w Puszczy ponad 700 żubrów. 

Ostatni żubr w Puszczy zginął w 1919 roku.  
• Żubry tego podgatunku przetrwały jednak w niewielkiej liczbie w ogrodach zoologicznych i 

zwierzyńcach w kilku krajach europejskich.  
• W celu zespolenia wysiłków nad uratowaniem ocalałej garstki żubrów utworzono w 1923 

roku Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Pierwszym zadaniem Towarzystwa 
była ewidencja wszystkich żubrów czystej krwi. Na koniec 1924 roku naliczono zaledwie 54 
żubry na całym świecie, z czego tylko niewielka część zwierząt przedstawiała wartość 
hodowlaną. Pierwszy rejestr żubrów sporządzony w postaci Księgi Rodowodowej żubra 
ukazał się w 1932 roku w Niemczech. Wydawnictwo to istnieje do dnia dzisiejszego, a 
poszczególne zeszyty, począwszy od 1947 roku, ukazują się w Polsce.  



Restytucja żubrów w Puszczy Białowieskiej 

• W latach 1920-1928 żubry były nieobecne w Puszczy Białowieskiej. 

• W 1929 roku żubry powróciły do Puszczy Białowieskiej do specjalnie 
przygotowanego zwierzyńca. 

• Hodowlę rozpoczęto 19 września 1929 roku z chwilą przywiezienia do 
Białowieży żubra czystej krwi BORUSSE. W tym samym roku, w 
październiku dołączono żubrzycę BISERTĘ, a rok później BISKAYĘ.  

• Stan żubrów w białowieskim rezerwacie w 1939 roku wynosił 16 
sztuk, w tym 7 (1 samiec, 6 samic) linii nizinnej i 9 (3,6) nizinno-
kaukaskiej. Dalsze prace hodowlane zmierzały nie tylko do 
powiększenia stanu liczbowego, ale i wyeliminowania z Białowieży 
żubrów z domieszką krwi żubra kaukaskiego, co nastąpiło ostatecznie 
w 1950 roku. 



https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline/zubr_kalendarz_internet-01-1-1.jpg 



Żubry w Polsce 

• W Polsce funkcjonuje 6 wolnych populacji żubrów (Puszcza Białowieska, 
Puszcza Knyszyńska, Puszcza Borecka, Puszcza Augustowska – od 2018 
roku, Stado Zachodniopomorskie i Bieszczady). 

 

• Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy 
Białowieskiej (715 osobników pod koniec 2020 roku).  

 

• W zamkniętych hodowlach w Polsce w końcu 2020 żyło 201 żubrów (77 
samców i 124 samice): w ośrodkach hodowli żubrów, zagrodach 
pokazowych i w ogrodach zoologicznych.  



https://www.zubry.com/zubr-w-polsce-i-na-swiecie 



http://www.oep.neostrada.pl/images/ohz.jpg 



https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/benek-i-gang-kawalerow,288,5078 



https://www.zubry.com/zubr-w-polsce-i-na-swiecie 



https://www.zubry.com/zubr-w-polsce-i-na-swiecie 
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