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Wstęp

Jesień 1929 r. w Puszczy Białowieskiej była niezwykła. Po dziesięciu 
latach nieobecności do swojego ostatniego nizinnego matecznika 
powróciły żubry – zwierzęta owiane legendą królewskich i carskich 
łowów. Było to wielkie wydarzenie. Polacy, pierwsi na świecie, podjęli 
się odtwarzania gatunku, który w swoich naturalnych ostojach cał-
kowicie wyginął. Obecnie wiemy, że było to przedsięwzięcie bardzo 
udane. Nie tylko ocalono od zagłady niemal mityczny gatunek, ale 
również udało się przywrócić go przyrodzie. Dzisiaj żubra na wolności 
spotykamy nie tylko w Puszczy Białowieskiej, która bezwzględnie jest 
jego najbardziej znaną w świecie ostoją, ale również w ponad czter-
dziestu innych miejscach rozrzuconych w całej środkowej i wschod-
niej Europie. W wyniku trwającej od 90 lat restytucji tego gatunku 
udało się przywrócić żubry nie tylko Puszczy Białowieskiej i Polsce, 
ale również całemu światu. 

W realizację projektu o tak olbrzymiej skali i zasięgu zaangażowane 
były pokolenia naukowców, leśników, myśliwych i przyrodników. 
Z perspektywy czasu wydaje się, że największy udział w tym sukcesie 
mają specjaliści z Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra 
(a właściwie jego polskiego oddziału), Lasów Państwowych oraz Biało-
wieskiego Parku Narodowego. Właśnie o ich staraniach jest ta książ-
ka. Opierając się na niezbyt licznych przedwojennych publikacjach, 
a także mało lub prawie w ogóle nieznanych dokumentach, podjąłem 
próbę odtworzenia wydarzeń sprzed kilku dziesięcioleci. Trzeba mieć 

Jedną z wciąż nie do końca  
odkrytych tajemnic Puszczy  
Białowieskiej jest historia żubrów, 
ich wyginięcia i kulis restytucji  
tego wspaniałego gatunku 
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jednak świadomość, że nasza wiedza o początkowym okresie restytucji 
jest dosyć ograniczona. Szczególnie dotycząca kulis tej wielkiej akcji. 
Zniszczenia, które pociągnęła za sobą druga wojna światowa, odebrały 
nam możliwość poznania wielu dokumentów. Dlatego duża część 
kwestii historycznych ciągle pozostaje w sferze naszych przypusz-
czeń albo znajduje potwierdzenie wyłącznie w strzępkach informacji. 
Mimo że książka nie ma charakteru naukowego, starałem się docho-
wać wierności faktom, zarówno historycznym, jak i przyrodniczym. 

Współcześni badacze, opiekunowie i działacze na rzecz ochrony 
żubrów nie znajdą na kartach tej książki swoich nazwisk. Nie wymie-
niam też nazw wielu instytucji i organizacji, które na różne sposoby 
zajmują się tym gatunkiem. To świadomy zabieg. Podmiotów i osób 
zainteresowanych żubrami i pracujących dla ich dobra jest bardzo 
wiele. Dlatego w obawie, by kogoś nie pominąć, wybrałem ucieczkę 
od nazw i nazwisk. Wiem, że z opisów ich działań można stworzyć 
oddzielną książkę, na którą zresztą zasługują i która – mam nadzie-
ję – kiedyś powstanie. W tym miejscu chcę jednak im wszystkim 
podziękować za trud wkładany w kontynuację wielkiego dzieła, jakim 
jest ochrona żubra.

Być może zawiodę również tych, którzy oczekują w książce kon-
trowersji. Ośmielę się wysunąć tezę, że towarzyszą one żubrom i ca-
łej „żubrowej sprawie” od bardzo dawna i nie są wyłącznie domeną 
współczesności. Zresztą ślady historycznych sporów można odnaleźć 
w dalszej części książki. Z mojego punktu widzenia dzisiejsze dyspu-
ty, rozpalające niektórych do czerwoności, są w świetle wspólnego 
sukcesu restytucji żubra mało istotne. Wiem, że wiele osób ma na to 
zupełnie inny pogląd. Mam też świadomość, że dla wielu środowisk 
nie do zaakceptowania może być już sam fakt eksponowania w książce 
roli Lasów Państwowych w przywracaniu żubra przyrodzie. Zostałem 
jednak wychowany w poszanowaniu prawdy i nie zamierzam z tego 
rezygnować. Dlatego, chyląc czoła przed powojennymi osiągnięciami 
Białowieskiego Parku Narodowego i przed działaniami podejmowa-
nymi współcześnie przez jego pracowników, skupiłem się na mniej 
znanych wydarzeniach z okresu międzywojennego, kiedy ówczesny 
zalążek Parku znajdował się w strukturach Lasów Państwowych. 
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Poza historią ginięcia i ratowania żubra bohaterami książki są 
same zwierzęta. Żubry z Puszczy Białowieskiej, bo głównie o nich jest 
ta książka, należą do moich ulubionych ssaków. Na ich obserwacjach 
spędziłem wiele godzin i dni. Bywa, że towarzyszą mi już od świtu, 
dosłownie od momentu wstania z łóżka. Zdarza się, że pijąc w domu 
poranną kawę, patrzymy na nie z żoną i dziećmi przez okno. Ale 
zdarza się również, że podglądając żubry w naturze, zmuszany je-
stem do wielokilometrowych marszów przez grząską, pełną powałów 
Puszczę lub do wielogodzinnego marznięcia w bezruchu. Dzięki temu 
przekonałem się jednak, że są to zwierzęta fascynujące. Podglądanie 
ich wywołuje u mnie uczucia zbliżone do emocji, które musiały to-
warzyszyć podróżnikom odkrywającym nowe światy. Z pewnością 
czułem się tak, gdy pierwszy raz zobaczyłem ziewającego żubra. Nie 
do końca wierzyłem, że jest to to samo zjawisko, które przytrafia się 
nam niemal codziennie. A jednak – żubrom też zdarza się ziewnąć. 
Żeby być tego pewnym, musiałem nie tylko poświęcić kolejne go-
dziny na obserwacji zwierząt, ale i przewertować wiele czasopism 
i prac naukowych. Dlatego Czytelnik może być pewien, że informacje 
o żubrach, które znajdzie w książce, są podparte wiedzą opublikowaną 
przez badaczy tych zwierząt. W niektórych rozdziałach dzielę się 
również własnymi obserwacjami i doświadczeniem wynikającym 
z obserwacji żubrów. Te bardziej osobiste fragmenty wyróżniają się 
nieco innym charakterem narracji. Mam nadzieję, że ubarwią one 
lekturę. Będę też szczęśliwy, jeśli przeczytanie tej opowieści obudzi 
w Czytelniku chęć poznania kolejnych. Dlatego na końcu załączam 
subiektywny wybór tytułów, po które warto sięgnąć, by lepiej poznać 
białowieskiego żubra.



Żubry towarzyszą mi czasem  
od samego świtu, a ich podglądanie  
jest moją wielką pasją







15

Czyżby mezalians? 

O pochodzeniu żubra

Na temat pochodzenia żubra krążyło mnóstwo przypuszczeń. Przez 
wiele lat istnienie żubra wywodzono wprost od prażubra, zwanego 
Bos priscus, występującego wspólnie z mamutami, nosorożcami wło-
chatymi, jeleniami olbrzymimi, niedźwiedziami jaskiniowymi i tygry-
sami szablozębnymi. Ze względu na rozmiary ciała, zarówno prażubra, 
jak i współcześnie żyjącego żubra zalicza się do tzw. megafauny. To 
grupa zwierząt o wymiarach dzisiaj już bardzo rzadko spotykanych, 
ale wówczas – w plejstocenie – dość powszechna. Niemal wszystkie 
wyginęły bezpowrotnie kilkanaście tysięcy lat temu. Przetrwał tylko 
żubr – dzisiaj największe lądowe zwierzę Europy.

Prawdopodobnie przodkowie żubrów pojawili się najpierw w środ-
kowej Azji, a wraz z postępującymi zmianami klimatu rozprzestrze-
niali się na inne tereny, opanowując znaczną część Eurazji i Amerykę 
Północną, do której dotarli 130–300 tys. lat temu, dając początek 
bizonom. Same bizony, zdobywając amerykański kontynent, zasiedla-
ły dwa środowiska – lasy i otwarte przestrzenie prerii. W ten sposób 
w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat wykształciły się dwa podgatunki 
tego zwierzęcia: bizon leśny i bizon preriowy. 

Podobnie było z naszym żubrem, który zasiedlał obszary nizinne 
(dając początek podgatunkowi żubra nizinnego) i górskie (żubr kau-
kaski). Ten drugi miał nieco mniejsze rozmiary, krótszą brodę i bar-
dziej kędzierzawą sierść. Został bezpowrotnie wytępiony, a ostatnie 
wolno żyjące osobniki zabito w 1926 lub 1927 r., mimo utworzenia 
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dla ich ochrony specjalnego rezerwatu. Jak wiemy, nie inaczej było 
ze znacznie szerzej rozprzestrzenionym żubrem nizinnym, którego 
przedstawiam w książce. W końcu XVIII wieku ostatnie jego stada 
przetrwały już tylko w Puszczy Białowieskiej. Właśnie dlatego bardzo 
często podgatunek ten nazywany jest również białowieskim.

Żubr, przez starożytnych nazywany centaurem (nazwy tej używano 
na ziemiach polskich jeszcze w średniowieczu), przez Franków – 
zombrosem, a przez Litwinów – sumbrasem, jest bardzo młodym 
gatunkiem. Współczesne badania genetyczne szczątków kości odkry-
tych w jaskiniach Kaukazu i Uralu ujawniły, że jego historia zaczęła 
się zaledwie 120 tys. lat temu. I przypuszczalnie rozpoczęła się od… 
mezaliansu. Między prażubrem, zwanym też żubrem pierwotnym, 
a przodkiem bydła domowego, czyli turem, dochodziło czasem do 
krzyżowania. Nie wiemy, czy była to krzyżówka pana prażubra z turzy-
cą, czy też tura z żubrzycą. Niektórzy badacze sądzą, że właśnie dzięki 
tej hybrydyzacji zostały uruchomione procesy ułatwiające żubrowi 
przetrwanie zlodowaceń. Prażubry i tury związane były raczej z cie-
plejszym klimatem i prawdopodobnie nie były tak plastyczne pod 
względem pokarmowym jak współczesne żubry. Być może właśnie 
dlatego konsekwencje zmian klimatycznych były dla nich tak po-
ważną przeszkodą.

Tur przetrwał zlodowacenia zepchnięty przez lądolód na południe 
Europy. Później jednak na jego drodze pojawił się człowiek. Zabijając, 
zajmując nowe tereny i rozwijając hodowlę bydła, skutecznie ograni-
czał turzy areał, spychając to zwierzę do lasów. Co ciekawe, historia 
tura jest bardzo zbieżna z historią wymierania współczesnych żubrów. 
Nawet rejon występowania ostatnich turów był podobny, gdyż znaj-
dował się w polskich, konkretnie mazowieckich puszczach. Mimo 
że był to XVII wiek, podjęto starania o zachowanie gatunku. Niestety 
nieskuteczne, a ostatnia przedstawicielka turów padła w Puszczy 
Jaktorowskiej w 1627 r. 

Żubry pierwotne pierwsze poddały się presji klimatu i człowieka. 
W wyniku gorszego przystosowania do chłodów i ograniczonych 
w rejonach północnych zasobów pokarmowych nie były w stanie 
uciekać przed ludźmi w mniej przyjazne obszary. Udało się to jedynie 

Żubr jest ostatnim europejskim 
przedstawicielem tzw. megafauny,  
czyli zwierząt o bardzo dużych  
rozmiarach



Żubry od tysięcy lat szukają spokoju 
i osłony wśród krzewów i drzew
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żubrom. Naukowcy wykazali, że tur bardzo gwałtownie reagował 
na kolejne fale zlodowaceń i jego północne populacje wymierały. 
Żubry nie były aż tak wrażliwe. Niemniej istnieją przypuszczenia, 
że przez jakiś czas dwa żubry (pierwotny i znany nam współcześnie) 
żyły obok siebie jednocześnie, a okresowe ocieplenia i ochłodzenia 
klimatu wpływały na ich liczebność i rozmieszczenie. Gdy w Europie 
było cieplej, więcej żyło żubrów pierwotnych, a mniej żubrów. Przy 
długotrwałych ochłodzeniach – odwrotnie. 

Ostatecznie prażubry nie przetrwały ostatniego zlodowacenia. 
Natomiast żubry, jak twierdzą współcześni badacze ich historii, pod 
presją rozwijających się społeczeństw rolniczych zmuszone zostały 
do poszukiwania spokoju w głębi lasów. Tylko w najdzikszych ma-
tecznikach znajdowały swoje ostoje.

Żubr bez wątpienia jest  
„nałogowym trawożercą”
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Świt wśród ulubionych traw  
i łąkowych ziół
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Rozłąka z łąką 

O naturalnym pokarmie żubrów i powodach  
życia w lesie w kontekście historycznym

Żubr jest trawożercą. Tak było, jest i zapewne przez długi czas jeszcze 
będzie, choć nigdy nie wiadomo, w którą stronę ewolucja poprowadzi 
to zwierzę. Procesy ewolucyjne mają to jednak do siebie, że są nadzwy-
czaj długotrwałe i nie mamy szans zaobserwować ich podczas jednego 
ludzkiego życia. Nawet setki czy kilka tysięcy lat to zbyt mało, by 
uchwycić rodzące się różnice. Ale co do głównego pokarmu żubrów, 
a więc różnych gatunków traw, wątpliwości nie ma. Dominowały 
w pokarmie tych zwierząt przez wiele tysięcy lat i wciąż stanowią 
główny składnik żubrzej diety. 

Świadomość tego faktu była bardzo duża od dawna. Już w XVI wieku 
nadrzeczne łąki w Puszczy Białowieskiej były koszone nie tylko po to, 
by zebrać zimową paszę dla bydła, ale również, by zgromadzić siano, 
którym zimą dokarmiano żubry. Podobnie było w okresie carskiego 
panowania. Z relacji Konrada Wróblewskiego wiemy, że w tym okresie 

(…) w lecie, z obawy o los żubrów i innych zwierząt, ażeby im 
do jesieni nie zabrakło paszy, urządza się w lesie większą ilość 
działek, na których zasiewa się rozmaitego rodzaju trawy, je-
sienią zaś puszcza się zwierzęta, by się na nich pasły. 

Najczęściej na takich poletkach wysiewano zboża, głównie owies lub 
owies pomieszany z wyką, oraz łubin. Były też poletka z ziemniakami, 
choć te powstawały raczej z myślą o dzikach. 
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Wedle relacji z tamtego okresu żubry niechętnie korzystały z takich 
karmowisk. Częściej odwiedzały poletka owsa z wyką.

Z natury powolne, wchodząc do wysokiego owsa, gdy ujrzą 
się otoczone dookoła bogatą zielenią – nie spieszą zagłębić się 
dalej, dopóki w całości nie wypaszą tego, co ich okrąża. Obja-
dają też z początku na łodygach miotełki owsa wraz z ziarnem 
i ogołocone z kłosa łodygi pozostawiają nienaruszone. Później 
zaś, przynęcone wyką, wrywają się pyskiem niżej i pobierają 
wykę, ogryzają również zielone łodygi owsa. Jeśli zaś w owsie 
jest wyka rzadka, to często cały owies stojący kładą. (…). Miejsce 
popasu żubra zwykle wyróżnia się. Są to okrągłe miejsca (…) 
równo i dobrze spasione… 

Spostrzeżenia na temat sposobu żerowania żubrów, dokonane przez 
doktora Wróblewskiego, jak ulał pasują też do dzisiejszych żubrzych 
żerowisk. Niekoniecznie w owsie, bo nawet na zwykłych łąkach 
miejsce żubrzego popasu jest bardzo charakterystyczne. Po żubrach 
zostają place regularnie przystrzyżonej trawy. Żadne inne dzikie 
zwierzę tak nie żeruje.

A skoro o innych zwierzętach wspomniałem, to warto dodać, 
że w Puszczy Białowieskiej, i w ogóle w polskich lasach, żubr ma 
pewną, choć niezbyt znaczącą konkurencję. Pokarmem najbardziej 
zbliżonym do żubrzego odżywia się sarna. Trawy zjada niemal równie 
chętnie jak żubr. Co innego jeleń i łoś – te zwierzęta bardziej się 
różnią preferencjami, ponieważ w ich diecie dominują pędy drzew. 
Niemniej u jeleni rośliny zielne mogą stanowić nawet 40% zjada-
nych roślin. Czy zatem żubr powinien obawiać się konkurencji? Przy 
takiej obfitości roślin, jaką oferuje współczesna Puszcza, raczej nie. 
Nawet dawniej w okresie wypasania w lasach bydła, którego było 
czasem nawet dziesięciokrotnie więcej niż żubrów, nie zachodziła 
obawa o to, że zabraknie pokarmu. Bardziej obawiano się chorób 
przenoszonych przez domowe krowy, bo to one w większym stop-
niu mogły zaszkodzić żubrom (i czasem szkodziły) niż konieczność 
dzielenia się trawą. 

Ogryzanie kory z pni drzew  
to sposób żubrów  
na uzupełnienie diety
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Współcześnie, na terenie puszczańskich nadleśnictw i  Biało-
wieskiego Parku Narodowego, z myślą o żubrach utrzymuje się po-
wierzchnie łąkowe. Natomiast w rejonach, do których planuje się 
przesiedlenie żubrów, odtwarza się otwarte tereny trawiaste. Tak było 
ostatnio w Puszczy Augustowskiej, do której po kilku latach przy-
gotowań wypuszczono w 2018 r. pierwszą niewielką grupę żubrów. 

Można by rzec, że „trawa to podstawa”. Ale nie jest to jedyny 
pokarm żubrów. Istnieje wiele badań dotyczących zjadanych przez 
nie roślin. Ze wszystkich wynika, że zielone runo – w tym głównie 
trawy  – stanowi zdecydowaną większość żubrzego menu, nawet 
do 93% zawartości żołądka. Niedawno okazało się, że w odchodach 
żubrów białowieskich znaleziono nasiona aż 454 gatunków roślin, 
z czego 45 pochodziło od gatunków drzewiastych. Te ostatnie zjadane 
są przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, gdy dostęp do 
traw i  ziół jest utrudniony. Trzeba jednak przyznać, że zimą – do 
czasu, kiedy śnieg nie ulegnie jeszcze zmrożeniu, a  żubrom udaje 
się rozgarnąć go pyskiem – bardzo chętnie wygrzebują spod białego 
puchu resztki traw. W okresie wegetacyjnym do roślin najchętniej 
zjadanych należą natomiast pokrzywy, wiązówka błotna, śmiałek 
darniowy i  trzcinnik leśny. Dwa ostatnie gatunki to trawy, dwa 
pierwsze – rośliny zielne. Listę ulubionych roślin uzupełnia jeszcze 
malina zwyczajna. 

Zdarzają się jednak lata wyjątkowe, gdy w menu żubra bardzo 
ważną rolę odgrywają duże nasiona dębu, a w górach buka. To lata 
szczególnego urodzaju tych drzew, kiedy jesienią ziemia pod drze-
wami usłana jest dywanem żołędzi lub bukwi. Nasiona tych drzew 
mają bardzo dużą wartość energetyczną i ich obfite pojawienie się 
oznacza dla roślinożerców czas dostatku. W rok urodzaju dębów żu-
bry w Puszczy Białowieskiej długo nie opuszczają grądów, w których 
te drzewa rosną. Jeśli cienka warstwa śniegu umożliwia im dostęp 
do żołędzi, tkwią pod dębami nawet przez całą zimę. Tak było jesie-
nią i zimą 2018/2019, kiedy to niezwykły urodzaj żołędzi zatrzymał 
zwierzęta w lesie do samej wiosny. Dębowych nasion było tak wiele, 
że część żubrów w ogóle nie korzystała z miejsc dokarmiania. Z ko-
lei w Bieszczadach, w czasie urodzaju nasion buka, żubry znacznie 
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dłużej przebywają jesienią w wyższych partiach gór, schodząc z nich 
dopiero wtedy, gdy przysypana śniegiem bukiew stanie się dla nich 
niedostępna. 

Można zastanawiać się nad tym, dlaczego żubry żyją w lasach, sko-
ro największą obfitość traw znajdują na łąkach. Wśród badaczy toczy 
się na ten temat dyskusja, czasem nawet bardzo ostra, bo okraszona 
zarzutami o nieprawidłowe podejście do ochrony tych zwierząt. Dzi-
siaj praktycznie wszystkie polskie ostoje żubrów znajdują się w dużych 
lasach. I trzeba przyznać, że dyskusja nad tym czy żubr jest zwierzę-
ciem leśnym, czy może otwartych przestrzeni, jest obecnie raczej 
czysto akademicka. Jedni badacze twierdzą, że zwierzęta te, mimo 
dużych rozmiarów, są doskonale przystosowane do przemieszczania 
się między drzewami, ponieważ mają klinowate i stosunkowo wąskie 
ciało. Inni mówią, że budowa pyska (szeroki) i zębów (szerokie i za-
wierające dużo krzemionki niezbędnej do rozcierania twardych traw) 
wskazują na ich związek z otwartym krajobrazem. Nikt jednak nie 
umie odpowiedzieć na pytanie, czy żubry żyły wyłącznie na otwartej 
przestrzeni jak współczesne bizony preriowe, czy może część roku 
spędzały na łąkach, a część w lesie, a może ich głównym środowiskiem 
był las, z którego wychodziły posilać się na łąki. 

Bez zbędnego zagłębiania się w tę dysputę można jednak stwier-
dzić jednoznacznie, że w ostatnim tysiącleciu żubry z pewnością były 
związane z lasami. Możliwe, że jest to konsekwencja „zapędzenia” ich 
tam przez ludzi, ale są to jedynie domysły. Współcześnie w środkowej 
Europie, gdzie żyje zdecydowana większość żubrów, nie ma dostępu 
do dużych trawiastych przestrzeni, na których żubry mogłyby paść się 
spokojnie i wędrować, poszukując najlepszych żerowisk. Istnieją za 
to olbrzymie powierzchnie upraw rolnych, na których żubry czułyby 
się zapewne znakomicie, szczególnie na polach uwielbianego przez 
nie rzepaku. Powodowałoby to jednak konflikty, a w konsekwencji 
wypłatę znacznych odszkodowań oraz, co wydaje się znacznie gorsze, 
niechęć ludzi do tego gatunku. Zresztą już dzisiaj takie zjawisko jest 
bardzo dobrze widoczne w sąsiedztwie Puszczy Knyszyńskiej. Badania 
socjologiczne pokazały, że w jej rejonie odsetek osób o negatywnym 
nastawieniu do żubrów wyraźnie przewyższa odsetek sympatyków 
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tego gatunku. Powodem złego wizerunku są właśnie szkody powodo-
wane przez żubry. W rejonie Puszczy Białowieskiej, gdzie rolnictwo 
w ostatnich kilkudziesięciu latach wyraźnie podupadło, obraz żubra jest 
znacznie lepszy, a skala szkód rolniczych nieporównywalnie mniejsza. 

Ale ostatnio i to się zmienia. Można powiedzieć, że białowieskie 
żubry „odkryły” pola uprawne znajdujące się na zachód od Puszczy. 
W niektórych latach zdarza się, że nawet ponad dwie setki zwierząt 
na kilka miesięcy opuszczają las i odwiedzają co smakowitsze uprawy 
na obszarze pól rozsianych między Kleszczelami, Bielskiem Podlaskim 
i Narwią. Pociąga to za sobą wyższe odszkodowania, które powoli 
doganiają wypłaty dokonywane corocznie przez białostocką Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w rejonie Sokółki czy Krynek. 

Poważniejszą konsekwencją żubrzych wycieczek na pola jest 
malejąca przychylność rolników dla obecności rogatych gości. Co-
raz częściej spotyka się nielegalne płoszenie tych ściśle przecież 
chronionych zwierząt, pojawiają się pomysły likwidacji całych stad 
wchodzących ludziom w szkodę. Dlatego niełatwa jest sytuacja in-
stytucji zarządzających populacjami żubrów, które z  jednej strony 
muszą dbać o  spokój i  dostatnie życie tego rzadkiego zwierzęcia, 
z drugiej zaś ograniczać konflikty i związane z nimi koszty, zarówno 
finansowe, jak i społeczne. Stąd dominująca obecnie myśl, by żubry 
„zatrzymywać” w lesie poprzez oferowanie im śródleśnych pastwisk, 
a zimą miejsc dokarmiania.

Szerokie, stosunkowo płaskie  
powierzchnie zębów trzonowych 
i przedtrzonowych służą dużym 
roślinożercom do rozcierania  
pokarmu roślinnego

Również w lesie żubry chętnie  
skubią kępy traw 



Od dawna żubr był postrzegany  
jako zwierzę groźne. Dzisiaj  
też wielu ludzi sądzi podobnie,  
choć taka opinia pasuje wyłącznie 
do pojedynczych osobników
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Polować i smakować? 

Królewska ochrona

Od najdawniejszych czasów żubr postrzegany był jako zwierzę groźne. 
Nic dziwnego. Rozmiary, masa i nade wszystko głowa zwieńczona 
potężnymi rogami budzą grozę. Osoby obyte z żubrami czują przed 
nimi respekt. Czym jest jednak strach wobec głodu? Z pewnością nie 
są to uczucia sobie równe. Dlatego od najdawniejszych czasów, odkąd 
ludzie ze zbieraczy przekształcali się w łowców, na żubry polowano. 
Nic dziwnego – średnia masa żubrzego samca przekracza sześćset 
kilogramów, samicy zaś czterysta. A zdarzają się osobniki znacznie 
cięższe, ważące niemal tonę. Oczywiście nie cały tysiąc kilogramów 
można po upolowaniu zjeść, bo w masie zwierzęcia znaczny udział 
mają kości, skóra i mniej smaczne wnętrzności. Ale i one znajdowa-
ły swoje zastosowanie. Z kości robiono narzędzia i ozdoby, a skóra 
służyła początkowo do okrywania, później również do produkcji 
broni, szczególnie tarcz. Jak informował jeden ze średniowiecznych 
kronikarzy, skórą żubra mogło okryć się nawet siedmiu śpiących ludzi.

O elastyczności i grubości żubrzej skóry krążyły legendy. Nie bez 
powodu. W niektórych miejscach, szczególnie na przedniej części 
tułowia, jej grubość przekracza nawet centymetr. Jest też niezwykle 
wytrzymała. Polowanie na żubra z łukiem najczęściej nie miało sensu. 
Strzały nie były w stanie przebić jego naturalnej osłony. Dlatego, wy-
bierając się na polowanie, łowcy zabierali włócznie, a później solidną 
broń palną. Strzelanie do żubrów śrutem też się kończyło wyłącznie 
zadaniem im niezbyt groźnych ran. Wcześniej, gdy nie znano jeszcze 

Współcześnie żubr nie jest  
zwierzęciem łownym,  
natomiast ujawniane są  
niestety przypadki kłusownictwa
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broni palnej, a nawet żelaza, żubry brano podstępem – zaganiano do 
głębokich dołów, w których stawały się łatwiejszym łupem, a w osta-
teczności można było poczekać, aż same padną. Na terenach górskich 
próbowano naganiać je nad urwiska, z których – spłoszone – spadały. 

Współcześnie o elastyczności żubrzej skóry przekonujemy się naj-
częściej w tragicznych okolicznościach wypadków komunikacyjnych. 
Rzadko się zdarza, by żubr ginący w kolizji z samochodem lub nawet 
pociągiem miał rozerwaną skórę. Najczęściej uderzenie powoduje 
liczne obrażenia wewnętrzne, jednak skóra pozostaje nienaruszona. 
Nic zatem dziwnego, że dawniej była niezwykle cennym materiałem 
poszukiwanym przez rzemieślników. Tym droższym, im rzadszy sta-
wał się żubr. 

Nie ma co ukrywać, ludzie mieli i często wciąż mają do żubra 
stosunek czysto użytkowy. Kiedyś był pokarmem dostępnym dla 
wszystkich. Z czasem prawo do niego przyznali sobie tylko najpotęż-
niejsi, czyli władcy. Królewscy kucharze twierdzili, że najlepsze mięso 
pochodzi z młodych 2–3-letnich samic. Oczywiście prócz uprzywile-
jowanych trafiali się zawsze śmiałkowie, którzy dla żubrzego mięsa 
gotowi byli narazić się na srogie kary. Zapuszczali się w białowieskie 
knieje na łowy na króla Puszczy. Z czasem kary złagodzono, to i chęt-
nych zaczęło przybywać. Nawet w czasach carskich, kiedy zdawałoby 
się ochrona żubra stała na wysokim poziomie,

na chrzciny, wesela i tym podobne uroczystości (…) zastawiają 
w chatach żubrze mięso. Od każdego też chłopa, zaskarbiwszy 
sobie jego ufność, można nabyć rogi lub skórę… 

Tak Henryk Sienkiewicz relacjonował sytuację w Puszczy Białowie-
skiej na przełomie XIX i XX wieku. Ten użytkowy aspekt obecności 
żubra zachował się do dzisiaj i w wielu restauracjach wciąż podawane 
jest jego mięso.

Trzeba jednak przyznać, że polowania, które przez wieki doprowa-
dziły żubry do niemal całkowitej zguby, ostatecznie stały się dla nich 
ratunkiem. Z pewnością pomogło temu również pewne zadufanie 
polskich władców, którzy wiedząc, że żubr ostał się właściwie tylko 

Przy tak gęstej infrastrukturze  
drogowej i zasiedlaniu przez  
żubry nowych terenów kolizje 
żubrów z pojazdami są obecnie 
nieuniknione. Tragiczne w skutkach 
wypadki dowiodły, jak elastyczna 
i wytrzymała jest żubrza skóra 

Pozostawianie dla żubrów  
na zimę części zebranego  
z łąk siana zapoczątkowano  
już w końcu XVI wieku. Obecnie  
jest to jedna z podstawowych  
metod wspierania tych zwierząt
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w puszczach Polski i Litwy, zabronili polowania na to zwierzę. Nie 
była to jednak ochrona ze względów ideologicznych – wówczas jej nie 
znano. Chodziło o wyłączność i przywilej polowania (i zjadania) tego 
gatunku przez króla. Nieco humorystycznie można powiedzieć, że 
przetrwanie żubrów zawdzięczamy kulinarnym i łowieckim upodo-
baniom naszych władców. Ale jest w tym dużo prawdy. 

Wiemy, że w białowieskiej kniei łowy na żubra wyprawiano za 
czasów Władysława Jagiełły przynajmniej kilkakrotnie i już wtedy 
prawo do polowań na to zwierzę mieli tylko polski król i jego brat 
książę Witold. Jak zauważył carski kronikarz Puszczy Gregorij Kar-
cow, za panowania Władysława Jagiełły polowania na żubra miały 
jeszcze za cel zaopatrzenie wojska w mięso. Ale już za czasów jego 
syna Kazimierza IV Jagiellończyka 

polowano nie tyle z namiętności do walki, nierzadko niebez-
piecznej, ile dla zabawy, pasjonując się życiem na łonie przy-
rody. Prostotę odzieży i zachowania zastąpiły stroje i etykieta. 
W miejsce współtowarzyszy łowów pojawiła się świta i publicz-
ność. (…). Namiot i posłanie z mchu w cieniu drzewa już nie 
wystarczały, życie myśliwych przestało być marszowe, a polo-
wania przeplatano ucztami, pijaństwem i różnymi hulankami. 

Tak widział to Karcow. 
Kolejne królewskie polowania odbywały się ponoć za czasów Alek-

sandra Jagiellończyka (1504 r.), a potem dwukrotnie za panowania 
Zygmunta I Starego (1506 r. i 1507 r.). I to właśnie ten król objął żubra 
w 1529 r. prawną ochroną. Nie dotyczyła ona wyłącznie żubra, ale 
wszelkiej grubej zwierzyny żyjącej w cudzym lesie. A Puszcza Biało-
wieska już wtedy była lasem królewskim. Nieco później, bo w 1589 r., 
włączono ją do dóbr stołowych, co oznaczało, że była przeznaczana 
wyłącznie na utrzymanie dworu królewskiego. Dzięki temu uniknęła 
losu wielu innych puszcz, z których dochód trafiał do kasy rządowej 
lub które były rozdawane szlachcie za zasługi. Z połowy XVI wieku 
pochodzą też pierwsze zapisy o osocznikach strzegących zwierzyny 
i mających obsługiwać polowania królewskie. Nie wiadomo, ilu ich 
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było w tamtym czasie, ale niemal wiek później (w 1639 r.) „Ordy-
natia pusczy” określa ich liczbę na 277. Poza osocznikami było też 
4 starszych osoczników, 2 myśliwców i leśniczy. Sto lat później ich 
liczba była zbliżona i dopiero w dokumentach z 1795 r. znajdujemy 
informację o ograniczeniu o połowę służby chroniącej Puszczę. Nie 
malało też zainteresowanie kolejnych królów białowieskimi łowami 
(oczywiście na żubra). Przyjeżdżali oni w 1546 r. (Zygmunt August), 
w latach 1581, 1583 i 1584 (Stefan Batory), w 1597 r. (Zygmunt III), w 1643 
(Władysław IV), 1650 (Jan Kazimierz), 1752 (August III Sas) i w 1784 r. 
(Stanisław August Poniatowski).

Opieka władców nie polegała wyłącznie na utrzymywaniu służby 
chroniącej Puszczę i żubry oraz organizującej łowy. Początkowo dzia-
łania sprzyjające żubrom były nieco nieświadome. Łąki rozpostarte 
nad brzegami puszczańskich rzek były koszone na potrzeby dworu 
lub dzierżawione (tzw. wchody sianożęte), a że wiele z nich było 
bardzo mokrych, siano ustawione w stogach musiało więc czekać 
na zwózkę aż do mrozów, które skułyby podmokłe doliny rzeczne. 
Żubry skwapliwie wykorzystywały te „darmowe stołówki”. W 1700 r. 
zauważono, że żubrów najwyraźniej ubywa, a komisarze królewscy 
wizytujący Puszczę zalecili, by część siana przeznaczać dla zwierząt. 
Musieli być świadomi faktu, że żubry korzystają z tego rodzaju po-
karmu. I od tej pory rozpoczęto świadome i celowe dokarmianie 
ostatniego nizinnego stada żubrów, np. zimą 1780 r. przeznaczono 
dla nich 69 fur siana. W tym czasie zaczęto też liczyć żubry. Zimą 
1783 r. w zachodniej części Puszczy (Kwatera Białowieska) znajdowało 
się ich 230, a w całych białowieskich lasach przebywały wówczas 284 
„pewnie widziane y liczone żubry”. Wiemy to z raportu ówczesnego 
łowczego Puszczy Tomasza Klawy, który zresztą zastrzega, że w le-
śnych ostępach może być ich więcej. 

Przez blisko cztery wieki żubry miały solidną królewską opiekę. 
I niezależnie od przyziemnych motywów zasługi królów polskich dla 
ocalenia tego gatunku są nie do przecenienia.



Gdy w ostojach żubrów  
panuje spokój, potrafią  
godzinami wylegiwać się  
na otwartej przestrzeni.  
W XIX wieku ostatnim  
na europejskich nizinach  
miejscem, gdzie mogły  
to robić, była Puszcza  
Białowieska
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Carskie bydełko 

O tym, jak traktowano żubry w czasach carskich

Powszechnie wiadomo, że wszelkie zawieruchy wojenne nie sprzyjają 
dzikim zwierzętom, które padają łupem wojsk (własnych lub nie-
przyjacielskich), powstańców, partyzantów i – w równie pokaźnym 
udziale  – głodującej z  powodu licznych rekwizycji ludności. Ale 
przejęcie Puszczy Białowieskiej przez carów rosyjskich w  wyniku 
trzeciego rozbioru Polski (1795  r.) na szczęście nie odbiło się zbyt 
negatywnie na ostatnich w  świecie żubrach. Owszem, w  później-
szym okresie, gdy przez Puszczę szły wojska Napoleona lub kiedy 
powstańcy listopadowi i styczniowi prowadzili tu działania zbrojne, 
żubry faktycznie to odczuły. Na szczęście carskie służby łowiec-
kie z  czasem stawały się w  pełni świadome wyjątkowej rzadkości 
zwierzęcia, którym się opiekowały, i  znajdowały sposób na to, by 
chronić go od zagłady, tak jak robili to ich poprzednicy za czasów 
królów polskich. 

Tuż po rozbiorach, w okresie panowania carycy Katarzyny i jej 
następcy Pawła, do Puszczy wkradło się sporo chaosu. Znaczna 
jej część na wschodnich rubieżach została całkowicie wykarczowana. 
Na szczęście już 10 września 1802 r. car Aleksander I wziął żubry pod 
ochronę. Za ich zabicie groziła wysoka kara pieniężna (2 tys. rubli) lub 
zsyłka na Sybir dla tych, których nie stać było na płacenie. Polecenie 
ochrony żubrów otrzymał litewski gubernator wojenny na piśmie, 
a brzmiało ono następująco:



44

Pan Generał Kawalerii Gubernator Wojenny Litewski  
Baron Benigsen!
Zważywszy na rzadkość gatunku zwierząt zwanego żubrem, 
który znajduje się na Litwie, w lesie Białowieskim, uznałem za 
konieczne ochronić je przed zabijaniem i płoszeniem, a w celu 
ich wyżywienia przypisać, jak dawniej, wsie pozostałe po Eko-
nomii Brzeskiej: Ćwirki, Panasiuki, Kamieniuki i Myzpnary 
Pauckie. W związku z tym polecam wam, biorąc pod uwagę 
miejscowe uwarunkowania, przedstawić do zatwierdzenia 
Senatowi Cesarstwa ulgi, które winny być przyznane tym 
Chłopom.
Pozostaję z życzliwością 
Jego Cesarska Wysokość Aleksander.

W tym czasie wprowadzono również zwyczaj liczenia żubrów, 
dzięki czemu mamy dzisiaj orientację, jak kształtowała się liczebność 
zwierząt przez niemal cały XIX wiek. Początkowo była dość niska – 
w 1802 r. wykazano zaledwie 200 żubrów, ale siedem lat później było 
ich 350, a w 1857 r. aż 1898. W końcu XIX wieku ponownie ich liczba 
spadła do około 700 i na tym poziomie utrzymała się do wybuchu 
I wojny światowej.

Można podejrzewać, że są to wartości bliskie rzeczywistości, 
chociaż nie zawsze badacze dają im wiarę. Dzisiaj w całej Puszczy 
Białowieskiej żyje około 1200 żubrów i – jak to niektórzy określa-
ją – żubry wylewają nam się z Puszczy. Bo faktycznie dużo żubrów 
wychodzi obecnie poza obszar Puszczy, wędrując na odległość kilku-
nastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów od jej najbliższego skraju. 
Najczęściej takie stada po pewnym czasie wracają, ale dla niektórych 
badaczy jest to dowód na to, że tak olbrzymia liczba żubrów nie 
mogłaby znaleźć w Puszczy wystarczającej ilości pokarmu, a dane 
podawane przez służby carskie są przesadzone. Inni zauważają jed-
nak, że w okresie, w którym żubrów było niemal 2 tys., w Puszczy 
praktycznie nie było innych dużych zwierząt roślinożernych, służby 
carskie zaś dwoiły się i  troiły, by zapewnić żubrom konieczne do 
przetrwania zimy zapasy karmy. 
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Zostawiając jednak te dyskusje na boku, trzeba przyznać, że rzeczy-
wiście opieka nad żubrami była w tym okresie bardzo rozbudowana. 
Żubry zaczęto dokarmiać już w 1812 r. i czyniono to przez kolejne 
sto lat. Od 1860 r. odbywały się carskie i wielkoksiążęce polowania. 
Pierwsze polegało na zapędzeniu masy zwierząt do olbrzymiej, liczącej 
800 ha, zagrody, by później w ciągu dwóch dni zastrzelić w niej 28 żub-
rów i wiele innej zwierzyny. Łowy te otworzyły nową erę w dziejach 
Białowieży, ponieważ coraz chętniej zaczęli zjeżdżać tu na polowania 
rosyjscy kniaziowie. Puszczę zaczęto przekształcać w wielki zwierzy-
niec, a ostatecznie w 1889 r., po kilkuletnich negocjacjach z własnym 
rządem, car wymienił ją za inne ziemie i włączył w skład tzw. Domen 
Carskich, czyli prywatnych posiadłości. W Białowieży wybudowano 
pałac i cerkiew oraz doprowadzono linię kolejową. Puszcza, a nade 
wszystko żubry, miała w postaci kolejnych carów wielkich opiekunów. 
Ale carowie najczęściej byli daleko…

Zapewne dlatego nie wszystko szło „ładnie i składnie”, a wiele 
współczesnych publikacji pomija milczeniem smutną rzeczywistość 
tamtego okresu. Jej niezatarty ślad pozostawił jednak w 1903 r. Gre-
gorij Karcow w monumentalnym dziele pt. „Białowieżskaja Puszcza”. 
Mimo wprowadzenia carskiego ukazu o ochronie żubrów, 

wiadomym było, że skóry żubrów sprzedawano Żydom i rze-
mieślnikom na publicznych targowiskach (…) w 1809 r. 5 skór 
i 2 głowy zakupił profesor fizyki, zakonnik, Dominik Wojsznie-
wicz. Kiedy departament, z powodu próśb muzeów i uniwer-
sytetów, zażądał przysyłania skór i szkieletów padłych żubrów, 
z Puszczy informowano, że skóra zgniła, a kości rozwlekły wilki…

W roku 1912, w czasie marszu Napoleona na Moskwę, Puszcza 
stała się areną działań wojennych. 

W połowie polski personel (administracji Puszczy – przyp. W. S.) 
uważał się za zwolniony od wszelkich obowiązków: wyżsi 
urzędnicy porzucili swe miejsca pracy, leśnicy, strażnicy i po-
zostali wraz z chłopami stali się kłusownikami… 
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Czteromiesięczne walki i związane z nimi przemarsze wojsk, a tak-
że kłusownictwo sprawiły, że część żubrów w ogóle wyniosła się 
z Puszczy. Znana stała się historia ucieczki części zwierząt do Puszczy 
Świsłockiej, własności hrabiego Tyszkiewicza. Próby ich odzyskania 
trwały jedenaście lat i ostatecznie skończyły się zwrotem ośmiu osob-
ników, tylko nikt nie wie, ile ich tak naprawdę tam uciekło. 

Tyszkiewicz jakoby zwracał żubry, lecz zawsze wychodziło 
tak, że albo nie można ich było przegnać latem z obawy przed 
utopieniem się w zabagnionych brzegach Narewki, zaś zimą po-
jawiało się drugie niebezpieczeństwo, że jakoby cielne żubrzyce 
mogą poślizgnąć się na lodzie… 

Ciśnie się na usta powiedzenie ukute jeszcze przed zaborami, że 
„szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. 

Zanim w Białowieży pojawił się na swym pierwszym polowaniu 
car Aleksander II, polowało tu wielu innych możnych. Również potem 
zjeżdżało na polowania wielu członków carskiej rodziny. Jednak naj-
wyraźniej nie miało to większego znaczenia dla ogólnego rozluźnienia 
panującego w służbie leśnej. 

W ogóle – pisze Karcow – głównymi kłusownikami byli sami 
strażnicy lasu. Łamiąc prawo, nie mogli jednocześ nie nie pa-
trzeć przez palce na kłusownictwo okolicznych mieszkańców. 
Ubitą zwierzynę na oczach wszystkich wieziono na sprzedaż 
do Wilna, a nawet do Warszawy. O tym wszystkim, gdy zmie-
niły się czasy, otwarcie opowiadali żyjący do dziś członkowie 
puszczańskiej służby. 

W swej opowieści o niedoli żubrów Karcow dość sarkastycznie stwier-
dził, że uratowała je nieznajomość prawa. Przez lata było ono stop-
niowo łagodzone, do tego nawet stopnia, że obcokrajowcy drwili, iż 
grzywnę powinno uiszczać się jeszcze przed przyjazdem do Puszczy – 
była tak niska, że aż zachęcała do kłusowniczego strzału. Wynosiła 
25 rubli, gdy w tym samym czasie za granicą za głowę żubra płacono 
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rubli 500! W latach 60. XIX wieku pensja strażnika wynosiła 50 rubli 
plus 35 rubli dodatku na opiekę nad koniem. Na szczęście wielu 
miejscowych żyło w ciągłym przekonaniu, że kary wciąż są srogie. 

Po 1860 r. próbowano ratować sytuację Puszczy i żubrów. Dotych-
czas cała służba – straż leśna, strzelcy i ich pomocnicy – rekrutowa-
na była z okolicznych chłopów. Płacono im żołd, nadawano ziemię 
zwolnioną z wszelkich danin i do tego nie można było tych ludzi 
wyrzucić ze służby! Ba, leśniczy, któremu podlegali, nie miał prawa ich 
ukarać za niedopełnienie obowiązków czy niesubordynację. W 1869 r. 
postanowiono tę sytuację zmienić i wprowadzono nowe zasady za-
trudniania niższego personelu służby leśnej. Od tego czasu stali się 

Dokarmianie żubrów i pozostałych 
dużych roślinożerców było dla carskiej 
służby łowieckiej priorytetem. 
Dzięki temu w Puszczy Białowieskiej 
udawało się utrzymać bardzo liczne 
populacje zwierząt kopytnych 

Współcześnie większość głów żubrów 
padłych w Puszczy Białowieskiej  
trafia do największej na świecie ich 
kolekcji w Instytucie Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że część czaszek nie 
zawsze legalnie zostaje wyniesiona  
lub wywieziona z Puszczy. Tak było 
w XIX wieku, tak jest i teraz…   
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oni najemnikami. Wzmocniono też administrację Puszczy, tworząc 
w 1872 r. urząd rewizora i nowe leśnictwa. Było ich pięć, a każdy 
leśniczy miał do pomocy jedną osobę. Oprócz tego funkcjonowało 
14 rewirów, pilnowanych przez 14 umundurowanych strażników 
objazdowych, 102 stróżów leśnych oraz 10 stróżów żubrowych. Ale i ta 
zmiana skończyła się porażką. W krótkim czasie, po wizycie wicein-
spektora korpusu leśniczych, podjęto decyzję o wymianie wszystkich 
leśniczych i postawieniu ich przed sądem za nadużycia. Czy to coś 
dało? Trudno to stwierdzić, choć z zapisków Karcowa wynika, że 
sytuacja nieco się poprawiła. Tyle tylko, że mimo tak licznej służ-
by leśnej w czasie polowania Wielkich Książąt, które odbywało się 
w 1880 r., jego uczestnicy dowiedzieli się od wożących ich po lesie 
wieśniaków, iż „mięso i rogi żubra można nabyć w każdym czasie”. 
Mówiło się też wtedy, że 

kłusownictwo stało się tak powszechne, że pozbycie się go jest 
prawie niemożliwe bez podjęcia decyzji o wysiedleniu wszyst-
kich postronnych poza granice Puszczy. 

Po przekazaniu w 1889 r. Puszczy Białowieskiej do Carskich Apa-
naży bezpieczeństwo żubrów uległo pewnej poprawie. Utworzono 
specjalną służbę łowiecką, na czele której stali światli i wykształceni 
leśnicy oraz bardzo doświadczeni myśliwi ściągnięci spoza Puszczy. 
Wydano walkę kłusownictwu, co bardzo dobrze obrazują liczby – 
w 1888 r. do sądów skierowano 7 spraw o kłusownictwo, a w 1901 r. 
już 152 sprawy. Przypuszczano, że ten wzrost był związany nie tylko 
z coraz lepszą pracą służby łowieckiej, ale również ze zwolnieniem 
ze służby kilku miejscowych strażników, których krewniacy w tak 
okrutny dla zwierząt sposób postanowili zemścić się na służbie leśnej. 
Karcow zaznaczył jednak, że paranie się nielegalnymi polowaniami 
nie było wśród ludzi przypadkowe. Większość mieszkańców wsi pusz-
czańskich (wymienił Budy, Teremiski i Pogorzelce) to „kłusownicy 
z pasji”, chłopi zaś rozsiani wzdłuż granic Puszczy to „prawdziwi 
profesorowie kłusownictwa”. Ani na jednych, ani na drugich nie 
było sposobu, może prócz przymusowego wysiedlenia, co w 1896 r. 
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w stosunku do niektórych kłusowników rzeczywiście uczyniono. 
Możliwe, że na żubry kłusowano w tym czasie rzadziej, ale to zapewne 
dlatego, że Puszcza stawała się lasem pełnym innych zwierząt, szcze-
gólnie jeleni, saren, danieli i dzików. 

Dopełnienia niewesołego obrazu sytuacji ostatnich żubrów na 
świecie dokonał Konrad Wróblewski, który w 1927 r. wydał pierwszą 
polską monografię naukową tego gatunku. Doktor Wróblewski na 
przełomie XIX i XX wieku przez dwa i pół roku pracował w Puszczy 
Białowieskiej, badając żubry. Interesowało go wszystko, co dotyczyło 
tych zwierząt, choć najbardziej kwestie ich zdrowia. Pisał: 

(…) próby kłusowników, by upolować żubra zdarzają się bardzo 
często. Zabite przez kłusownika żubry dostały mi się w celu 
sekcji 9 razy. Na całą sumę sekcjonowanych wynosi to 10,2%. 
Oprócz tego przy sekcji żubrów, padłych z rozmaitych przy-
czyn, znaleziono w ich ciele kule kłusowników w 7 wypadkach. 
Żubry, które otrzymały nabój śrutu, zdarzały się znacznie czę-
ściej, niektóre nawet były wprost zasiane śrutem. 

Skąd tak poważny problem z nielegalnym zabijaniem żubrów w ich 
ostatniej ostoi? Wróblewski upatruje go w reformie włościańskiej 
przeprowadzonej w latach 60. XIX wieku. Zbyt mało ziemi nadano 
wówczas miejscowym chłopom, a ci, dzieląc ją między potomków, 
doprowadzili do bardzo dużego rozdrobnienia gruntów. Na początku 
XX wieku było ono tak znaczne, że własna ziemia orna nie zapewniała 

puszczaninowi nawet chleba, tak że osadnicy ci zmuszeni są 
z nastaniem zimy artykuł ten dokupować. Wywiązuje się z tego 
zazdrość do żubra. Puszczanin, wiedząc, że puszczę oszczędza 
się i chroni przeważnie ze względu na żubra i że z tego powo-
du jest on sam skrępowany i ograniczony, daje wyraz żalom 
i narzekaniom, że żubrowi lepiej się powodzi niż jemu (…). To 
wywołuje w nim nieprzychylne uczucie w stosunku do zwierza 
jako do przeciwnika. Tem też tłomaczy się, że w czasie zaburzeń 
pierwszej rewolucji wpadały do puszczy całe partyje włościan, 
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zabijając żubry przy jasłach pokarmowych w sposób okrutny 
i bezcelowy, gdyż nie mogli ci ludzie korzystać ni z mięsa, ani 
ze skóry zabitych zwierząt.

W tym czasie miejscowy lud, nie pojmując wagi starań o zachowanie 
żubra, wymyślił dla niego specjalne okreś lenie – „carskaja skotinka”, 
czyli carskie bydło. Przekonany o swojej krzywdzie, nie miał dla niego 
szacunku.

Mimo wszystko dbałość o żubry udawała się carskim służbom 
bardzo dobrze. Ochrona przed kłusownictwem była jednym z wielu 
podejmowanych przez nią działań. Bardzo istotne było prowadzenie 
dokarmiania, a w końcowym okresie carskiego panowania również 
opieki weterynaryjnej nad zwierzętami. Specjalnie dla żubrów ko-
szono łąki, ustawiano paśniki i stodoły do magazynowania siana, 
ograniczano wypas bydła w lesie, dbano o spokój zwierząt, wytyczając 
w Puszczy rewiry całkowicie wyłączane z gospodarki leśnej, i w końcu 
utworzono zwierzyniec, który miał ograniczyć narastający ruch tu-
rystyczny powodujący płoszenie stad. W 1914 r. nic nie wskazywało 
na tak rychłą zagładę gatunku.

Świadomość znaczenia łąk  
dla przetrwania żubrów istniała  
już w średniowieczu. Ich 
utrzymywaniem przez wieki 
zajmowały się specjalne służby 
królewskie, a w okresie rozbiorów 
mieli to w swoim obowiązku  
carscy urzędnicy łowieccy



Żubry, szczególnie zimą, były  
łatwym łupem dla myśliwych  
i kłusowników. Ufne swej sile,  
pozwalały ludziom zbliżać się  
na odległość pewnego strzału…
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A jednak wyginęły 

Powody kurczenia się zasięgu gatunku  
i jego wymieranie

Opowieść o tym, jak doszło do wyginięcia żubrów, mogłaby być prosta 
i krótka. Ot, były to duże i stosunkowo łatwe (szczególnie od chwili, 
gdy pojawiła się broń palna) do upolowania zwierzęta. Dlatego przez 
setki, a nawet tysiące lat polowano na nie bez umiaru, dopóki były, 
dopóki błąkały się po łąkach i lasach. Ale nie mogło to trwać wiecznie, 
dlatego wielkie żubry – mówiąc brzydko – skończyły się. I na tym 
można by poprzestać, snując opowieść o wyginięciu tych pięknych 
zwierząt. Żubr jest jednak gatunkiem, któremu warto przyjrzeć się 
bliżej, a to dlatego, że proces jego wymierania odbywał się niemal 
na naszych oczach. Mało tego, żubr dotrwał do czasów, w których 
istniała już i rozwijała się idea ochrony rzadkich gatunków. Ochrony 
nie tylko ze względu na chęć polowania, tak jak było to w XIX wieku 
i we wcześniejszych stuleciach, ale również dlatego, by zwyczajnie 
trwały, cieszyły się swoim życiem, a nas zachwycały swoją obecnością. 
A jednak żubry nie przetrwały. Warto opowiedzieć, dlaczego. 

Zabicie żubra przynosiło wiele korzyści. Skóry do obciągania tarcz 
bojowych i na ciepłe okrycia; grube kości, z których można było 
wytwarzać narzędzia i ozdoby; rogi, dzięki temu, że puste w środ-
ku, używane w roli kielichów, i to nie byle jakich, bo świadczących 
o odwadze, męstwie, sile i bogactwie właściciela. Ale nade wszystko 
mięso… dużo mięsa. Wielkie udźce, potężne szynki i karkówki, ol-
brzymie obleczone mięsem żebra, no i liczne podroby. W czasach, 
w których człowiek zdobywał pokarm głównie dzięki polowaniom, 

Żubr, szczególnie zimą,  
zanim ucieknie, długo się  
będzie zasta nawiał, czy warto.  
Bez wątpienia korzystali z tego 
dawni łowcy, dla których był  
cenną zdobyczą
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nikt nie pogardzał taką ilością jedzenia. Dlatego żubry ginęły. Nikt też 
nie oglądał się na to, że tych olbrzymich zwierząt było coraz mniej, że 
stawały się „towarem deficytowym”, a więc coraz droższym, którego 
niebawem zabraknie. To były czasy, kiedy nikt szczególnie nie myślał 
o ochronie zasobów przyrodniczych i nie planował racjonalnego ich 
wykorzystania. Liczyło się tu i teraz. Wobec przyrody obowiązywało 
prawo pięści. 

Poza tym rozwijała się hodowla zwierząt gospodarskich – bydła, 
owiec, kóz, świń – i to one zastępowały na stołach mięso dzikich 
zwierząt. Zdobywanie pożywienia podczas polowania stopniowo 
stawało się rozrywką możnych, którzy zresztą często zawłaszczali 
prawo do łowów na duże lub rzadkie zwierzęta. Ale dla ludzi biednych 
polowania na żubry niejednokrotnie były jedynym ratunkiem przed 
głodem. Cóż z tego, że wedle prawa mogły być nielegalne? Cóż z tego, 
że skłusowanie jelenia czy żubra można było przypłacić olbrzymią 
karą, a nawet życiem? Cóż to wszystko znaczyło wobec głodu rodziny, 
gdy pusty żołądek „przywierał” do kręgosłupa, a dzieci marły z niedo-
żywienia? Nic. Trochę strachu, wysiłku i nerwów, trochę szczęścia… 
i cała wieś dostawała szansę przeżycia do wiosny. 

Przypuszcza się, że pierwotnie żubry zamieszkiwały niemal całą 
Europę. Ich zasięg rozciągał się, z pominięciem najwyższych gór, nie-
mal nieprzerwanie od Pirenejów, przez północne Włochy i Bałkany, 
północne wybrzeża Morza Czarnego, aż do gór Kaukazu. Na północy 
opierał się o wybrzeża Bałtyku, a nawet go przekraczał, bo sięgał 
południowej Szwecji. Wschodnia granica zasięgu żubra przebiegała 
przez południowo-zachodnią Rosję, mniej więcej wzdłuż linii łączącej 
współczesną Łotwę z Gruzją i Armenią. Niektórzy badacze dowodzą, 
że zasięg gatunku na zachodzie naszego kontynentu był nieco mniej-
szy, ale nie zmienia to faktu, że dla żubrów nie było to najszczęśliwsze 
miejsce na Ziemi. A to dlatego, że w ostatnich dwóch tysiącleciach 
właśnie tutaj następował najszybszy rozwój społeczeństw i towarzy-
szącej ludziom myśli technicznej. 

Człowiek coraz bardziej potrzebował nie tylko mięsa czy skór, ale 
przede wszystkim miejsca do życia, do rozwoju osiedli i  łączących 
je traktów, a także do hodowli zwierząt domowych. Tę przestrzeń 
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wydzierał dzikiej przyrodzie. Karczowano lasy, a dzikie, nadrzeczne 
łąki zamieniano w pastwiska. Dostępność miejsc, w których żubry 
mogły czuć się spokojnie i bezpiecznie, kurczyła się bardzo szyb-
ko. Nie można wykluczyć, że obok polowań drugim czynnikiem 
sprzyjającym ginięciu żubrów było sąsiedztwo wypasanego bydła 
i rozprzestrzenianych przez nie chorób. Stada krów przez całe wieki 
były pasione nie tylko na łąkach, z których wcześniej korzystały żubry, 
ale i w lasach. Działo się to nawet w Puszczy Białowieskiej i to jeszcze 
po II wojnie światowej. 

Ale myliłby się ten, kto za wylesianie i rozwój rolnictwa i hodowli 
zwierząt winiłby naszych przodków żyjących wyłącznie dwieście, 
pięćset czy nawet tysiąc lat przed nami. Ten proces zaczął się zde-
cydowanie wcześniej. Jeszcze 6 tys. lat temu lasy pokrywały 80% 
naszego kontynentu, a karczunek olbrzymich powierzchni zaczął się 
już w epoce brązu, czyli 5 tys. lat temu. Do pierwszej połowy XX wieku, 
kiedy to w Europie zatrzymano proces ograniczania powierzchni 
leśnej, zniknęła ponad połowa tutejszych puszcz. Dzisiaj lasy Starego 
Kontynentu stanowią ledwie 32% jego powierzchni. Ciekawe, że gdy 
przyjrzymy się miejscom ubywania lasów w Europie, to zbiegają się 
one z rejonami ginięcia w tym czasie żubrów. To doskonały dowód na 
to, jak postępująca cywilizacja prowadziła do zagłady tych zwierząt.

Żubry przegrywały z pochodem ludzi, stopniowo ustępowały. Naj-
pierw zniknęły z zachodu i południa Europy, gdzie w wielu miejscach 
nastąpiło to jeszcze zanim Polska uzyskała status samodzielnego pań-
stwa. Zaraz potem, bo już w XI wieku, wybito je w Szwecji. Co prawda 
słynne rogate hełmy wikingów są wymysłem dziewiętnastowiecznych 
bajarzy, ale nie zmienia to faktu, że właśnie między VIII a XI wiekiem 
lud ten przestał „mieścić się” w południowej Skandynawii, a potrzeba 
zdobycia nowej ziemi zrobiła z niego słynnych żeglarzy i wojowników. 
Skoro brakowało miejsca dla ludzi, to gdzie miały się podziać żubry? 
Historia była dla nich bezlitosna – skończyły w normandzkich kotłach 
lub nadziane na rożna. 

W innych rejonach Europy, gdzie wciąż występowały, stawały się 
coraz mniej liczne. Z terenów Francji, krajów Beneluksu, ale także 
wschodniej Ukrainy zniknęły pod koniec średniowiecza. W wieku XVI 
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wybito je w większości ostoi na terenie dzisiejszych Niemiec, Austrii 
czy Węgier. Sto lat później ostały się już niemal wyłącznie na terenach 
dzisiejszej Polski, Białorusi, Litwy i Czech. Ocalała też populacja 
zamieszkująca stoki Kaukazu, choć tamte żubry, żyjące przez tysiące 
lat w górach, nieco różniły się od „naszych”, obecnie nazywanych 
nizinnymi lub białowieskimi. Były niższe (o około 20 cm) i lżejsze 
(o blisko 100 kg), a przetrwały na wolności do 1927 r. Niektórzy 
autorzy twierdzą, że nawet krócej, bo do roku 1926, ale nie ma to 
większego znaczenia, ponieważ wyginęły bezpowrotnie. Dzisiejsza 
nomenklatura określa je mianem żubrów górskich lub kaukaskich, 
a prócz wielkości i wagi różniły się od żubra białowieskiego bardziej 
kędzierzawymi włosami, o ciemniejszej, niemal czekoladowej barwie, 
krótkimi, wysokimi i zaokrąglonymi racicami oraz ogonem pokrytym 
krótkimi włosami z wyraźną kiścią kudłów na końcu. 

Żubry nizinne na przełomie XVIII i XIX wieku przetrwały już wy-
łącznie w białowieskich ostępach. Dlaczego właśnie tutaj, to już 
wiemy z rozdziału „Polować i  smakować?”, ale z  jakiego powodu 
ostatecznie i w Puszczy Białowieskiej wyginęły na początku XX wieku?

W 1795 r. dokonano trzeciego rozbioru Polski, a Puszcza Biało-
wieska stała się częścią Rosji. Z poprzedniego rozdziału wiemy, że 
kilka pierwszych lat nie wróżyło nic dobrego dla Puszczy. Władająca 
wówczas caryca Katarzyna interesowała się nią przede wszystkim 
jako bogactwem, które można bądź rozdać zasłużonym dowódcom 
bądź spieniężyć. Na szczęście już w 1802 r. car Aleksander I nakazał 
żubry objąć ochroną. Od tej pory carska opieka trwała nieprzerwanie 
przez ponad sto kolejnych lat, aż do wybuchu I  wojny światowej. 
Na niespełna pół roku przed jej rozpoczęciem białowieska służba 
łowiecka zapisała w dokumentach, że Puszczę zamieszkuje 737 żub-
rów, z czego niewielka grupa (prawdopodobnie 10) w zamkniętym 
zwierzyńcu. 

Kilkanaście miesięcy później (od 30 sierpnia 1915 r.) Puszcza była 
już w  rękach niemieckich. Mimo że wojskowy zarząd okupującej 
Puszczę armii niemieckiej natychmiast po jej zajęciu przystąpił do 
eksploatacji zasobów drzewnych, wydawało się, że żubry mogą czuć 
się względnie bezpiecznie. Już 20 kwietnia 1915 r. dowództwo ogłosiło 

W czasie I wojny światowej żubry 
czekające na codzienną porcję  
karmy były łatwym celem  
dla żołnierzy
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tymczasowe przepisy o  polowaniu, w  których jasno określono, że 
żubr zostaje wzięty pod całkowitą ochronę. Jak się wkrótce okazało, 
przepisy były martwe  – podczas przejścia frontu przez lasy biało-
wieskie oddziały wojska masowo zabijały zwierzęta, w  tym żubry. 
Ale nie one pierwsze rozpoczęły ostatni rozdział całkowitej zagłady 
tego gatunku. 

W pierwszej połowie sierpnia 1915 r. wycofujące się wojska ro-
syjskie uwolniły wszystkie zwierzęta znajdujące się w białowieskim 
zwierzyńcu, a 20 sierpnia wywieziono do Moskwy pomnik żubra 
ustawiony w Białowieży na pamiątkę polowania cara Aleksandra II. 
Pomnik ten nigdy już nie powrócił do białowieskich lasów, bo choć 
po wojnie został odzyskany, to po krótkim okresie prezentowania 
go na placu Zamkowym w Warszawie trafił ostatecznie do Spały, 
gdzie stoi po dziś dzień. Jednocześnie z wypuszczeniem zwierząt, 
w Puszczy pozostawiono oddział wojska, którego zadaniem mia-
ło być partyzanckie życie i nękanie Niemców mających niebawem 
zająć te tereny. Jak utrzymują źródła niemieckie, ta specjalna grupa 
liczyła około stu osób, a jednym z głównych ich źródeł pożywienia 
były zabijane przez wojskowych zwierzęta. Ostatnie stado nizinnych 
żubrów zaczęło topnieć w oczach. Wydaje się, że władze niemieckie 
przejęły się sytuacją i 25 września 1915 r. wydały specjalne zarządzenie 
łowieckie dla Puszczy Białowieskiej, w którym zaznaczyły, że 

chociaż tu chodzi o kraj nieprzyjacielski (…) chcą zachować 
dla potomności ten jedyny w swoim rodzaju zabytek przyrody, 
jakim są żubry. 

Z Bawarii ściągnięto nawet specjalną straż leśną, której zadaniem 
miała być ochrona zwierząt przed kłusownictwem. Wydawało się, 
że znowu będzie lepiej. 

Niestety, mądre przysłowie mówi, że ryba psuje się od głowy. 
Dobitnie pokazał to niemiecki cesarz Wilhelm II, wizytujący Puszczę 
półtora miesiąca po wydaniu rozkazu ponownie biorącego żubra pod 
ochronę – 12 listopada urządził pod Czerlonką polowanie… na żubry! 
Osobiście zastrzelił jednego. Zresztą nie tylko on miał ten przywilej. 
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Wiadomo, że w pierwszych kilku miesiącach okupacji z martwym 
królem Puszczy sfotografowali się także feldmarszałek książę Leopold 
Bawarski oraz hrabia von Strachwitz. Z niewielu przekazów z tamtego 
okresu wiemy, że w Białowieży kwitły nie tylko polowania oficjeli. 
Niestety nie udało się też zatrzymać kłusownictwa, o którym była 
mowa w poprzednim rozdziale. W listopadzie 1915 r. zarząd wojskowy, 
świadomy tragizmu sytuacji, zaapelował do niemieckich muzeów, 
by przysyłały do Puszczy preparatorów celem wynajdywania w lesie 
zabitych zwierząt i wzbogacania muzealnych zbiorów pobranymi 
z nich szkieletami. 

W tym miejscu konieczna jest krótka dygresja i powrót do okresu 
przed wkroczeniem armii niemieckiej do Puszczy Białowieskiej. W hi-
storii mieszkańców tych terenów można znaleźć wiele tragicznych 
momentów, jednak bez wątpienia jednym z najgorzej wspominanych 
jest okres bieżeństwa. Zdecydowaną większość ludności tej części 
Podlasia stanowili Białorusini. Latem 1915  r. wycofujące się przed 
napierającą armią niemiecką wojska carskie wyganiały z domostw 
ludzi, każąc im natychmiast ruszać na wschód. Jednocześnie rekwizy-
cji podlegały niemal wszystkie plony i wiele zwierząt gospodarskich. 
Smutne pochody bieżeńców ruszyły na wschód, a gdy już oddaliły 
się wystarczająco daleko, wojsko paliło całe wioski. Taktyka spalonej 
ziemi miała utrudnić życie nadchodzącym Niemcom. Dla wygnanych 
mieszkańców był to początek kilkuletniej tułaczki, z której wielu już 
nie wróciło. Carska Rosja nie była gotowa na przyjęcie setek tysięcy 
przegnanych z domów obywateli i opiekę nad nimi. Wielu z bieżeń-
ców głodowało, dziesiątkowały ich choroby. Żyli w niewyobrażalnym 
ubóstwie, z  dala od rodzinnych wiosek, które do niedawna były 
jedynym znanym im światem, zamienionym przez carskie wojsko 
w  zgliszcza. Tak więc w  okresie, w  którym unicestwiano ostatnie 
żubry, większość mieszkańców tych terenów przebywała w  głębi 
Rosji. Nieliczni, pozostali na miejscu, byli najczęściej chłopami pol-
skiego pochodzenia. 

Mimo że niektóre przekazy odpowiedzialnością za wyginięcie 
żubra próbują obarczyć kłusownictwo miejscowych włościan, to 
istnieją relacje pokazujące, że w początkowym okresie wojny żubry 
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były niemiłosiernie nękane przez armię niemiecką. Najwyraźniej 
prawo i rozkazy niemieckiego dowództwa sobie, a życie sobie. Już 
po zakończeniu wojny pułkownik Konstanty Chłapowski w liście do 
dr. Konrada Wróblewskiego, jednego z najbardziej uznanych badaczy 
żubrów tamtego okresu, napisał: 

wyszedł rozkaz od głównodowodzącego, księcia Leopolda 
Bawarskiego, do zaspokojenia wojska tem co było pod ręką 
w kraju. Jasne więc jest, że w pierwszej linji padła ofiarą zwie-
rzyna, a najpierwszej linji żubry, nie uciekające i nie bojące 
się wojska (…) patrole i wojsko chciały jeść, więc rozpoczęło 
się masowe strzelanie, naturalnie w pierwszej linji do żubrów 
(pisownia oryginalna). 

I jeszcze jeden opis zdarzeń z tego czasu, opublikowany w Berlinie 
w 1918 r. przez Grubera – adiutanta dywizyjnego armii niemieckiej:

im głębiej oddziały wkraczały do lasu, tym więcej przyzwy-
czajała się zwierzyna do widoku przeciągających mas ludzi. 
Napełnienie próżnej kuchni polowej świeżo ubitą dziczyzną 
nie natrafiało teraz na wielkie trudności. Nierzadko nawet uda-
wało się ubić jelenia z maszerującej kolumny, a podczas braku 
dowozu żywności widziało się niejednokrotnie wracające wozy 
prowiantowe, wypełnione przeróżną zwierzyną, począwszy od 
żubra, a kończąc na głuszcu i jarząbku. Żubry, które widocznie 
przez stałe karmienie zupełnie były nawykłe do ludzi, kroczyły 
nieraz tuż obok kolumny, być może w mniemaniu, że są to 
wozy z pokarmem, przeznaczonym dla nich… 

W dalszej części relacji jej autor podał w wątpliwość pojawiające 
się w tym czasie spekulacje, że żubry zostały przetrzebione przez 
cofające się oddziały rosyjskie. Na poparcie swoich tez użył następu-
jących argumentów. Rosjanie wypędzili setki tysięcy ludzi, odbierając 
im zwierzęta hodowlane. Jedzenia mieli więc pod dostatkiem i nie 
było potrzeby polowania na żubry. Poza tym do zwierząt tych mieli 

Żubry biegają niechętnie, choć  
na krótkich dystansach rozwijają 
prędkość nawet 50–60 km/h
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olbrzymi szacunek, gdyż w carskiej armii było powszechnie wiado-
mo, że na przetrwaniu żubra carowi zależało jak mało komu. Nie 
odważyliby się polować na to zwierzę. A poza tym armia niemiecka, 
wkraczając do Puszczy, nigdzie nie znajdowała resztek tych zwierząt, 
co raczej przeczy tezie, że były zabijane przez Rosjan. 

Z biegiem wojny żubrów ubywało. Oszacowano, że po wielkiej 
ich rzezi w sierpniu 1915 r. pozostało w Puszczy ledwie 150 osob-
ników. W  styczniu 1916  r. niemiecka administracja policzyła bia-
łowieskie żubry – było ich 178. Za to w marcu 1917 r. już tylko 121. 
Żyjące w coraz mocniej eksploatowanych (siłami tysięcy rosyjskich 
i  francuskich jeńców wojennych) ostępach, nie miały pojęcia, kto 
do nich strzela. My też tego nie wiemy. Czy byli to partyzanci ro-
syjscy, niemieccy dezerterzy i maruderzy, regularne wojsko, a może 
nieliczni chłopi, którzy nie pogodzili się z carskim rozkazem opusz-
czenia tych ziem i skryli głęboko w Puszczy? Możliwe, że wszyscy 
po trochu. Wspomniany chwilę wcześniej pułkownik Chłapowski 
jednoznacznie wskazuje przyczynę wybijania żubrów. Według niego 

… główniejszym powodem wyniszczenia żubrów były czasy 
głodowe w Niemczech, gdzie kolejarze i robotnicy niemieccy 
zatrzymywali pociągi, robiąc obławy i wysyłając mięso do swo-
ich domów. To są bezwzględne fakta. 

Wojska niemieckie opuściły Puszczę Białowieską w grudniu 1918 r., 
ale można się domyślać, że rozprężenie w ich szeregach nastąpiło już 
znacznie wcześniej. Zapewne przez obszar białowieskich lasów przez 
wiele miesięcy przechodziły cofające się przez Rosjanami oddziały. 
W pierwszych tygodniach 1919 r. władzę nad Puszczą bezskutecznie 
próbowała przejąć litewska Taryba. Jej przedstawiciele opuścili Bia-
łowieżę na początku marca 1919 r. Ale do utworzenia w Białowieży 
silnej administracji wciąż było daleko. Myliłby się ten, kto sądzi, że 
niepodległość dla Puszczy Białowieskiej przyszła, tak jak oficjalnie 
głoszą to podręczniki, 11 listopada 1918 r., tym bardziej że właśnie 
zaczynała się wojna o wschodnie granice Polski, zakończona dopiero 
w październiku 1920 r. 
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Tymczasem zbliżający się koniec pierwszej wojny sprawił, że 
wygnani trzy lata wcześniej ludzie zaczęli wracać do domów. Zruj-
nowane osady nie dawały schronienia, trzeba było naprędce klecić 
szałasy i ziemianki lub gnieść się w ciasnocie pojedynczych ocalałych 
chałup. Ale najpoważniejszym problemem stał się głód. Tylko Puszcza 
mogła pomóc pozostawionym na pastwę losu ludziom. A w Puszczy 
niedobitki żubrów…

… w drugiej połowie lutego i w marcu b.r. opanowała Puszczę 
taka dzika, bezustanna i hałaśliwa strzelanina, że niebezpiecz-
nem było wyjść drogą do lasu, gdyż łatwo było otrzymać jakąś 
z błąkających się wszędzie kul. Królewski zwierz, na pół oswo-
jony, nie potrafił ucieczką w dalsze okolice ratować swojego 
życia, więc marł od kuli zabójcy, kręcąc się wkoło po znanych 
sobie ostępach, do których się przyzwyczaił… 

Tak w 1919 r. Władysław Szafer, na łamach leśnego pisma naukowego 
„Sylwan”, relacjonował swoje wrażenia z pobytu w Puszczy. Rozgrywał 
się dramat ostatnich żubrów.

Dzisiaj większość badaczy przyjmuje, że szczątki ostatnich dzikich 
żubrów nizinnych odnaleziono 4 kwietnia 1919 r. I nawet jeśli nie jest 
to ścisła data zagłady białowieskich żubrów, to jest pewne, że nie uda-
ło im się przetrwać wojennej zawieruchy i powojennego chaosu. Czy 
można mieć o to pretensję do ówczesnych walczących o przetrwanie 
ludzi? Oczywiście można, ale ja wolę myśleć, że to historia nie dała 
im szansy. Chociaż czy aby na pewno nie dała?



Skóra i okrywa włosowa  
są doskonałą izolacją cieplną.  
Biała warstwa śniegu przykrywa  
ich grzbiety do momentu aż same 
się otrzepią lub gdy pojawi się  
słońce, które śnieg stopi   
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Czapka na zimę 

O sierści, gospodarce cieplnej,  
przystosowaniu do naszego klimatu

Z dzisiejszej perspektywy nie ma wątpliwości, że żubry dostały od hi-
storii drugą szansę. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że siedząc na 
skraju zimowej łąki, zachwycam się bujną czupryną jednego z moich 
ulubionych byków. Od kilku zim odwiedza sąsiedztwo domu, w któ-
rym mieszkamy. Oczywiście i ja, i żubry zawdzięczają tę możliwość 
mądrości i poświęceniu naprawdę wielu ludzi – pokoleń naukowców, 
leśników, myśliwych, weterynarzy, pracowników parków narodo-
wych, z białowieskim na czele, urzędników i licznych przyrodników. 
Ale do historii powrotu żubrów na łono przyrody jeszcze dotrzemy. 
Teraz najwyższa pora przedstawić bliżej bohatera tej książki.

Po pierwsze, żubry nie lubią „gburów i zarozumialców”, cenią zaś 
ludzi „dobrych i cichych”. Przez współczesnych powyższa charaktery-
styka może być traktowana jako niepoważna lub wręcz humorystycz-
na, ale sto lat temu w taki to sposób prości ludzie postrzegali zwierzęta. 
I właśnie tak białoruski przewodnik przedstawił żubry Wiktorowi Go-
mulickiemu. Było to na przełomie sierpnia i września 1907 r. Gomulic-
ki, uznany nie tylko w tamtym okresie pisarz (autor m.in. „Wspomnień 
niebieskiego mundurka”), dostał zgodę kierownictwa białowieskiego 
Zarządu Apanaży na poszukiwania żubrów mimo wprowadzonego 
wcześniej zakazu zwiedzania Puszczy. Ograniczenie ogłoszono ze 
względu na trwającą w tym czasie ruję żubrów – ludzie mieli nie krę-
cić się po lesie, by zwierzęta miały spokój, a poza tym za kilka dni do 
Puszczy miał zjechać wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wraz ze świtą. 
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Po kilkudniowym tropieniu zwierząt pisarz stworzył wspaniały 
esej poświęcony Puszczy i żyjącym w niej żubrom. Zawarty w nim 
opis zwierząt zupełnie nie przystawał do tak licznych w dzisiejszej 
literaturze naukowej suchych określeń typu: średnia masa samca 
dzikiego – 634 kg, hodowlanego – 747 kg; samicy dzikiej – 424 kg, 
hodowlanej  – 460 kg, cielęcia tuż po urodzeniu  – od 15 do 35 kg 
(średnio 28 kg u  byczków i  24 kg u  jałówek); wysokość w  kłębie 
(najwyższym punkcie grzbietu) u  samic  – średnio 152 cm (maks. 
167 cm), u samców – 172 cm (maks. 188 cm), długość ciała mierzona 
od nosa (zwanego śluzawicą) do nasady ogona u samicy – od 236 do 
270 cm, u  samca – od 245 do 300 cm. Gomulicki, jak na wytraw-
nego literata przystało, oddał w  swoim tekście przede wszystkim 
charakter, piękno, ale i  tajemnicę, jaką kryją w  sobie żubry. Coś, 
czego w dzisiejszych opisach dzikich zwierząt bardzo brakuje i  co 
osobiście jest mi bardzo bliskie. Dlatego pozwolę sobie przytoczyć 
ów opis. Uważam go za jeden z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek 
ukazały się drukiem.

Posągowość żubra widnieje przede wszystkim w jego kształ-
tach. Nic piękniejszego niż falista linia żubrowego grzbietu, 
od karku aż do nasady ogona. Śmiała, w swym nagłym spad-
ku prawie bezczelna i  zarazem niesłychanej energii pełna… 
Pełen majestatu jest łeb żubra. Wielki, ciężki, zawsze nieco 
pochylony, wydaje się brzemiennym myślami. Czoło sklepione 
i  wspaniałe, bardziej na szerokość niż na wysokość rozwi-
nięte, mądrością tchnie. Oczy, szeroko rozstawione, małe, 
wyrażające dowcip i  przenikliwą spostrzegawczość. Wyraz 
ich często bywa tajemniczy, do odgadnięcia trudny. Oprawa 
przypomina niekiedy spłaszczoną elipsę; źrenica wydaje się 
wąską i prostopadłą. Rogówka zwykle czarna, w gniewie za-
barwia się czerwono. Nozdrza wielkie, czarne, błyszczące, jak 
ze stali szmelcowanej; nogi mocne, w miarę grube i długie; 
ogon nieco do lwiego podobny, z sutą na końcu kiścią, prawie 
zawsze odsadzony, niekiedy zadarty i  na krzyżu leżący  – ot 
harmonijna całość.
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(…) Jeden szczegół jeszcze zwiększa wrodzoną posągowość 
żubra: jest to zwierzę nieme… 
Gdy patrzymy na tę pierś potężną, na szyję rozrosłą, na pysk 
szeroki, pewniśmy, że wybiegnie z nich ryk, grzmotowi podob-
ny. Tego ryku z utęsknieniem niemal wyglądamy, błądząc po 
głuchych ostępach puszczy. (…) Daremne pragnienie! Żubr nie 
ryczy. Żaden głos nie dobywa się z jego piersi, krtani, gardła. 
Jest to zwierzę na wieczną niemotę skazane. Jego dusza jest 
dla nas nieodgadniona. Zaglądać do niej możemy tylko przez 
ślepia, ale te ślepia są same przez się zagadką… Wspomniałem 
o chrząkaniu żubra. Nie można tego chrząkania nazwać gło-
sem. Tak samo jak parskanie konia, dobywa się ono z nozdrzy.
Więc – posąg.

Iluż prawdziwych obserwacji dokonał Gomulicki w ciągu paru dni 
pobytu w Puszczy i kilku ledwie spotkań z żubrem. I jaki prawdziwy 
stworzył jego opis. Możliwe, że miał dobrego przewodnika, którego 
barwne opowieści stworzyły z żubra niemal baśniową postać, ale 
opis ujawnia też doskonały dar obserwacji, którym obdarzony był 
warszawski literat. Potrzebne są do niego jedynie małe sprostowania. 
Otóż żubry nie przez cały rok noszą „odsadzony” ogon. W chłodne 
dni, szczególnie podczas mrozów i zimnego wiatru, ich ogon szczelnie 
przywiera do ciała, jakby okrywał krótko owłosione „to i owo”. Poza 
tym to tęczówka, a nie rogówka żubrzego oka jest czarna. Ale to są 
drobiazgi. Podobnie jak to, że niektórzy uważają „chrząkanie”, współ-
cześnie zwane chruczeniem, za normalny głos żubra. Do tego głos, 
który pełni bardzo określoną funkcję. Samice porozumiewają się nim 
z potomstwem, samce zaś używają go głównie w okresie rui. Co cieka-
we, w niemal wszystkich filmach przyrodniczych produkowanych we 
Francji (najczęściej kręconych w Puszczy Białowieskiej) żubry wydają 
bardzo wyraźne głosy, identyczne z muczeniem krów czekających na 
dojenie w wiejskiej zagrodzie. Żubry w oczach Francuzów – czy stoją, 
idą, czy biegną – zawsze muczą. Ten błąd powielany jest od dziesię-
cioleci i pojawił się już w bardzo wielu produkcjach. Nie dajmy się 
wpuścić we francuskie maliny. Żubry nigdy nie muczały, nie muczą 
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i zapewne muczeć nie będą (chociaż to ostatnie jest najmniej pewne, 
bo nie wiadomo, w którą stronę ewolucja poprowadzi ów gatunek). 

Gdy patrzę na żubra, moją uwagę często zwracają barwa zwierzęcia 
oraz jego włosy – na brodzie i na ogonie, ale również na głowie. Ob-
serwując stado z daleka, odnosi się wrażenie, że wszystkie zwierzęta są 
niemal jednolicie brunatne. Z bliższej jednak odległości dostrzega się 
wyraźną zmienność w umaszczeniu poszczególnych osobników, dłu-
gości porastających je włosów, a nawet ułożeniu sierści, szczególnie na 
czole i szyi. Niejednokrotnie różnice te są na tyle duże, że bez trudu 
można rozpoznać poszczególne zwierzęta. Jedne są ciemnobrunatne, 
a stojąc w cieniu, zdają się być niemal czarne. Inne są jaśniejsze o róż-
nych odcieniach rudości, aż do niemal płowych. Rozmieszczenie barw 
na ciele zwierzęcia też bywa różne. Nie wiem, czy istnieją osobniki 
całkowicie jednobarwne. Z całą pewnością zdarzają się z dwubarwną 
głową (np. o ciemniejszej barwie okolic pyska lub boków łba), są także 
z bardzo ciemną „grzywą” i z jaśniejszym włosiem na karku. Nierzadko 
wyraźnie ciemniejsze jest też owłosienie dolnych części nóg. Konrad 
Wróblewski, który przed ponad wiekiem zajmował się zdrowotnością 
białowieskich żubrów, dokładnie opisał umaszczenie dwóch samic. 
Określił barwę zwierząt w 25 miejscach ich ciała, po czym doszedł 
do wniosku, że zabarwienie włosów obu samic się nie pokrywa; były 
to całkowicie odmienne kolorystycznie żubry. 

Bardzo charakterystycznym elementem jest broda. Żubry nizinne 
były po niej odróżniane od żubrów górskich, bo u tych drugich była 
ona dużo krótsza. Podobnie jak włosy okrywające ogon. Ale i dzisiaj 
zdarza się ujrzeć żubra, u którego zamiast długich, nawet półmetro-
wych włosów okrywających ogon, wyraźnie dłuższe są tylko włosy 
na jego końcu. 

Przy tej okazji dodajmy jeszcze kilka słów o żubrzych włosach. Są 
ich trzy rodzaje, przy czym barwę nadają zwierzęciu włosy najdłuż-
sze – zwane przewodnimi i ościstymi. Mają one zróżnicowaną dłu-
gość w zależności od części ciała, którą porastają. Najdłuższe, oprócz 
ogona, rosną na dolnej stronie szyi i przedpiersiu. Nieco krótsze 
są na głowie i bokach przedniej części ciała, a najkrótsze porastają 
resztę tułowia i nogi. Trzeci rodzaj włosów, tzw. włosy puchowe, 

Włosy porastające żubrze czoło 
mogą mieć inną barwę niż kudły  
na głowie czy tułowiu
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ukryty jest pod dłuższą sierścią i pojawia się przede wszystkim jesie-
nią i zimą. Zadaniem włosów puchowych jest zwiększenie izolacji 
cieplnej. Na zimę pojawiają się również dodatkowe włosy ościste, 
dlatego obserwując tego samego żubra w różnych okresach roku, 
można odnieść wrażenie, że przywdziewa on czapkę na zimę. I jest 
to naprawdę solidne okrycie. Wielokrotnie obserwowałem żubry 
podczas padającego śniegu. Biały puch przykrywał grzbiety i głowy 
zwierząt nawet kilkucentymetrową warstwą; utrzymywała się ona 
bardzo długo, niekiedy przez kilka godzin. Znikała dopiero wtedy, 
gdy żubr się otrzepał lub stopiło ją przygrzewające słońce, nigdy zaś 
ciepło zwierzęcia. Żubrza sierść jest doskonałą izolacją. 

Ale po zimie „czapkę” trzeba zdjąć. W Puszczy zaczyna się wtedy 
wielkie czochranie. Zbędne kłaki zaczynają wyłazić ze zwierząt ca-
łymi pękami. Żubry poszukują kostropatych lub pochylonych pni, 
niskich kikutów albo – jeszcze lepiej – drzew wyrwanych z korze-
niami. Szczególnie powalone przez wiosenne wichury świerki i je-
siony są w Puszczy ich ulubionymi „grzebieniami”. Ocierają się o nie 
bardzo często i na różne sposoby. Kark i szyję czeszą gwałtownymi 
ruchami głowy z góry na dół, za to boki – kołysząc się do przodu 
i do tyłu. Ale jak podrapać się pod pachami lub na brzuchu? I na 
to żubry znalazły metodę. Wybierają wykrot z nisko osadzonymi, 
grubymi korzeniami, unoszą nogę tak, że jeden z korzeni wchodzi im 
pod pachę i szorują w tę i z powrotem, czasem niemal przykucając. 
Inny sposób polega na „wchodzeniu na drzewa”. Znajdują nieduży 
2–3-metrowej wysokości świerk lub nieco wyższą brzózkę, biorą ją 
między przednie nogi i powoli napierają na drzewko. Ono przygina 
się do ziemi, a żubr przesuwa się wtedy wzdłuż cienkiego pnia. Gdy 
ma już całe drzewko pod sobą, zaczyna bujać się do przodu i do tyłu. 
Młode gałązki świerka działają jak najlepsza szczotka do włosów. 
Wiosną – bo wtedy żubry linieją – wiele drzew przypłaca taką toaletę 
życiem. Dla młodych brzóz najczęściej kończy się to złamaniem lub 
pozrywaniem korzeni i mocnym przygięciem do ziemi. Najczęściej 
drzewko po kilku tygodniach zamiera. Świerki mają zwykle nieco 
więcej szczęścia. Osłabione i z połamanymi gałęziami wracają do 
pionu i czasem udaje im się zregenerować.



Czochranie się służy nie tylko pozbyciu się zbędnych włosów. 
Obserwuję je przez cały rok. Od późnej wiosny do końca jesieni zwie-
rzętom doskwierają liczne owady i kleszcze. Ocierając się o pnie, 
wystające gałęzie czy korzenie, pozbywają się natrętnych przybyszów 
lub zwyczajnie drapią się w miejscu swędzenia. 

Czochranie się żubrów o świerkowe 
wykroty prowadzi czasem do niemal 
całkowitego ich zniszczenia

Pukle wiszących włosów  
są najlepszym dowodem  
na korzystanie z tego miejsca  
przez żubry w czasie toalety



Zdarza się, że zimą starsze byki  
szukają schronienia wśród wiejskiej 
zabudowy
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Wilki Wojtka nie chciały 

O znaczeniu odpowiedzialnego traktowania żubrów  
przez mieszkańców i turystów

Ta historia wydarzyła się pod koniec zimy 2018 r., a jej bohaterem 
był stary żubr. 

W rejonie Puszczy Białowieskiej nie jest niczym nadzwyczajnym, 
że stare, wiekowe byki kręcą się zimą i na przednówku w pobliżu 
ludzkich osad. Być może są przeganiane z żerowisk i miejsc dokarmia-
nia przez silniejsze osobniki i właśnie w naszym sąsiedztwie szukają 
ratunku. Węszą swą szansę w ułatwionym dostępie do pożywienia. 
Kompostowniki, niezebrane resztki roślin w ogrodach, a czasem siano 
pachnące za niedomkniętymi wrotami stodoły to dla głodnego żubra 
kąski nie do pogardzenia. Poza tym między budynkami można czasem 
schować się przed lodowatym wiatrem, a jak żubr dobrze „pokombi-
nuje” to i do ciepłych ścian ogrzewanego domu się przytuli. 

Miejscowość Budy w Puszczy Białowieskiej, położona w samym 
jej sercu na sporej polanie wyrąbanej prawdopodobnie na początku 
XIX wieku, jest jedną z tych, które są ściśle związane z eksploatacją 
lasu. Niektórzy wiążą jej powstanie z czasami wcześniejszymi, kon-
kretnie z  osiedlaniem się na tych terenach ludności przeniesionej 
z  Mazowsza jeszcze w  XVII wieku. Wtedy w  wielu rejonach lasu 
pojawiły się piece do wypalania smoły i potażu. Budnicy trudniący 
się tym zajęciem mieszkali w bardzo prymitywnych warunkach. Ich 
domostwa były właściwie zadaszonymi ziemiankami, przez wielu 
nazywanymi po prostu budami – stąd też wzięli się budnicy (miesz-
kańcy bud, a potem Bud). 
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Później, już w czasach wolnej Polski, znaczną część mieszkańców 
wioski stanowili drwale zatrudnieni przy wyrębie Puszczy. Wielu 
z nich było wcześniej żołnierzami ukraińskiej armii powstańczej 
walczącej w 1920 r. po polskiej stronie pod wodzą gen. Stanisława 
Bułak-Bałachowicza. W zamian za zasługi w wojnie z  sowietami 
zostali osiedleni wraz z dowódcą na terenie Puszczy Białowieskiej. 
Najpierw pracowali dla polskiego rządu, później dla eksploatującej 
tutejsze lasy angielskiej spółki Timber Century Corporation Ltd., 
a następnie znowu dla Polski. Część z nich wrosła w te ziemie, inni 
wyjechali w poszukiwaniu lepszego chleba, jeszcze inni w 1939 r. 
musieli uciekać przed wkraczającą do Puszczy Armią Radziecką, która 
z całą pewnością nie zapomniała „bałachowcom” po czyjej stronie 
walczyli dwie dekady wcześniej. 

Piszę o tym wszystkim dlatego, że historia Bud, podobnie jak 
dwóch sąsiednich wiosek – Teremisek i Pogorzelec – wcale nie jest 
typowa dla miejscowości tej części Podlasia. Po pierwsze dlatego, że 
przynajmniej w pierwszym okresie istnienia (w przeciwieństwie do 
Białowieży, a także innych miejscowości okalających Puszczę) jej lud-
ność była w większości pochodzenia polskiego. Po drugie, bo w swej 
krótkiej historii gościła sporo znamienitych postaci. Wspomnę choćby 
poczytnego wówczas pisarza Wacława Sieroszewskiego, który właśnie 
stąd wyruszał na wycieczki w poszukiwaniu żubrów (w Budach znaj-
dowała się jedna z głównych bram wjazdowych do wielkiego carskiego 
zwierzyńca). A podczas pobytu Henryka Sienkiewicza w Puszczy to 
mieszkańcy Bud naganiali rogate stado na stanowisko obserwacyjne 
sławnego pisarza. A po trzecie, bo aż trzykrotnie chciano tę miejsco-
wość zrównać z ziemią, co w wypadku dwóch ostatnich zdarzeń – 
o czym dalej – pośrednio miało związek z żubrami. Najpierw, gdy 
wybuchła pierwsza wojna światowa, niemal cała ludność tej części 
Podlasia została wygnana przez kozaków w głąb Rosji, a większość 
wiosek spalono. Wieś odbudowano, kiedy część jej mieszkańców 
wróciła po zakończeniu walk. Drugi raz pacyfikacji wsi dokonali 
hitlerowcy w 1941 r. Wówczas to na rozkaz Wielkiego Łowczego 
III Rzeczy Hermana Göringa wszystkie miejscowości (z wyjątkiem 
Białowieży) miały zostać zrównane z ziemią, a na ich miejsce miała 
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powrócić Puszcza, której najważniejszymi mieszkańcami miały być 
żubry i „tury”. Nad odtworzeniem tych drugich od kilku lat pracowali 
niemieccy hodowcy zwierząt i naukowcy. Ostatnie przesiedlenia były 
już pomysłem polskiej władzy ludowej. W 1948 r. ówczesne Mini-
sterstwo Leśnictwa zaproponowało mieszkańcom Bud przeniesienie 
w okolice Gołdapi. Teren po miejscowości miał zostać zalesiony. Na 
szczęście propozycja nie wiązała się z żadnym przymusem, projekt 
więc upadł. Wśród ludności żyjącej w puszczańskich wioskach nie 
było nim zainteresowania. 

Obecni nieliczni już mieszkańcy Bud nie są już budnikami. Jedni 
dojeżdżają do pracy do Hajnówki czy Białowieży, inni są emery-
tami, jeszcze inni żyją z zasiłków, ale są i tacy, którzy zajmują się 
obsługą turystów. Niegdyś niemal cała polana otaczająca wioskę była 
uprawiana lub wypasano na niej krowy. Dzisiaj pól jest tu jak na 
lekarstwo, krów nie ma wcale, a na ścianie lasu bez problemu można 
dostrzec fragmenty walącego się płotu. Kiedyś bronił puszczańskim 
zwierzętom dostępu do zasianych zagonów. Teraz jest dziurawy jak 
ser szwajcarski, a Puszcza coraz wyraźniej „wlewa” się na polanę. 
Od lat wychodzą na nią również żubry. W niektórych miejscach ich 
weksle (tak określa się ścieżki, którymi wędrują) są bardzo wyraźne. 
Wydeptane tak mocno, że przypominają niemal ludzkie dukty. Idąc 
taką ścieżką przez las, łatwo się zorientować, że ich głównymi użyt-
kownikami są żubry. Nie tylko dlatego, że pełno na nich żubrzych 
tropów, ale też z tego względu, że przeciskając się pod gałęziami 
zwalonych drzew lub między leżącymi wzdłuż weksli wykrotami, 
zostawiają na nich kłaki miękkich, brązowych kudłów. 

Kim był tytułowy Wojtek? Przez kilkanaście lat jednym z kilkuset 
anonimowych białowieskich żubrów. Nikt dokładnie nie zna jego 
historii. Zaistniał dzięki mediom. Starego byka maszerującego środ-
kiem Bud nagrał jadący samochodem działacz organizacji ekologicz-
nej. Filmik przesłał do jednej ze stacji informacyjnych i się zaczęło. 
Mimo że była to końcówka lutego, a zima niezbyt ładna, bo niemal 
bezśnieżna, turyści i fotografowie ruszyli na poszukiwania żubra 
Wojtka. Informacje medialne nie pozostawiały wątpliwości – jest to 
zwierzę wiekowe i schorowane, dość często poszukujące jedzenia na 
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obrzeżach Bud. Zresztą mieszkańcy doskonale wiedzieli o tym zwie-
rzęciu wcześniej, wszak nadali mu nawet imię. Tajemnicą poliszynela 
było, że byk dostaje od miejscowych różne smaczne kąski. Dzięki 
takiemu oswajaniu stał się atrakcją turystyczną. Nie pomogły prośby 
i ostrzeżenia Białowieskiego Parku Narodowego i leśników, że to 
dziki żubr, którego miejsce jest w lesie lub na łące, a nie w środku wsi. 
Oswajanie z widokiem człowieka i dokarmianie trwało w najlepsze, 
aż w końcu część osób zaczęła się żubra bać. Wojtek zdecydowanie 
przekroczył dystans, który powinien dzielić człowieka i dzikie zwie-
rzę – zbyt śmiało wchodził na podwórka i przechadzał się po całej 
wsi. Zapadła decyzja, by wywieźć go w głąb Puszczy. 

Akcja przeniesienia żubra przebiegła dość sprawnie, a byk trafił 
do oddalonej o kilkanaście kilometrów zimowej ostoi żubrów. Zwie-
rzęta są tam dokarmiane na bieżąco, była więc nadzieja, że Wojtek 
zatrzyma się w niej na dłużej, najlepiej do końca zimy. Ale żubr miał 
inny pomysł. Postanowił wrócić, co zajęło mu ledwie kilka dni. Wieść 
o powrocie Wojtka do Bud rozeszła się lotem błyskawicy. Kolejne zdję-
cia i filmy trafiały na portale społecznościowe i do mediów. Zresztą 
niektórzy „poszukiwacze” Wojtka nawet nie zarejestrowali wywozu 
i powrotu żubra. I wszystko zaczęło się od nowa – turyści, fotogra-
fowie, dokarmianie i w końcu strach przed dzikim zwierzęciem... 

Jest w nas, ludziach, potrzeba znajdowania nowych bohaterów. 
A Puszcza Białowieska właśnie go potrzebowała. Rok wcześniej, 
w 2017 r., padł najbardziej znany, przynajmniej współcześnie, biało-
wieski żubr – Wiking. Wcześniej to on, przez całe lata dokarmiany 
przez mieszkańców Teremisek, był pupilem turystów i fotografów. Był 
nad wyraz spokojny i mało płochliwy, zapewne dlatego, że przez lata 
oswajany z widokiem człowieka i doskonale kojarzący go z przeróżny-
mi smakołykami. Kiedy tylko Wiking pojawiał się w rejonie Teremisek, 
Polana Teremiszczańska przeżywała oblężenie. Szczególnie w końcu 
lata, gdy na łąkę wynoszono mu całe wiadra jabłek, a samochody 
obserwatorów tworzyły długi sznur, czasem uniemożliwiając przejazd 
innym pojazdom. Tyle że mieszkańcy Teremisek nauczyli się żyć 
z Wikingiem. Z Wojtkiem było inaczej, bo nie wszyscy mieli ochotę 
na jego bliskie sąsiedztwo i nadmierną poufałość. Dlatego zapadła 

Żubr Wojtek kilka godzin  
po odnalezieniu. Można było  
go poznać nie tylko po obroży,  
ale również po kępce jasnych 
włosów na głowie  

Niespełna trzy miesiące po śmierci 
żubra Wojtka pozostały po nim  
wyłącznie gołe kości i resztki  
włosów
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decyzja, by wywieźć go po raz drugi. Mniej więcej w tym samym czasie 
na stronie jednego z nadawców telewizyjnych ogłoszono: „Żubr Woj-
tek zwycięzcą!”. W czym Wojtek zwyciężył? Otóż aż 73% głosujących 
telewidzów uznało film z Wojtkiem przechadzającym się po Budach za 
najciekawszy. Wygrał z bójką w czasie debaty prezydenckiej w Rosji, 
z łodzią podwodną przebijającą krę, a nawet ze słynnym naukowcem 
Stephenem Hawkingiem. Wojtek stał się sławny, a jednak znowu 
musiał wyjechać w głąb Puszczy. Wyjechać i nigdy nie wrócić…

Kilka dni później Wojtek już nie żył. Nikt nie wie, co było powo-
dem jego śmierci, choć snuto różne przypuszczenia: może starość, 
może stres spowodowany odłowem i podróżą. Jeszcze inni uważali, 
że niepotrzebnie użyto wobec niego środka usypiającego, bo mógł 
być na to zbyt stary. Do tego tuż przed śmiercią Wojtek został zaopa-
trzony w obrożę z nadajnikiem, dzięki któremu miało być możliwe 
śledzenie jego wędrówki. Nie przydała się. Wojtek oddalił się zaledwie 
kilometr od miejsca wypuszczenia i  ślad po nim zaginął. Wszedł 
w strefę, w której nie było zasięgu GSM, położył się w dębowo-gra-
bowym młodniku i odszedł… 

Był koniec marca 2018 r. Smutno zaczynała się tegoroczna wiosna 
i smutno się kończyła historia żubra Wojtka. Oczywiście, nie zabrakło 
chętnych, by ogłosić w mediach śmierć żubra, by jeszcze raz stało się 
głośno o Wojtku – żubrze z Bud. Czasem sobie myślę, że może nie 
chodziło o to, by było głośno o żubrze, lecz o tym, kto go nagrał, kto 
ogłosił jego „narodziny” i jego śmierć? Nie wiem, ale dziwne mamy 
teraz czasy. Tym bardziej że w mediach i Internecie trudno znaleźć 
apele o niedokarmianie żubrów, niechodzenie za nimi dookoła wsi, 
nieprzyzwyczajanie do widoku ludzi. Owszem, pierwsza wzmianka 
o Wojtku była połączona z apelem o ostrożną jazdę. Okazało się jed-
nak, że apel trafił w próżnię. Złośliwość losu sprawiła, że dosłownie 
dzień później na drogach w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej doszło 
do dwóch kolizji z żubrami. Jedno zwierzę padło na miejscu, drugie 
odniosło poważne rany. 

W tym miejscu opowieści o Wojtku muszę przedstawić Kubę. 
Kuba nie jest żubrem. Jest biologiem, absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, doskonałym pracownikiem naszego 
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zespołu ornitologicznego; razem prowadzimy badania białowie-
skich dzięciołów. To Kuba znalazł martwego Wojtka kilka dni po 
jego drugim wywiezieniu z Bud w głąb Puszczy. Początkowo miał 
wrażenie, że natknął się na odpoczywającego żubra, ale po dłuższej 
lustracji przez lornetkę nabrał pewności, że jest to zwierzę padłe. 
Podszedł, mimo wszystko, zachowując ostrożność. Pierwszą rzeczą, 
która rzuciła mu się w oczy, to mnóstwo wilczych tropów. Tak się 
złożyło, że w noc poprzedzającą znalezienie Wojtka spadł śnieg. 
Przetrwał ledwie kilka godzin i już w południe nie było po nim śladu. 
Jednak wczesnym rankiem, gdy Kuba podchodził do padłego żubra, 
śnieg zalegał jeszcze dość dużymi płatami. W samym środku jednego 
z nich znajdował się Wojtek. Być może odszedł do Krainy Wielkich 
Rogów właśnie tej nocy. 

Skąd takie przypuszczenie? Otóż liczba wilczych tropów wokół 
Wojtka sugerowała, że tej nocy towarzyszyła mu cała wataha dra-
pieżników. Nasza ekipa pracowała w tej okolicy przez kilka ostat-
nich dni i niejednokrotnie mieliśmy okazję spotykać zarówno ślady 
wilczej aktywności, jak i same drapieżniki. Z pewnością Wojtek padł 
w samym centrum ich ostoi. Tego samego ranka inny nasz współpra-
cownik – Patryk – sfotografował na płacie topniejącego śniegu tropy 
kopulujących wilków. Było to niewiele ponad kilometr od martwego 
żubra. Od początku zastanawiało nas, dlaczego wilki nie skorzystały 
z okazji i nie zamieniły Wojtka na nocny posiłek? Tropy na śniegu 
jednoznacznie wskazywały na to, że żubr nie bronił się przed wilkami. 
Leżał, a padający śnieg powoli go przykrywał. Wilki krążyły dokoła, 
podchodząc maksymalnie na odległość metra, jednak żaden nie zbli-
żył się do martwego żubra. 

Gdy oglądałem to miejsce kilkanaście godzin później, po śniegu nie 
było już śladu. Wilgotna ziemia nie zdradzała najmniejszych oznak, by 
Wojtek bronił się przed wilkami. Gdyby tak było, po walce zostałoby 
wiele głęboko odbitych tropów żubra odganiającego drapieżniki. 
Niczego takiego nie dostrzegliśmy. Najwyraźniej wilki Wojtka nie 
chciały. Może były najedzone, a może tej nocy ważniejsze były dla 
nich amory? Ale istnieje jeszcze inna możliwość – Wojtek zwyczaj-
nie… cuchnął. Nie, nie chodzi o to, że się już psuł. O tym nie było 



mowy, bo nocne chłody jeszcze przez wiele dni ograniczały szybkość 
rozkładu. Wojtek mógł „zalatywać” ludźmi, wszak na jego szyi tkwiła 
świeżo założona obroża z nadajnikiem telemetrycznym. Dla wilków 
z pewnością nie był to atrakcyjny zapach.

W kolejnych dniach przy Wojtkowym truchle ludzie pojawiali się 
jeszcze kilka razy. Pracownicy BPN zdejmowali obrożę, a naukow-
cy pobierali próby do badań. Zgodnie z procedurami pozyskano 
fragmenty mięśni, przewodu pokarmowego, kończyn i głowę. Gdy 
ponownie pojawiłem się w tym samym miejscu kilka tygodni później, 
ciało leżało tak jak poprzednio. Widoczny był postępujący rozkład, 
ale brakowało śladów padlinożerców. Nie zainteresowały się nim 
nie tylko wilki, ale również lisy, jenoty czy dziki. Żadne fragmen-
ty skóry czy kości nie zostały odciągnięte na bok, żadnych śladów 
rozdzierania, szarpania, wbijania kłów. Jedynie rozdziobany odbyt 
sugerował obecność kruków. Za to wszędzie widać było wędrujące 
padlinożerne chrząszcze. 

Do dzisiaj nie opuszcza mnie pytanie, czy gdyby nie ten jeden 
film udostępniony mediom i chęć zrobienia z niego turystycznej 
maskotki, losy żubra Wojtka potoczyłyby się inaczej? Owszem, był 
starym bykiem i z pewnością nie zostało mu wiele życia. Może jednak 
ominęłyby go dwukrotne wywózki, może nie dostałby usypiającego 
zastrzyku, a po śmierci nie pachniałby tak ludźmi (lub stosowanymi 
przez nich środkami farmakologicznymi) i pomógł w przeżyciu wilczej 
watasze? A może wciąż by żył…?





Bieg, szczególnie na dłuższym  
dystansie, rzadko jest sposobem 
obrony przed drapieżnikiem.  
Co innego przed natrętnymi ludźmi, 
którzy czasem zmuszają żubry  
do długotrwałej ucieczki 
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Kły przeciw rogom 

O drapieżnych wrogach żubra

Czy żubry mają wrogów? Oczywiście, bez wątpienia największym 
z nich jest człowiek. Ludzie, odkąd pojawili się na tych samych tere-
nach co żubry, polowali na nie, stopniowo ograniczając ich liczebność 
i zasięg. Jak wiemy, ostatecznie doprowadzili do wyginięcia gatunku 
w naturalnych ostojach. Ale nie ulega wątpliwości, że były też inne 
zwierzęta zainteresowane żubrzym mięsem. To duże drapieżniki 
i liczni padlinożercy.

W poprzednim rozdziale wspomniałem, że przy truchle Wojtka 
pojawiła się wataha wilków. W Puszczy Białowieskiej są to drapieżniki 
najlepiej przygotowane do polowań na żubry i jedyne, które mogą 
połasić się na tak mocarną ofiarę. Wilki potrafią polować gromadnie, 
dzieląc się podczas ataku zadaniami. Do tego są bardzo inteligentne 
i silne. Właściwie we współczesnej Puszczy tylko one mają kły mogące 
zagrozić żywemu żubrowi. 

Już z dziewiętnastowiecznych zapisków carskich urzędników wie-
my, że wilki spoglądały na żubry łakomym okiem. Po wojnie 1812 r. 
i marszu Napoleona na Rosję, a potem po jego odwrocie i ucieczce 
spod Moskwy, w Puszczy leżały liczne „płytko pogrzebane ciała, padłe 
konie – wszystko to przynęcało wilki, i te, znajdując pokarm, zado-
mowiły się w Puszczy…”. Konsekwencją tego były ataki na żubry. 
Pierwsze, które odnotowano w dokumentach, zdarzyły się w 1827 r. 
W kwietniu wilki zagryzły 4 żubry. Wcześniej takie przypadki na 
pewno też się zdarzały, ale nikt ich nie ewidencjonował. Gregorij 
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Karcow, za którym przytaczam to doniesienie, uznał to za szcze-
gólną zuchwałość, bo według niego podobnych ataków można się 
spodziewać raczej zimą. Dzisiaj wiemy, że na początku kwietnia, gdy 
zima jeszcze niecałkiem ustępuje, a wiosna na dobre nie nadchodzi, 
żubry i inne zwierzęta są najbardziej wycieńczone niemal półrocz-
nymi zimowymi trudami. Dlatego właśnie w tym miesiącu mogły 
być łatwiejszą ofiarą dla wilków. Koniec zimy jest najtrudniejszym 
okresem dla żubrów i wielu innych zwierząt – są wychudzone po 
zimie, osłabione głodem i wędrówkami przez śnieg. 

Karcow opisał sposób polowania wilków na żubry: 

Polując na żubry, wilki stosowały zwykłą taktykę atakowania 
całym stadem pojedynczych sztuk. Podkradając się do żubrów, 
wilki starają się atakować, zanim żubry zbiorą się w zwarte sta-
do, i wybrawszy ofiarę, wszystkie rzucają się na nią, by oddzielić 
ją od reszty. Pozostając samotnie, okrążony przez wilki, żubr 
biegnie ile sił, dopóki nie ustanie i, oczywiście, ginie w nie-
równej walce. Mądre drapieżniki starają się w czasie osaczania 
żubra zagnać go na lód, gdzie zwierzę szybko pada, nie będąc 
w stanie obronić się. Z cielętami rozprawa jest jeszcze krót-
sza. Nierzadko zdarzało się, że wilki napadały nawet na stare 
odyńce, otaczały je i niezliczonymi atakami doprowadzały do 
zupełnego wyczerpania. W czasie, gdy żubr odpiera te, które 
atakują od przodu, pozostałe działają z tyłu. 

Ale żubry wcale nie są wobec wilków bezbronne, wręcz przeciwnie.

Podczas napadu wilków – pisze Karcow – zwłaszcza zimą (…) 
najmłodsze żubry i cielęta umieszcza się w środku, wokół nich 
stają większe i bronią się przed wrogiem (…) przywódca stara 
się zająć takie położenie, by możliwie chronić pozostałe i jako 
pierwszy rozpocząć walkę. 

Obrona przed wilczą watahą współcześnie wygląda dokładnie tak 
samo. Jest w Puszczy kilku szczęśliwców, którym dane było oglądać 
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to widowisko. Dodajmy, kończące się zwykle wygraną żubrów. Wil-
czy atak przerywa najczęściej poturbowanie któregoś z napastników 
rogami przez przewodniczkę stada. 

Obecnie wiele wskazuje na to, że liczebność wilków w Puszczy 
wzrasta, czego spodziewaną konsekwencją jest wzrost liczby zabi-
janych przez nie żubrów. Od kilku lat praktycznie każdego roku 
odnotowuję takie przypadki (1–2 w roku), ale jeszcze dekadę temu 
były one dużą rzadkością. Dość powiedzieć, że w latach 1959–2008 
stwierdzono zaledwie 7 przypadków śmierci żubra zaatakowanego 
przez wilki. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że również 
w XIX wieku drapieżniki nie stanowiły dla żubrów szczególnego za-
grożenia, choć carscy urzędnicy widzieli to inaczej. W sumie w latach 
1833–1902 wilkom przypisano zabicie 89 żubrów. Rocznie łupem 
tych zwierząt padało wtedy najwyżej 8 żubrów, ale tak „wysokie” 
drapieżnictwo na żubrach odnotowano tylko w latach 1833 i  1847. 
„Wysokie” napisałem w  cudzysłowie, bo jeśli wierzyć ówczesnym 
statystykom, w  rzeczywistości drapieżniki eliminowały najwyżej 
1,1% puszczańskich żubrów, najczęściej jednak dużo mniej, bo po-
niżej 0,5%, a  nawet jeszcze mniej. Im bliżej końca XIX wieku, tym 
przypadki wilczych ataków zdarzały się rzadziej, a  to dlatego, że 
drapieżnikom wydano wojnę i  zaczęto tępić przy użyciu trucizny. 
Niestety, skutecznie.

Drugim drapieżcą, który może połasić się na żubrze mięso, jest 
niedźwiedź. Na obszarach, gdzie gatunki te współwystępują, zarówno 
dawniej, jak i współcześnie odnotowywano przypadki tego rodzaju 
drapieżnictwa. Zawsze były one rzadsze niż udane ataki wilków. 
W XIX wieku w Puszczy Białowieskiej takich przypadków było 12, 
z czego aż 5 w 1846 r. (wszystkie żubry były ofiarami jednego niedź-
wiedzia, którego zresztą odstrzelono). Wprowadzony przez władze 
carskie nakaz wytępienia wszystkich dużych drapieżników w Puszczy 
najszybciej i najskuteczniej zrealizowano właśnie na niedźwiedziach 
i od 1878 r. nie było już tych drapieżników w białowieskich lasach. 
W drugiej połowie lat 30. XX wieku podjęto próbę przywrócenia ich 
Puszczy, ale zbiegła się ona z czasem II wojny światowej, po której 
nie była już kontynuowana. A przypomnijmy, że żubrów na wolności 
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wtedy nie było, niedźwiedzie więc nie mogły im zagrażać. Współ-
cześnie pojawiają się w Puszczy pojedynczy przedstawiciele tego 
gatunku, tak jak w czerwcu 2019 r., ale nie odnotowano, by któryś 
z nich dobierał się do żubrów. Natomiast w Bieszczadach, gdzie wilki, 
niedźwiedzie i żubry od lat żyją obok siebie, przypadki śmiertelnych 
ataków drapieżników są częstsze. Na 84 martwe żubry odnalezione 
przez tamtejszych leśników i naukowców aż 16 (19%) stanowiły ofiary 
ataków. Wydaje się, że to sporo, choć obecnie uważa się, że drapież-
nictwo nie ma znaczącego wpływu na liczebność populacji dziko 
żyjących żubrów ani w Białowieży, ani w Bieszczadach, ani w żadnym 
innym miejscu na świecie. 

Co i kto zatem zabija żubry? Oczywiście, przede wszystkim czło-
wiek. Od czasu utworzenia wolnej populacji w 1952 r. do końca roku 
2015 w Puszczy Białowieskiej, tylko po stronie polskiej, legalnie za-
strzelono 945 żubrów. W tym samym czasie z przyczyn naturalnych 
padło ich 466. W białoruskiej części było to odpowiednio 394 (choć 
w tej liczbie kryją się nie tylko zwierzęta odstrzelone, ale i odłowione) 
i 381 zwierząt. Nie są to liczby bezwzględnie dokładne, szczególnie 
w odniesieniu do zwierząt padłych, które często pozostają nieodna-
lezione. Niemniej naturalna śmiertelność w polskiej populacji rzadko 
przekracza 5% wszystkich żyjących w Puszczy żubrów (najczęściej jest 
to 2–4% zwierząt). Za to odstrzały, których obecnie jest coraz mniej, 
w końcu XX wieku ograniczały liczebność żubrów o 10–11% rocznie. 
Były lata, w których eliminowano nawet ponad 17% białowieskiego 
stada. Powody tego były przeróżne. Czasem dobijano ranne zwierzęta, 
eliminowano wyraźnie chore osobniki, ale mniej więcej w połowie 
przypadków były to odstrzały o charakterze redukcyjnym, a więc 
dotyczące osobników zdrowych. 

Ciekawe są również przyczyny śmiertelności innej niż legalny 
odstrzał. Wśród nich jedną z dominujących znowu był człowiek, tyle 
że kłusownik. W Puszczy Białowieskiej w pierwszej fazie restytucji 
(lata 1952–1973) kłusownictwo obejmowało ponad 3% wszystkich 
przypadków śmierci żubrów. Jednak później (do roku 2008) udział 
kłusowników w śmiertelności zwierząt wzrósł do ponad 8%. Ujawnio-
no aż 22 przypadki tego procederu. Z kolei w Bieszczadach, w ciągu 

Otaczanie najmłodszych zwierząt 
przez starsze jest częstą praktyką 
stosowaną w stadach przez  
zanie pokojone żubry

Rogi są solidnym orężem.  
Pomagają nie tylko w ustalaniu  
hierarchii wśród zwierząt,  
ale służą również do obrony  
przed drapieżnikami



14 lat (2000–2013) monitorowania śmiertelności żubrów, stwierdzono 
6 przypadków kłusownictwa, co stanowiło 7% całej śmiertelności 
przypadającej na ten okres. 

Wielu przyczyn śmierci żubrów nie udaje się ustalić. Martwe zwie-
rzęta znajdowane są zbyt późno, by można było cokolwiek powiedzieć 
o przyczynach ich padnięcia. W Białowieży dotyczy to aż 30–35% 
wszystkich znajdowanych żubrów. Ale w sytuacjach, w których moż-
liwe jest stwierdzenie powodów śmierci, na czoło wysuwają się dwa. 
Pierwszy to choroby i pasożyty (około 20–25% przyczyn padnięcia), 
a drugi – co jest niezwykle ciekawe – urazy. Okazuje się, że żubry są 
zwierzętami podatnymi na uszkodzenia ciała. W niektórych okresach, 
szczególnie w pierwszych 30 latach restytucji, była to jedna z głów-
nych zidentyfikowanych przyczyn śmierci białowieskich żubrów 
(ponad 37% przypadków). Później udział tego rodzaju śmiertelności 
zmalał, ale i tak wciąż utrzymuje się na poziomie kilkunastu procent. 

Warto wiedzieć, że śmierć żubra ma duże znaczenie dla innych 
zwierząt w Puszczy. Owszem, w pierwszej kolejności najadają się wil-
ki. Nawiasem mówiąc, prawdopodobnie znacznie częściej pożywiają 
się one znalezionym martwym żubrem niż przez siebie upolowanym. 
Ale dzięki wilkom z padliny mogą skorzystać także inne zwierzęta. 
Gruba i niezwykle elastyczna skóra żubrów jest bardzo trudna do 
przegryzienia. Mówi się, że właściwie tylko wilki, niedźwiedzie i dziki 
są w stanie ją rozerwać i otworzyć innym mieszkańcom lasu dostęp do 
trzewi. A chętnych na nie jest bardzo wielu. Lisy, jenoty, kuny i inne 
drobne ssaki. Plus cała rzesza ptaków, od majestatycznych bielików 
i czujnych kruków poczynając, przez myszołowy i jastrzębie, na siko-
rach kończąc. Nie można też zapomnieć o zastępach bezkręgowców, 
z muchami i padlinożernymi chrząszczami na czele. Ich mnogość 
przy padlinie przyciąga kolejne zwierzęta zainteresowane nie tyle 
szczątkami żubra, co właśnie przybyłymi do niego z całej okolicy 
bezkręgowcami.





Czochranie jest przede wszystkim 
rodzajem toalety. Służy usuwaniu 
wypadających włosów i ukrytych 
w nich pasożytów, ale czasem  
rozładowuje też stres
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Miasteczko darmozjadów 

O chorobach i pasożytach żyjących  
na żubrach i w żubrach

Obserwując latem żubry pasące się na łące, często im współczuję. 
W okolicach oczu i pyska, ale także tylnej części ciała latają chmary 
owadów, głównie much, gzów i bąków. W takich sytuacjach ogony 
żubrów są bardzo przydatne i bardzo często wykorzystywane. Zwie-
rzęta biją nimi w uda, wywijają w tę i z powrotem, by choć na chwilę 
przegonić nachalne owady. Gorzej jest z pozbyciem się natrętów 
z okolic pyska lub oczu. Muszą być niezmiernie cierpliwe, by znosić 
muchy spacerujące po powiekach czy nozdrzach. Czasem sinonie-
bieski język sprawnym ruchem omiata to jedną, to drugą dziurkę od 
nosa i wtedy następuje chwila wytchnienia. Niektóre muchy potrafią 
też boleśnie kąsać. Są gatunki, które żywią się krwią zwierząt, a jaja 
składają w ich kale. Dla takich gatunków żubr jest wymarzonym 
sąsiadem, szczególnie ze względu na obfitość wydalanych odchodów. 
Las jest pełen gatunków, które chętnie korzystają z obecności żubrów.

Pod koniec lata i jesienią, gdy muchy stają się w lesie praktycznie 
nieobecne, w pobliżu żubrów pojawiają się strzyżaki. Są to nieco 
spokrewnione z muchami, bardzo napastliwe owady pasożytnicze. 
Ich ciało jest silnie spłaszczone, pokryte twardymi chitynowymi 
pancerzykami (zupełnie jak u kleszczy, które zresztą lubią spędzać 
zimę ukryte w żubrzym futrze). Na dodatek ich odnóża zakończone 
są czepnymi „pazurkami”. Gdy strzyżak siądzie na swojej ofierze, 
natychmiast odrzuca skrzydła i chowa się głęboko we włosach. Z po-
wodu „pazurków” wczepionych we włosy żubrom naprawdę trudno 
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jest się go pozbyć, szczególnie że ma się do dyspozycji jedynie język, 
tylną nogę lub możliwość czochrania się o pień. Żubr potrzebny 
jest strzyżakowi wyłącznie do tego, by się najeść. A robi to tylko raz 
w życiu. Jedno nakłucie i napicie się krwi wystarczy, by w zapłodnio-
nej samicy rozwinęło się jajo, a zaraz potem larwa. Ta, natychmiast 
po urodzeniu, opuszcza kudły żubra, który do czasu przeobrażenia 
w dorosłego owada nie jest już jej potrzebny. Ale to następuje dopiero 
po roku. Larwy strzyżaków po opadnięciu na ziemię kryją się w ściółce 
i tam przeczekują zimę i wiosnę. Pod koniec lata przepoczwarczają 
się i ruszają na poszukiwanie partnera i oczywiście kolejnego żubra, 
którego będzie można ukąsić. Strzyżaki zdecydowanie są natrętami, 
ale mogą powodować u zwierząt jedynie niewielkie swędzące rany. 
Na szczęście nie przenoszą żadnych chorób. Są jednak i takie owady, 
które mogą sprowadzić na żubra śmierć. 

Należą do nich kuczmany. Te niewielkie owady – podobne nieco 
do komarów, choć mniejsze od nich nawet o połowę – atakują głównie 
o świcie lub zmierzchu. Są krwiopijne i podobnie jak meszki mogą 
być dokuczliwe. Jednak największym niebezpieczeństwem, które ze 
sobą niosą, są choroby. Mogą przenosić je, wkłuwając się w skórę 
żubra. Dotychczas stwierdzono, że zarażają zwierzęta chorobą nie-
bieskiego języka oraz wirusem Schmallenberg. Pierwsza może być dla 
żubra śmiertelna, czego dowodzi nie tak dawny przypadek padnięcia 
10 żubrów w jednej z niemieckich hodowli. Natomiast druga, prócz 
gorączki i rozwolnienia, może powodować poronienia. Na szczęście 
w Puszczy Białowieskiej nie stwierdzono jeszcze śmierci żubrów 
w wyniku którejś z tych chorób. Badania pokazują jednak, że część 
zwierząt musiała mieć z nimi kontakt, ponieważ stwierdzono u żub-
rów przeciwciała. Wygląda na to, że na razie udaje im się skutecznie 
bronić przed tymi zagrożeniami.

Niestety istnieją choroby, z którymi żubry nie dają sobie rady. 
Jedną z nich jest gruźlica. Całe szczęście w Puszczy Białowieskiej nie 
była ona do tej pory stwierdzona, ale np. u żubrów bieszczadzkich 
została zdiagnozowana w 1996 r. Jej nosicielami są obecnie różne 
dzikie zwierzęta (borsuki, sarny, dziki, wilki), dla których schorzenie 
to wcale nie jest groźne. Przypuszcza się, że w niektórych rejonach 

Żubry są żywicielami licznych  
pasożytów, których pozbywają  
się w czasie czochrania się  
o drzewa, pniaki lub wykroty

Latem wnętrze padłego żubra  
wypełnia masa bezkręgowców    

Truchło żubra wykorzystywane jest 
przez tysiące, a może nawet setki 
tysięcy padlinożernych organizmów. 
Jasna barwa na sierści tej padłej 
krowy to jaja much. Niebawem  
wylęgną się z nich głodne larwy… 
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Bieszczad gruźlica jest stale obecna od przynajmniej pół wieku. 
W latach 50. i 60. XX wieku w okolicach Ustrzyk Dolnych funkcjo-
nowało państwowe gospodarstwo, do którego przywożono chore 
krowy mleczne. Gospodarstwa dawno już nie ma, ale najwyraźniej 
gruźlica w środowisku przetrwała. Gdy prątki gruźlicy pojawią się 
w organizmie, osłabiają go i stopniowo wyniszczają, prowadząc do 
śmierci zwierzęcia. Najczęściej, zanim chory żubr padnie, zaraża wiele 
innych zwierząt w stadzie. 

Z pewnością choroby, którymi żubry mogą się zarazić od innych 
zwierząt, są problemem wymagającym ciągłej obserwacji. Kiedyś 
zagrożenie wynikające z sąsiedztwa żubrów i krów było dużo poważ-
niejsze. W XIX wieku liczba bydła wypasanego w Puszczy Białowieskiej 
była kilkakrotnie wyższa niż liczba żubrów. Na początku wieku XX 
Konrad Wróblewski opisał, jak wygląda postępowanie z chorymi 
zwierzętami domowymi: „padlinę wywleka się nad rzekę lub na brzeg 
lasu, gdzie zostawiają ją na pożarcie psom, świniom i dzikom”. Wtedy 
problemem był również spęd bydła, który mimo zakazu przepędzania 
zwierząt gospodarskich przez Puszczę znajdował się na porządku 
dziennym. 

Przepędzane partie bydła rogatego – pisał Wróblewski – są za-
wsze niewielkie, przechodzą przez puszczę często i nie podlega-
ją żadnym oględzinom, ani kontroli, są skupowane swobodnie 
i w miejscowościach tak wolnych od chorób, jak i zarażonych. 
Przytem przy sformowaniu tych partyj nikt ich nie ogląda, nie 
uznaje się potrzeby świadectw, stwierdzających stan zdrowia 
bydła, jako też zdrowotność miejsca wyjścia zwierząt. W ten 
sposób stają się one najpierwszymi roznosicielami wszyst-
kich epizoocji. I nie ma roku, by do puszczy nie zawleczono 
pryszczy… 

Pryszczyca rzeczywiście jest chorobą dla żubrów groźną, czego naj-
lepszy dowód mieliśmy w latach 50. XX wieku, kiedy jej epidemia 
przeszła przez rezerwaty żubrowe południowej Polski. W niektórych 
nie przetrwał żaden żubr. 
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Wróblewski wskazał też na inną możliwą drogę przenoszenia 
chorób lub pasożytów do ostoi żubrów. Jest nią przywożenie i wy-
puszczanie na wolność (lub do zagrody) zwierząt z odległych geo-
graficznie miejsc. Ponad sto lat temu to zagrożenie płynęło np. od 
importowanych saren syberyjskich i danieli. Wówczas było teore-
tyczne, ponieważ nie stwierdzono, by żubry cierpiały od chorób lub 
pasożytów zawleczonych tu z innych rejonów świata wraz z dzikimi 
zwierzętami. Dzisiaj, mimo znacznie większej świadomości tego typu 
zagrożeń, nie udało się przed nimi ustrzec. Najlepszym tego przykła-
dem jest krwiopijny nicień, który nie doczekał się jeszcze polskiego 
określenia, a jego nazwa naukowa to Ashworthius sidemi. Pierwotnym 
miejscem jego występowania była wschodnia Azja, gdzie pasożytował 
w przewodach pokarmowych zwierząt jeleniowatych. Niestety, dotarł 
do wschodnich i południowych granic Polski wraz z przewożonymi 
na Białoruś, Ukrainę i Słowację jeleniami sika. Zresztą te azjatyckie 
jelenie wypuszczano również w Polsce. Nicień bardzo szybko zaczął 
się przenosić na nasze rodzime gatunki, a w 1997 r. po raz pierwszy 
odkryto jego obecność u żubrów w Bieszczadach. Już w 1999 r. wy-
stępował we wschodniej części Puszczy Białowieskiej, a w 2000 r. 
stwierdzono go u żubra po polskiej stronie Puszczy. W 2003 r. noto-
wano nicienia u blisko 90% białowieskich żubrów, a od 2004 r. był 
już we wszystkich badanych zwierzętach. Widać więc, że jego inwazja 
przebiegła błyskawicznie. 

Dla człowieka nieobytego z chorobami zwierząt wstrząsające mogą 
być liczby pasożytów wewnętrznych wykrywanych w żubrach. W wy-
padku motylicy wątrobowej – jednego z ważniejszych żubrzych pa-
sożytów – w wątrobie jednego zwierzęcia może być ich przynajmniej 
kilkaset. Obecność tak dużej liczby organizmów żyjących kosztem 
swojego żywiciela (w tym wypadku żubra) może prowadzić do znacz-
nego osłabienia zwierzęcia.

 Jeszcze większe wrażenie robią liczby związane ze wspomnia-
nym wcześniej krwiopijnym nicieniem. On także potrafi znacznie 
pogorszyć kondycję zdrowotną swojego żywiciela, wpływając przede 
wszystkim na obniżenie parametrów krwi. W Puszczy Białowieskiej 
u  jednego żubra stwierdzono nawet 77 tysięcy tych pasożytów! 



Prawda, że robi to wrażenie? Trzeba jednak dodać, że była to wielkość 
maksymalna. Natomiast średnio w każdym przebadanym żubrze 
znajdowało się po kilka tysięcy nicieni. A przecież Ashworthius si-
demi nie jest jedynym pasożytem żyjącym wewnątrz żubra. Samych 
robaków płaskich i obłych stwierdzono u białowieskich żubrów aż 
37 gatunków. To też nie jest koniec wyliczanki. Są jeszcze pasożytnicze 
pierwotniaki, a jeśli dodać do tego kolejnych kilkanaście gatunków 
wszołów, muchówek, kleszczy czy świerzbowców „podgryzających” 
żubry od zewnątrz, to robi nam się prawdziwe pasożytnicze „zoo”. 
W trakcie ponadstuletnich badań nad pasożytami żubrów naukowcy 
znaleźli ich w sierści oraz w organach wewnętrznych aż 88 gatunków. 
Oczywiście, nie wszystkie „zamieszkują” każdego żubra, ale i tak 
można powiedzieć, że żubr to małe przemieszczające się „miasteczko” 
pełne „darmozjadów”. 

Trudno ocenić, czy to znaczna liczba pasożytów prowadzi do osła-
bienia, czy raczej jest inny powód pogorszenia kondycji zwierzęcia, 
czego konsekwencją jest rozwój dużej liczby pasożytów w organizmie 
żubra. Wiadomo, że dla każdego żubra, podobnie jak dla innych 
zwierząt roślinożernych żyjących w naszym klimacie, najtrudniejszym 
okresem roku jest wczesna wiosna. Począwszy od lutego, aż do kwiet-
nia, zwierzęta są coraz bardziej osłabione zimowym niedostatkiem 
pokarmu. Wtedy może dojść do gwałtownego zwiększenia się liczby 
niektórych pasożytów. Wygląda to trochę tak, jak gdyby wiedziały 
o osłabieniu żubrów i zaczęły produkować większą liczbę jaj. Nie-
świadome tego zwierzęta wydalają je wraz z kałem i tu zawiązuje się 
intryga. Stada w okresie zimowym często spotykają się w miejscach 
dokarmiania, gdzie przebywają nawet dłuższy czas. Im tęższa zima, 
tym bardziej ograniczają swoje zimowe areały. To z kolei powoduje 
nagromadzenie odchodów na niewielkiej przestrzeni. A ponieważ 
żubry z talerzy nie jedzą, to żubrze „placki” mieszają się z porozrzuca-
nym sianem. Wraz z nim do organizmu trafiają jaja pasożytów. Koło 
się zamyka i „intruz” może się rozwijać w nowym żywicielu.





Zdarza się, że samica z kilkumie-
sięcznym młodym samotnie chodzi 
po Puszczy. Możliwe, że właśnie 
wędrują w poszukiwaniu nowego 
stada. Zmiana grupy, w której  
żyją, jest u żubrów stosunkowo  
powszechnym zjawiskiem
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Poród na bagnach 

Macierzyństwo żubrów

Jakiś czas temu słyszałem od starszego już mieszkańca Białowieży, 
że żubry rodzą się na bagnach. Nie wiem, ile jest w tym stwierdze-
niu fantazji, ale z całą pewnością obserwacje rodzących matek lub 
żubrzyc z młodymi tuż po urodzeniu należą do niezwykle rzadkich. 
Wiadomo jedynie, że cielęta przychodzą na świat w miejscach nie-
zwykle odosobnionych, ukrytych przed postronnymi oczami i przede 
wszystkim przed drapieżnikami. Być może właśnie z niedostępności 
białowieskich mokradeł bierze się przekonanie o miejscu narodzin 
żubrów. Nawet jeśli to prawda, to samice muszą jednak wybierać na 
poród kryjówki suche. Wskazują na to obserwacje żubrów w zagro-
dach hodowlanych. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by były to miejsca 
suche, ale otoczone bagnami. Niemało jest pośród białowieskich 
kniei takich ostoi. Grądowe lub borowe wysepki okolone podmokłym 
lasem zdarzają się w każdym jej zakątku. Moje jedyne dotychczas 
spotkanie z żubrzycą prowadzącą świeżo narodzonego cielaczka było 
właśnie w takim miejscu. Znam jeszcze jedną osobę, która natknęła 
się wiosną na podobny, niecodzienny widok i również było to na 
niewielkiej suchej przestrzeni oblanej wodą starego olsu. Rocznie 
w Puszczy przychodzi na świat nawet 60–70 młodych żubrów, dlatego 
tak rzadkie ich obserwacje świadczą o perfekcyjnym ukrywaniu miejsc 
porodu przez matki. 

Ciąża żubrów trwa dziewięć miesięcy, a pierwsze młode rodzą się 
już w kwietniu. Przyszłe matki przed porodem opuszczają stado, choć 

Mama, tata i dziecko – szczęśliwa 
rodzina? Typowy model rodziny 
u żubrów wygląda inaczej. Ojcowie 
nie opiekują się potomstwem,  
bywają za to zainteresowani  
samicami, nawet gdy te prowadzą 
jeszcze ubiegłoroczne cielęta,  
poczęte z innymi samcami
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można przypuszczać, że nie odchodzą zbyt daleko. Szczyt narodzin 
przypada na maj i czerwiec, ale niejednokrotnie młode przychodzą 
na świat później, nawet jesienią i zimą. Trzeba naprawdę wprawnego 
oka, by dostrzec, że żubrzyca jest w ciąży. Nawet tuż przed porodem 
jest to trudno dostrzegalne. Sam moment porodu obserwowano 
wyłącznie u zwierząt hodowlanych, a i tak były to pojedyncze przy-
padki. Trwał bardzo krótko – zaledwie godzinę, góra dwie. Zapewne 
wynika to z faktu, że rozmiary cielęcia są niewielkie – waży ono 
zaledwie około 25 kg. Wszystkie maluchy stawały o własnych siłach 
najdalej w 45 minut po urodzeniu i niemal od razu zaczynały ssać. 
Wcześniej były wylizywane przez matkę, która kilka godzin później 
zjadała łożysko, „zacierając” w ten sposób ślady porodu.

Jaka w tym wszystkim jest rola ojca? Odpowiedź jest krótka: 
oprócz zapłodnienia – żadna. Byki w ogóle nie interesują się losem 
potomstwa. Adorują samicę przez kilka dni w okresie rui, a potem 
porzucają, często na rzecz innej samicy. Wśród dużych zwierząt prze-
żuwających jest to zachowanie powszechne. Wychowaniem zajmuje 
się wyłącznie samica, która karmi młode mlekiem nawet przez pół-
tora roku. Nie znaczy to, że małe żubry nie jedzą przez ten czas nic 
innego. Już po miesiącu życia zajadają się również trawą i ziołami, 
dość chętnie jednak wracają do matki, by skorzystać z pożywnego 
mleka. Zdarzają się czasem sytuacje, że samica rodzi młode rok po 
roku i wtedy pierwszeństwo do mleka mają młodsi potomkowie. 
Bywa jednak i tak, że rodzeństwo ssie matkę jednocześnie. Obecnie 
to niezbyt częsta sytuacja, bo większość krów na wolności rodzi raz 
na dwa lata. Wcześniej, gdy populacja dopiero się odradzała, samice 
częściej rodziły rok po roku. Podejrzewa się, że częstsze ciąże i naro-
dziny mają związek z dokarmianiem zwierząt; dziś obserwuje się je 
przeważnie w zamkniętych hodowlach. 

Powrót samicy z nowo narodzonym żubrem do stada następuje 
kilka dni po porodzie. Podobno żubrzyce mogą być przedtem dla 
człowieka bardzo groźne i w obronie potomstwa gwałtownie ata-
kować. Nie znalazłem nigdzie potwierdzenia takiego zachowania, 
przynajmniej u zwierząt w naturze. Zresztą nie ma się czemu dziwić, 
skoro obserwacji matek z młodymi przed powrotem do stada jest 
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tak mało. Gdy zwierzęta dołączą już do grupy, z pewnością stają się 
spokojniejsze i wzrasta ich bezpieczeństwo. A to dlatego, że stado 
wspólnie broni cielęta przed nieszczęściem. W wypadku zagrożenia 
zwierzęta zbijają się ciasno, a starsze wyraźnie osłaniają młode. Gdy 
poczują zbyt dużą presję intruza, mogą zaatakować. W wypadku ataku 
wilków, robią to bez ostrzeżenia. Gdy w pobliżu stada kręci się czło-
wiek, często najpierw go ostrzegają. Może lepiej powiedzieć – straszą. 
Kopią racicą ziemię, potrząsają głową i uderzają ogonem o boki ciała. 
Ale nawet gdy dorosłe żubry nie czują zagrożenia, to młode – szcze-
gólnie w pierwszych miesiącach życia – ujrzawszy człowieka, same 
kryją się za matkami. 

Poza karmieniem i obroną, matki muszą potomstwu przekazać 
wiedzę o życiu. Dzieje się to poprzez obserwację osobników dorosłych 
przez młode. Doskonały przykład na taką naukę obserwowałem na 
łąkach pełnych bel zrolowanego siana. Krowa z cielakiem podeszły do 
jednej z nich. Matka przez chwilę lizała potomstwo po boku i grzbie-
cie, ale zaraz ustawiła się bokiem do beli siana i zaczęła intensywnie 
się o nią czochrać. Cielaczek patrzył na jej ruchy, a gdy przy którymś 
gwałtowniejszym otarciu bela przetoczyła się o kilkadziesiąt centy-
metrów, młody odskoczył spłoszony. Samica spojrzała na niego i po 
chwili znowu zaczęła „czesanie”. Najwyraźniej ośmielony młodziak 
podszedł do beli i ustawił się po stronie przeciwległej do miejsca, 
w którym stała matka. Po chwili dość niezdarnie zaczął naśladować 
jej ruchy. Całe to zdarzenie trwało kilkadziesiąt sekund, może dwie 
minuty. Potem zwierzęta wróciły do odpoczywającego w pobliżu 
stada. Jedyne określenie, które pasuje mi do tego co widziałem, to 
„lekcja czesania”.

Młode pozostają pod opieką matki przez około rok, czasem dłużej. 
Wędrując ze stadem, młodzież szybko się usamodzielnia. Po trzech 
miesiącach życia zwierzęta zachowują się już dosyć swobodnie, czę-
sto opuszczając opiekunki i przebywając z innymi cielętami, kręcąc 
się między pozostałymi członkami stada. Zdarzały się przypadki, że 
„obce” cielęta były dopuszczane do karmienia przez samice nie będące 
ich matkami. Również dorosłe samce, dołączające do grup samic 
w okresie rui, traktują cielęta raczej łagodnie. W dawnych czasach 
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panowało przekonanie, że jest inaczej i że samce zabijają młode żu-
bry należące do adorowanych przez nie samic. Ale informacje te nie 
znajdują potwierdzenia w obserwacjach wolnych zwierząt. Owszem, 
zdarza się, że byk szturchnie malucha, który nie zdążył w porę zejść 
mu z drogi, jednak w tych uderzeniach czołem lub rogami rzadko 
obserwuje się agresję. 

W latach 80. XX wieku w białowieskim rezerwacie hodowlanym 
dokonano niezwykłej obserwacji. Ranną pięciomiesięczną żubrzycę 
Polarkę trzeba było wynieść z zagrody, by odpowiednio się nią za-
opiekować. Udało się to, choć z dużymi problemami, bo potomstwa 
broniła zaciekle matka. Po trzech i pół miesiącach udanych starań 
o zdrowie i życie młodej samicy uznano, że można wpuścić ją z po-
wrotem do zagrody, w której przebywało stado z jej matką. Żubrzyce 
ostrożnie zbliżyły się do siebie i po krótkim obwąchaniu boków, 
a potem nosa, córka zaczęła ssać matczyne mleko. Matka nie straciła 
pokarmu, ponieważ podczas nieobecności własnego potomstwa kar-
miła inne cielę. Wygląda na to, że zapach cielęcia na długo pozostaje 
w pamięci żubrzych matek i pozwala im rozpoznać potomstwo nawet 
po długiej rozłące. A może nie tyle chodzi tutaj o zapach potomka, 
co gatunku? 

Nauka czesania. Najpierw młody 
obserwował, jak matka ociera  
się o belę siana, a następnie  
zaczął ją naśladować



Stada wędrujące przez las  
sprawiają wrażenie dużo bardziej  
ostrożnych niż poruszające się  
po otwartej przestrzeni. 
Ograniczona widoczność  
zapewne wzmaga czujność 
przewodniczki, która często 
pierwsza dostrzega intruza
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Kierowniczka 

O strukturze socjalnej żubrzych stad

Wiktor Gomulicki – jeden z moich literackich faworytów – w eseju 
„Żubry” tak opisał obserwowane przez siebie stado białowieskich 
żubrów: 

(…) Stado to rodzaj gminy, z  kilku rodzin złożonej. Żubry, 
żubrzyce i żubrzęta w doskonale zgodnym zespole. Karność tu 
i porządek nadzwyczajne. Łącznikiem, oprócz przywiązania, 
wzmocnionego osamotnieniem, poczucie idei: „w  jedności 
siła”.
Ostatni z rodu! Zdaje się, że każdy żubr ma instynktowną tej 
prawdy świadomość. Stąd jego dzikość i wyniosłość, zapra-
wione melancholią.
Żubr-prowodyr, kilkunastoletni kolos, sprawia rząd w stadzie. 
Gdy stanie, wszystkie stają; gdy ruszy, wszystkie za nim idą.
Żubrzyce bywają płoche i lękliwe; żubrzęta skaczą i podrygują, 
jak zwyczajne ciołki – żubra-prowodyra nigdy nie opuszcza 
powaga. Chwilami czyni wrażenie figury z brązu.
Z powagą łączy surowość. (…)
Żubr-prowodyr stanął, inne również się zatrzymały.
Dla krótkowidza (Gomulicki miał na myśli siebie, choć żubry 
raczej też są krótkowidzami) była to jeszcze zbyt wielka od-
ległość (…) posunąłem się jeszcze trzy kroki… pięć kroków… 
Potem jeszcze krok… jeszcze krok… aż do dziesięciu.



120

Jedna z żubrzyc spłoszyła się. Nagłym strachem przejęta, po-
biegła w bok, między świerki. Inne poruszyły się, gotowe rów-
nież do pierzchnięcia. Lecz prowodyr stał w miejscu. Stado 
napowrót znieruchomiało. (…) Wódz stada, jakby umyślnie, 
zajął miejsce na lekkiej wyniosłości. Spoglądałem na niego co 
chwila. On również oczu ze mnie nie spuszczał. (…) łeb spuścił 
i w inną stronę skierował. Zaraz też całe stado przesunęło się 
kilka kroków dalej… 

Niesamowite jest to, że przytoczony tekst powstał na kilkanaście 
lat przed wytępieniem białowieskich żubrów. Owszem, zawiera kilka 
kwestii wymagających skomentowania, bo nasza wiedza o żubrach 
z każdym rokiem jest bogatsza i łatwiej nam interpretować pewne 
obserwacje. Jednak w tym momencie najbardziej niezwykłe jest to, 
że czytając poetycki opis Gomulickiego, mam w głowie własne wspo-
mnienia z dziesiątek czy nawet setek podobnych spotkań, w czasie 
których zwierzęta zachowywały się niemal dokładnie tak samo. Cóż 
w tym niesamowitego? Cóż wspaniałego? 

Niezwykła jest świadomość, że dzisiejsze żubry zachowują się 
dokładnie tak, jak robiły to kiedyś, zanim wyginęły na wolności. 
A przecież wróciły do Puszczy po kilkudziesięciu latach nieobecności 
w naturze. Ostatniego żubra w Puszczy Białowieskiej zabito w 1919 r., 
a pierwsze dwa samce wypuszczono z powrotem do białowieskich la-
sów dopiero w roku 1952. Rok później dołączyły do nich oswobodzone 
samice, co wcale nie oznaczało, że stworzyły one stado o strukturze 
znanej sprzed żubrzej zagłady. Musiały minąć kolejne lata, by na 
świecie pojawił się pierwszy wolny żubr (było to w roku 1957) i kolejne 
lata, by żubrów w Puszczy było na tyle dużo, aby zaczęły się dzielić 
na grupy i od nowa budować naturalne relacje między osobnikami, 
stadami, a także z ludźmi. 

To, co dzisiaj budzi mój szczery zachwyt, to świadomość, że dzięki 
opisom z XIX i początków XX wieku wiemy, że restytucja żubrów 
przebiega doskonale. Przecież zwierzęta pochodzące z zamkniętych 
hodowli nie miały od kogo „nauczyć” się zachowania w dzikiej Pusz-
czy. Często od urodzenia były uzależnione od człowieka i nie miały 
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kontaktu z naturalnymi warunkami. Mało tego, żubry wypuszczane 
na wolność w latach 50. XX wieku były którymś z rzędu pokoleniem 
hodowanym przez człowieka. Ich dziadowie pochodzili z ogrodów 
zoologicznych i nawet po przyjeździe do zwierzyńca w Białowieży 
zdani byli na ludzką opiekę. I oto wypuszczone na wolność, „przypo-
minają” sobie, jak powinny zachowywać się w naturze. Co jeść, gdzie 
iść, by jedzenie znaleźć, czego unikać i jak się grupować w stada, jaką 
w nich tworzyć hierarchię, kiedy stada opuszczać, jak zachowywać 
się wobec żubrów z innych grup? Rzeczą wcale nieoczywistą było to, 
czy naturalne rytmy funkcjonowania dzikich zwierząt, znane sprzed 
stu pięćdziesięciu lat, a kształtowane przez tysiące lat ewolucji, ot tak 
zwyczajnie pojawią się u nieznających wolności zwierząt. Ale się po-
jawiły, a to oznacza, że nie są one wyuczone, lecz zapisane w genach. 

Dzisiaj jesteśmy pewni, że żubry, podobnie jak przed wyginięciem 
w naturze, grupują się w dwa rodzaje stad: mieszane i jednopłcio-
we – najczęściej tworzone wyłącznie przez samce. Poza tym dojrzałe 
samce często żyją zupełnie samotnie, rzadko dołączając do innych 
samotnych samców. Przeważnie są to związki bardzo nietrwałe. Dwa 
dorosłe byki wspólnie przemierzają żerowiska i wspólnie odpoczywają 
przez dobę, czasem przez kilka dni, i nagle się rozstają. Podejrzewam, 
że w większości wypadków są to „bezbolesne” rozstania. Ot, zwyczaj-
nie, każdy odchodzi swoją drogą. Ale obserwowałem też sytuacje, 
kiedy byki wyraźnie coś poróżniło. I na pewno nie chodziło o względy 
samic, bo było to zimą, a w najbliższym sąsiedztwie nie przebywały 
żadne żubrzyce. Nie umiem powiedzieć, co było powodem konfliktu, 
ale wspólne przebywanie byków kończyło się gwałtowną, bardzo 
zażartą i krwawo zakończoną walką. 

W Puszczy Białowieskiej więcej niż połowa dorosłych samców 
(w niektórych latach nawet ponad 60%) żyje samotnie; w zgrupowa-
niach liczących 2–3 osobniki przebywa trzecia ich część, pozostałe 
zaś kilka procent to byki łączące się w większe stada. Literatura na-
ukowa podaje, że grupy samców liczą do 9 osobników. Kilkakrotnie 
widywałem jednak liczniejsze, skupiające 12, raz nawet 13 byków, ale 
z pewnością są to bardzo rzadkie przypadki. Stwierdzono także, że 
tuż przed rują wzrasta liczba samotnych samców; mogą one stanowić 
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nawet 70% dorosłych byków. Jest to zrozumiałe – zaczynają poszuki-
wać krów wchodzących w ruję, a każdy inny samiec staje się w tym 
„wyścigu” rywalem. 

Ciekawe, że w białoruskiej części Puszczy jednopłciowe stada 
tworzą również samice. Zjawisko to obserwuje się szczególnie wiosną, 
ale ugrupowania takie widywane są również w innych miesiącach 
sezonu wegetacyjnego. Zimą mieszają się z pozostałymi stadami 
przebywającymi w miejscach dokarmiania. Po polskiej stronie nie 
odnotowano jeszcze żeńskich stad. Przypuszcza się, że jest to zwią-
zane z odmienną strukturą wiekową białowieskich populacji, trwale 
podzielonych granicą. Na wschodzie Puszczy jest większy odsetek 
starych krów, co może wpływać na tworzenie grup złożonych wy-
łącznie z płci „pięknej”. 

Wiosną, latem i jesienią stada mieszane składają się głównie z sa-
mic i ich tegorocznego potomstwa, a także ze zwierząt 2–3-letnich. 
W okresie rui (sierpień – wrzesień) dołączają do nich dorosłe byki 
adorujące samice – po zakończeniu rui wracają do samotniczego trybu 
życia. Obecnie pewnym problemem w opisie stad mieszanych jest fakt, 
że niektóre samice wchodzą w ruję w innym niż zgodnym z biologią 
gatunku okresie – w końcu września, w październiku, a czasem nawet 
w miesiącach zimowych lub wczesnowiosennych. Nie są to częste 
przypadki, ale sprawiają, że dorosłe byki mogą przebywać w stadach 
mieszanych w miesiącach innych niż można się tego spodziewać. 

Wielkość grupy mieszanej bywa różna. Obserwowano stada liczące 
dosłownie po kilka zwierząt, ale i dużo od nich większe, złożone z po-
nad 90 żubrów. Mowa tu o okresie wegetacyjnym. W polskiej części 
Puszczy Białowieskiej grupa żubrów liczy średnio 12–13 sztuk. Aż 
84% wszystkich napotkanych stad nie przekracza 20 zwierząt. Zgru-
powania większe niż 40 żubrów spotyka się bardzo rzadko, stanowią 
one zaledwie 1% wszystkich obserwacji. Trochę inna sytuacja jest po 
stronie białoruskiej. Tam żubry mają dostęp do większej ilości zasob-
nych w karmę łąk, wygląda więc na to, że to właśnie duże kompleksy 
pastwisk są czynnikiem wpływającym na wielkość stad. Białoruska 
populacja w rejonach obfitujących w łąki charakteryzuje się niemal 
dwukrotnie większą średnią liczbą zwierząt w stadzie (23 osobniki), 

Na czele stad mieszanych stoi  
doświadczona samica. Ona ocenia 
niebezpieczeństwo, ona daje sygnał 
do dalszego marszu lub odwrotu

Nocne wędrówki nie należą  
u żubrów do rzadkości. Oczywiście 
prowadzi je przewodniczka stada
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a największe grupy mieszane liczą tam nawet po 140 żubrów. Za to 
żubry żyjące bliżej granicy z Polską, a więc – podobnie do naszych – 
przebywające głównie w lasach, żyją w wyraźnie mniejszych stadach, 
liczących średnio po 11 osobników.

Sytuacja zmienia się z nastaniem zimy, co w warunkach biało-
wieskich przez wiele lat następowało już listopadzie. Obserwowane 
obecnie zmiany klimatu, szczególnie zdecydowane ocieplenie okresu 
zimowego, trochę modyfikują zachowanie żubrów. Do niedawna 
pierwszy opad śniegu był sygnałem do podjęcia wędrówki w rejony 
dokarmiania. W pierwszych latach restytucji były dwa miejsca, w któ-
rych żubry tworzyły zimowe stada. W jednym z nich przez pierwsze 
dziesięć lat skupiały się wyłącznie samce. Dopiero po 1962 r. dołączyły 
do nich samice z młodymi i od tej pory w obydwu miejscach zimą 
corocznie obserwowano już stada mieszane. Taka sytuacja trwała 
ponad 30 lat, a w najcięższe zimy w jednym z miejsc dokarmiania ob-
serwowano koncentracje nawet setki żubrów. Można powiedzieć, że 
to i tak niewiele w porównaniu z zimowymi zgrupowaniami widywa-
nymi po białoruskiej stronie Puszczy, liczącymi nawet 180 osobników. 

Od początku lat 90. XX wieku sytuacja zaczęła się trochę zmieniać. 
Grupa byków spróbowała korzystać z miejsca dokarmiania w rejonie 
miejscowości Topiło. Po jakimś czasie dołączyły do nich samice i obec-
nie jest to jeden z kilku głównych rejonów tworzenia się zimowych 
stad mieszanych. Podobnie stało się w północnych rejonach Puszczy, 
choć tam nie obserwowano „byczej forpoczty”, lecz od razu pojawiły 
się grupy mieszane. Są za to inne, ukryte w Puszczy paśniki, z któ-
rych zimą korzystają praktycznie wyłącznie samce. Podobna sytuacja 
obserwowana jest po białoruskiej stronie granicy. Dzisiaj, między 
innymi ze względu na zmiany klimatyczne, ale i utworzenie wielu 
nowych miejsc dokarmiania, koncentracje żubrów liczące więcej 
niż 60 zwierząt należą do sporej rzadkości. Właściwie zdarzają się 
tylko na otwartej przestrzeni, w rejonach przyległych do Puszczy od 
północy i zachodu. 

Czas wrócić do opisu otwierającego ten rozdział, bo znalazła 
się w nim jedna dość istotna informacja, której prawdziwości nie 
możemy dzisiaj jednoznacznie potwierdzić. Chodzi o przywództwo 



125

w stadzie. Gomulicki, obserwując żubry, uznał, że rolę – jak to na-
zwał – „prowodyra” odpowiedzialnego za zachowanie stada pełni 
byk. Do tej pory od niektórych przewodników białowieskich można 
usłyszeć całkowicie nieprawdziwą opowiastkę o zgodnym wychowy-
waniu potomstwa przez żubrzą mamę i żubrzego tatę. Możliwe, że 
do rozpowszechnienia tego poglądu przyczynił się wielce popularny 
cykl książek, a także filmów rysunkowych o żubrze Pompiku. Skąd-
inąd jest to niezwykle cenna seria popularyzująca wiedzę o żubrach 
i Puszczy Białowieskiej, ale ten jeden element (życie rodzinne żubrów) 
niektórzy pojęli zbyt dosłownie.

Tymczasem rolę przywódczą samca w stadzie zaobserwowano 
dotychczas wyłącznie u żubrów zamkniętych w hodowlach. Tak jest 
w niewielkich stadach przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych, 
ale również w dużych zagrodach hodowlanych, choćby białowie-
skich. Na wolności to doświadczone samice są przewodniczkami 
stada. Na własny użytek nazywam je „kierowniczkami”, bo faktycznie 
już krótka obserwacja poczynań mieszanego stada ujawnia, że to 
jedna krowa kieruje poczynaniami reszty stada. Kiedy ona rusza na 
posiłek – reszta podąża za nią, gdy przystaje – zatrzymuje się całe 
stado, gdy rusza do ucieczki – uciekają wszystkie inne żubry. Nawet 
w okresie rui, kiedy do stad dołączają byki, są one zainteresowane wy-
łącznie rujnymi krowami. Nie interesuje ich przywództwo w grupie, 
a jedynie dominacja nad innymi bykami, nawet 3–4-letnimi młoko-
sami, które pozostają w pobliżu matek. W czasie, gdy dorodny byk 
adoruje samicę, lepiej żeby młode byczki miały się na baczności, bo 
mogą otrzymać solidnego „kuksańca”.

Ile czasu może trwać przywództwo w stadzie? Z tym jest bardzo 
różnie, ale nie ma wątpliwości, że na pewno kilka, a nawet kilkanaście 
lat. Z Puszczy Białowieskiej pochodzi niezwykle ciekawy przypadek 
krowy „Babuli”, która do dziś pozostaje jedną z najdłużej żyjących 
na wolności żubrzyc. Przeżyła aż 24 lata i przestała przewodzić stadu 
dopiero w wieku 21 lat.



Typowe ustawienie wędrującego 
stada: najpierw przewodniczka  
z potomkiem, za nią pozostali  
członkowie grupy
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Wieczni wędrowcy 

Cykl roczny i dzienny w życiu żubrów

Wiele lat temu obserwowałem idące przez Puszczę stado żubrów. 
Szły niespiesznie, dostojnie, z opuszczonymi głowami. Co jakiś czas 
prowadzące grupę zwierzę zatrzymywało się, a wraz z nim robiły to 
samo wszystkie pozostałe żubry. Obserwowały, wciągały w nozdrza 
powietrze, a uznawszy, że wszystko jest w porządku, ruszały dalej. 
Za przewodniczką, długim sznurem, szły wszystkie pozostałe. Przy-
pominały trochę pociąg – rogaty wagonik tuż za rogatym wagoni-
kiem, a za nim kolejny, kolejny, kolejny… W sumie dwadzieścia jeden. 
A może dwadzieścia, bo przewodniczkę należałoby raczej uznać za 
lokomotywę. Do tej pory, gdy widzę wędrującą grupę żubrów, mam 
skojarzenia z pociągiem. Różnica jest jednak taka, że żubry „płyną” 
przez Puszczę kompletnie bezszelestnie, jak zjawy. Widać, że są do-
skonale z nią zżyte, wiedzą, jak się w niej poruszać, dokąd i którymi 
ścieżkami iść. Nawet między zwałami martwych drzew znajdują dla 
siebie przesmyki, a jak trzeba, to sprawnymi susami przeskakują przez 
zwalone drzewa. Radzą sobie z tym nawet młode zwierzęta. Wiele 
razy miałem okazję obserwować skaczące żubry i zawsze z podziwem 
patrzę, z jaką lekkością to robią.

Takie pochody przez Puszczę są obecnie codziennością. Zwierzęta 
zmierzają z ostoi do znanych żerowisk lub ruszają na poszukiwanie 
nowych, zasobniejszych miejsc popasu. W okresie rui samce wędrują 
też w poszukiwaniu samic. Potrafią wtedy przejść wiele kilometrów. 
Chyba najbardziej znana jest wędrówka czteroletniego żubra Pulpita, 
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który z Bieszczad wybrał się do miejsca odległego o około 300 km. 
Być może poszedłby dalej, ale został odłowiony. To było w 1966 r., 
a jego marsz trwał 28 dni. 

Bodaj najdłuższą zarejestrowaną marszrutą może pochwalić się 
inny, prawdopodobnie również bieszczadzki żubr, który w 1981 r. 
ruszył z gór na północ. Nie ma całkowitej pewności, skąd pochodził, 
ale w październiku widziano go na Roztoczu (350 km od najbliższego, 
właśnie bieszczadzkiego stada), a w listopadzie był już niedaleko 
Warszawy, na terenie Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, aż 700 km 
od Bieszczad. Tam został odstrzelony. 

Dużo częściej rejestruje się nieco krótsze, bo nieprzekraczające stu 
kilometrów, „wycieczki” żubrów. Najczęściej podejmują je samotne 
samce  – w  końcu lata, jesienią i  zimą, co jest związane z  poszu-
kiwaniem samic (lato/jesień) lub pokarmu (jesień/zima). Czasem 
takie wyprawy podejmują grupy 2–3 byków, a  wyjątkowo samice, 
u których migracje mają na celu raczej poszukiwanie pokarmu lub 
spokoju niż płci przeciwnej. O  pierwszej tego typu podróży pisał 
wielce zasłużony dla restytucji żubrów Jan Sztolcman. Wydarzyło 
się to w połowie XIX wieku. Dwa żubry dotarły wówczas pod Siedlce 
i po kilku miesiącach wróciły do Puszczy Białowieskiej. Współcześnie 
w Puszczy (po udanej restytucji żubrów) krótsze i dłuższe wędrówki 
rejestrowane są już od 1956 r., a wraz z końcem XX wieku stały się 
one wręcz normą. O  ile wcześniej dotyczyły przede wszystkim 
byków, o tyle obecnie poza Puszczę wychodzą również stada samic 
z  młodymi. Niekiedy grupy takie są bardzo liczne, przekraczają 
nawet sto osobników. 

W życiu białowieskich żubrów wyraźne są pewne rytmy. Zimą 
zwierzęta gromadzą się w pobliżu miejsc dokarmiania lub, jak to bywa 
w ostatnich latach, niektóre grupy opuszczają Puszczę, przenosząc się 
na pola rozpościerające się na zachód od niej. Ciekawe, że mieszane 
stada żubrów wychodzą poza las w dużo większych liczebnie grupach 
(średnio dwukrotnie), niż na co dzień żyją w Puszczy. W kwietniu 
zimowe ugrupowania rozpadają się, a zwierzęta zaczynają prowadzić 
koczowniczy tryb życia, spokojnie wędrując po Puszczy niewielkimi, 
liczącymi kilka, kilkanaście zwierząt stadami. W drugiej połowie lata 

Wędrującym żubrom niestraszne  
są bagna, doliny rzek czy grząskie 
błoto. Nawet gdy zapadają się, 
twardo brną w upatrzonym  
kierunku 



132

do samic z młodymi dołączają byki. Ta zmiana świadczy o początkach 
rui, która czasem przeciąga się do połowy jesieni. Zaraz potem żubry 
znowu zaczynają wędrówkę do miejsc, w których niedługo rozpocznie 
się zimowe dokarmianie. W zależności od czasu pojawienia się śniegu 
i jego głębokości, trzymają się blisko rejonów dokarmiania (gdy pada 
obficie) lub penetrują większe obszary Puszczy (w bezśnieżne lub 
lekkie zimy). W ciągu dnia również da się zauważyć wyraźny podział 
„zajęć”. W okresie wegetacyjnym przez większość doby żubry żerują. 
Zdarza się, że poświęcają na to 60%, a nawet 80% czasu. Poza tym 
wiele godzin spędzają na odpoczynku, w czasie którego przeżuwają 
pokarm, a tylko niewielką część doby (około 10%) przeznaczają na 
wędrówki. Zimą proporcje nieco się zmieniają. Znacznie mniej czasu 
zajmuje im żerowanie (nie muszą szukać jedzenia, bo to najczęściej 
czeka na nie w paśnikach i stogach), dzięki czemu mają więcej chwil 
na odpoczynek. Przemieszczanie się zajmuje im mniej więcej tyle 
samo czasu, co w pozostałych okresach roku. 

Główne pory pożywiania się żubrów zbiegają się z końcem i po-
czątkiem dnia. Wtedy zwykle żerują najdłużej. Dociekliwi ludzie, 
którzy przyglądali się posiłkom żubrów z zegarkiem w ręku, stwier-
dzili, że mogą one trwać od 15 minut do ponad 5 godzin. Takie bar-
dzo długie żerowanie, siłą rzeczy, musi wiązać się przechodzeniem 
zwierząt w inne rejony łąki lub marszem po lesie. Duże zwierzę dość 
szybko zużywa dostępne zasoby i musi przenosić się do następnych. 
U największych żubrów część żołądka, do której trafiają skubane przez 
niego rośliny, liczy nawet 100 litrów objętości. Niełatwo napełnić 
taki „wór”. Oszacowano, że dorosły żubr zjada dziennie 30–50 kg 
pokarmu, ale zdarzają się oczywiście i takie osobniki, którym taka 
porcja nie wystarcza.

Właśnie z powodu zużywania zasobów pokarmowych żubry mu-
szą dość często zmieniać miejsca żerowania. Oczywiście, nie doty-
czy to zimy, kiedy są dokarmiane. O tej porze roku wędrówki stad 
ograniczają się najczęściej do przechodzenia z karmowisk do ostoi, 
w których odpoczywają. Czasem stado przenosi się z jednego miejsca 
dokarmiania do drugiego. Wielokrotnie obserwując odpoczywają-
ce stada żubrów, stwierdzałem, że są to bardzo zgodne zwierzęta. 
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Gdy jedzą – jedzą wszystkie, kiedy odpoczywają – również robią to 
wspólnie. Oczywiście, gdy wędrują, także wędruje całe stado. Czasem, 
w porze odpoczynku, pojedyncze osobniki jeszcze sobie „dojadają”, 
ale nie oddalają się przy tym od stada. 

Turyści, szczególnie w upalne lata, dopytują o wodopoje i kąpiele 
żubrów. Wiele osób jest przekonanych, że posiadanie tak obfitego 
futra musi skłaniać zwierzęta do zachowań, które są nam bliskie, 
szczególnie do pluskania się w wodzie. Ale żubry nie mają takiego 
zwyczaju. Jeśli zażywają kąpieli, to wyłącznie piaskowych. Natomiast 
piją wodę z najróżniejszych śródleśnych zbiorników. Nie tylko rzek 
i strumieni, ale również niewielkich zagłębień terenu, torfowisk, 
a nawet zwykłych kałuży. Zimą, by dostać się do wody, potrafią nawet 
rozbijać lód. Stwierdzono, że grupy żubrów najchętniej pojawiają się 
przy wodopojach po południu. Bywa, że w upalne lata przychodzą do 
nich wcześniej, nawet w samo skwarne południe. Zaobserwowano 
też, że stada zwierząt lubią korzystać ze znanych sobie wodopojów, 
natomiast pojedyncze samce gaszą pragnienie w przygodnie napo-
tkanych miejscach z wodą. 

To, że żubry nie kąpią się w wodzie, wcale nie oznacza, że nie po-
trafią pływać. Nie jest im obca ta umiejętność, ale robią to wyłącznie 
wtedy, gdy muszą. Podczas wędrówek zdarza im się forsować większe 
rzeki, takie jak Narew, dzielącą Puszczę Białowieską od puszcz Świ-
słockiej i Knyszyńskiej, czy bieszczadzki odcinek Sanu. Płyną wówczas 
w szyku podobnym do marszowego, czyli gęsiego. Wydaje się też, że 
jeśli nie muszą, to nie wchodzą do wody. Obserwowałem niedawno 
bardzo ciekawą scenę, gdy wczesną wiosną wędrujące stado natknęło 
się na dosyć szeroki rów, w którym – dzięki bobrowej tamie – było 
całkiem sporo wody. Na rowie znajdował się niewielki betonowy 
mostek i stado wyraźnie kierowało się wprost na niego. Po dotarciu 
do mostku okazało się, że nie wszystkie zwierzęta mają do tego typu 
przeprawy zaufanie. Niektóre przechodziły bez zastanowienia, inne 
na chwilę przed mostkiem przystawały i po chwili ruszały, choć było 
widać, że nogi stawiają bardzo ostrożnie, a jeszcze inne nie odważyły 
się po nim przejść. Te ostatnie odchodziły kilka metrów dalej i prze-
prawiały się przez wodę. Nie próbowały też skakać, tylko schodziły 
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ostrożnie do wody, a wychodząc, wspinały się po stromej skarpie. 
Zaraz potem otrzepywały się z wody jak pies i ruszały w dalszą drogę. 

Wielu osobom wydaje się, że żubry to dość stacjonarne zwierzęta, 
zwłaszcza iż bardzo często spotkanie z nimi oznacza kontakt z wy-
legującym się stadem. Pozory jednak mylą. W okresie bezśnieżnym 
stado w ciągu dnia przemierza zwykle około 5 km. Wędrując w po-
szukiwaniu lepszych żerowisk, żubry mogą pokonywać w ciągu doby 
nawet kilkanaście kilometrów. Zimą wyraźnie zmniejszają ruchliwość 
i u zwierząt korzystających z dokarmiania przemierzany dystans ogra-
nicza się do zaledwie pół kilometra na dobę. U osobników, które nie 
przebywają w pobliżu paśników, jest natomiast trzykrotnie dłuższy. 
Podobny wpływ na ruchliwość żubrów ma głębokość pokrywy śnież-
nej. Im śniegu więcej, tym mniejsza aktywność zwierząt.

Mimo chłodnej pogody żubry wolą  
przeprawiać się przez wodę wpław, 
nawet jeśli wiąże się to z całkowitym 
zanurzeniem. Później wystarczy się 
otrzepać i – ociekając wodą – ruszyć 
w dalszą wędrówkę



Nie ma wątpliwości, że wiele 
żubrzych wędrówek ma ściśle  
określony cel, a zwierzęta doskonale 
orientują się w przestrzeni. Niektóre 
jednak bardzo dalekie wyprawy  
są raczej marszem w nieznane
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Mapa w głowie 

O znajomości terenu i myśleniu przestrzennym żubrów,  
sposobach monitorowania wędrówek żubrów

Wiele razy słyszałem, że żubry to raczej mało inteligentne zwierzę-
ta, ot takie „zwykłe krowy”. Nie mam doświadczenia związanego 
z obserwacją inteligencji krów, ale mam pewność, że opinia o braku 
inteligencji krzywdzi żubry. Zapewne część ich zachowań jest wro-
dzona, jednak obserwując je od wielu lat, nie mam złudzeń, że są to 
zwierzęta świadome swojej potęgi i siły, związanych z nimi możliwo-
ści, ale i ograniczeń. Potrafią też przewidywać i dostosowywać się do 
zachodzących zmian. Jednym słowem „główka pracuje”. O tym jak 
dobrze, przekonałem się kilka zim temu. 

Przez kilka ostatnich lat, wraz z początkiem jesieni, dzikie żubry 
pojawiały się na Polanie Białowieskiej i pozostawały na niej aż do 
wiosny. Odwiedzały różne jej rejony, poszukując przede wszystkim 
koszonych wiosną i latem łąk, mimo że trawa na nich była krótsza 
niż na łąkach niekoszonych, ale widocznie bardziej smakowita. Roz-
grzebywały pyskami śnieg i z wrodzonym sobie spokojem szczypały 
odkryte źdźbła. Zdarzało się, że co bardziej odważne byki zaglądały 
też do przydomowych ogródków, bo w wielu z nich trawa koszona 
była jeszcze jesienią, a to, co później odrosło, musiało stanowić dla 
byków nie lada gratkę. Tak sądzę, bo niektóre korzystały z tego typu 
„stołówek” bardzo często. 

Tuż za moim płotem rozciąga się nieduża ogrodzona łąka. Ogro-
dzona, ale z bramą przez kilka lat otwartą na oścież. Sąsiad Marek – 
pracujący w białowieskim nadleśnictwie – dba o łąkę, wykaszając ją 
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każdego roku, czasem nawet kilka razy. Żubry bardzo szybko odkryły 
otwartą bramę i kryjącą się za nią smakowitą trawę. Gdy przyszły po 
raz pierwszy, zatrzymały się przed bramą i po pewnym czasie zrezy-
gnowały. Widocznie ogrodzenie nieco je deprymowało, poszły więc 
paść się obok. Następnego wieczora już nie wytrzymały i ostrożnie 
minęły bramę. Poskubały trochę roślin, ale robiły to, nie oddalając się 
zbytnio od wyjścia. W kolejne wieczory poczynały sobie coraz śmielej 
i coraz swobodniej penetrowały łączkę. Robiły to wyłącznie po zmro-
ku, ale i tak mieszkańcy Białowieży widywali obydwa byki żerujące 
w świetle latarni tuż przy jednej z głównych ulic miejscowości. Trzeba 
dodać, że łączka dotykała jednym końcem do ul. Tropinka. I – co 
ważne dla dalszego ciągu tej historii – nie była od tej ulicy odgrodzona 
żadnym płotem. W końcu żubry były już tak ośmielone, że czasem 
zostawały na łączce aż do wyjścia naszych dzieci do szkoły. Widocznie 
ruch przed domem był dla nich znakiem, że czas opuścić ogrodzony 
teren. Zresztą zwykle nie odchodziły daleko, niejednokrotnie pozo-
stając na cały dzień zaledwie sto, dwieście metrów dalej. Sytuacja 
powtarzała się przez dwie, może trzy zimy. Oczywiście, każdego roku 
po wyeksploatowaniu łączki przenosiły się w inne rejony polany. 

Ale nastał rok, w którym obydwa żubry wyszły jesienią z Puszczy 
i zastały bramę zamkniętą. Trwały przed nią dość długo, jakby roz-
ważając różne możliwości. Wybrały wycofanie się na łąki znajdujące 
się z dala od zabudowy. Ale następnego wieczora znowu pojawiły się 
pod bramą, znowu o czymś myślały. Zresztą bez trudu można to było 
odgadnąć – zapewne o tym, jak dostać się do koszonej przez Marka 
trawy. Niezwykłe było to, co stało się później. Zwierzęta się rozdzie-
liły. Jeden byk odszedł w kierunku Puszczy, drugi zaś pomaszerował 
drogą do najbliższego skrzyżowania i skręcił w stronę wsi. Dotarł 
następnie do kolejnego skrzyżowania i wędrując między domami, 
wyszedł na ul. Tropinkę. Znowu zmienił kierunek, a po chwili stał 
już przed upragnioną łączką. 

Wnioski płynące z tej obserwacji są oczywiste. Żubr, żerując w po-
przednich latach na ogrodzonej łące (a nie mam wątpliwości, że przez 
kilka lat był to ten sam osobnik), musiał zapamiętać nie tylko wart 
grzechu smak rosnącej tutaj trawy, ale również to, że fragment łąki 
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stykający się z białowieską ulicą nie był ogrodzony. Po zamknięciu 
bramy przypomniał to sobie i uznał, że warto spróbować. Ale najcie-
kawsze jest to, że nie tylko odważył się przejść ulicami i pomiędzy 
domami (czego wcześniej nie robił), ale doskonale wiedział, jak musi 
pójść i gdzie skręcić, by dotrzeć do upragnionej łąki. Wyszedł z niej 
tuż przed świtem, jakby pamiętał, że po ulicy niebawem zaczną jeździć 
samochody i chodzić ludzie. Przez kolejne wieczory i noce zaglądał na 
łąkę jeszcze kilka razy. Zawsze sam; drugi byk nie odważył się prze-
kroczyć tej cienkiej linii dzielącej dzikość od zbytniego spoufalenia. 
Kolos Mniejszy (takie imię nadałem temu bykowi) uznał niestety, 
że ulice Białowieży są dla niego bardzo przyjazne i zaczął wchodzić 
również na inne posesje, aż w końcu zorientował się, że może na nich 
zostawać na całe dnie. W Białowieskim Parku Narodowym zapadła 
decyzja, że trzeba go wywieźć do Puszczy. Tak się też stało. Byk do 
Białowieży już nie wrócił.

Za to wiele innych wywożonych z puszczańskich wiosek byków 
wracało. Co roku na terenie Puszczy Białowieskiej pojawia się ko-
nieczność zorganizowania „przeprowadzki” nawet kilku zwierzętom, 
które zbytnio przyzwyczaiły się do ludzi, a czasem wręcz postanowiły 
wśród nich zamieszkać. Zawsze są to samce, najczęściej wywożone na 
odległość 10, a nawet 15 km od miejsca odłowienia. Samice są dużo 
bardziej nieufne i nie wchodzą między zwartą zabudowę. Niezwykłe 
jest jednak to, że po kilku, kilkunastu dniach nieobecności przewie-
zione do Puszczy byki ponownie pojawiają się w miejscach, z których 
zostały zabrane. Zdarzały się sytuacje, w których „eksmitowanemu” 
samcowi zakładano na szyję specjalną obrożę z nadajnikiem. Dzięki 
wysyłanym przezeń sygnałom można było śledzić trasę wędrówki 
zwierzęcia. Okazało się, że byki decydujące się na powrót do wsi, 
z której wyjechały, robią to praktycznie najkrótszą możliwą drogą. 
Idą niemal „na azymut”. Skąd wiedzą, którą wybrać drogę? Tego nie 
wiemy, ale z pewnością mają rozbudowany zmysł orientacji w prze-
strzeni. Szczerze powiedziawszy, nie chce mi się wierzyć, że aż tak 
dobrze znają Puszczę, ale kto wie… 

W grudniu 2013 r. na północnym skraju Polany Białowieskiej odło-
wiono dziesięcioletniego byka. Był to element monitoringu populacji 
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żubrów, realizowanego w ramach projektu „Rozwój metapopula-
cji żubra w Polsce północno-wschodniej”. Samiec otrzymał numer 
052-001 i obrożę z nadajnikiem. Od tej pory pracownicy Białowie-
skiego Parku Narodowego śledzili jego ruchy aż do połowy sierpnia 
2015 r., kiedy okazało się, że przez dłuższy czas sygnał dochodzi tylko 
z jednego miejsca. Żubr padł w dolinie puszczańskiej rzeczki Braszczy. 
Dzięki uprzejmości Dyrekcji BPN miałem okazję poznać kilka cieka-
wych szczegółów z życia tego byka. Interesował mnie on szczególnie, 
ponieważ jako jeden z pierwszych zaczął przychodzić pod mój dom 
niedługo po tym, jak założono mu nadajnik. Bywał tu częstym go-
ściem, a my, cała rodzina, nazywaliśmy go Jaśkiem. 

Przez długi czas wydawało mi się, że Jasiek jest bykiem zamiesz-
kującym przede wszystkim południowy skraj Parku Narodowego 
i niewielkie laski porastające północne krańce Polany Białowieskiej. 
Widywaliśmy go bardzo często, co mogło utwierdzić nas w takim 
przekonaniu. Kiedy dowiedzieliśmy się o odnalezieniu całkiem dorod-
nego byka z obrożą telemetryczną na północnych rubieżach Puszczy, 
w odległości kilkunastu kilometrów od naszego domu, nawet przez 
myśl nam nie przeszło, że może to być nasz znajomy żubr. Zwierząt 
z obrożami w tym czasie było kilka i sądziliśmy, że to jakiś byk związa-
ny z lasami Nadleśnictwa Browsk i północnym skrajem BPN. Dopiero 
czytając informacje udostępnione przez Park, skojarzyłem fakty. Oka-
zało się, że 19 sierpnia 2015 r. znaleziono Jaśka w mocno podeschniętej 
dolinie rzeki (w Puszczy była wtedy wielka susza). Przyczyną śmierci 
były urazy wewnętrzne spowodowane uderzeniem. Nie wiadomo, 
czy poturbował go inny żubr, czy może uderzył w niego jakiś pojazd 
i ranny doczłapał jeszcze do rzeki. Dzięki telemetrii wiemy natomiast 
dużo o jego półtorarocznych wędrówkach. 

Jasiek rzeczywiście miał długie, nawet kilkumiesięczne okresy, kie-
dy przebywał w rejonie naszego domu. Przemierzał łąki i skraj lasu, nie 
zapuszczając się weń zbyt głęboko. I nagle w końcu czerwca rusza na 
północ, przeprawia się przez rzekę Hwoźną i dociera w rejon Polany 
Masiewskiej, do oddziału nr 134. Nie wiadomo, co go tam ściągnęło. 
Humorystycznie można by stwierdzić, że zapewne nic ważnego, bo 
już 4 lipca Jasiek melduje się znowu na Polanie Białowieskiej. Ale 

Żubr 052-001 (nazywałem go  
Jaśkiem) z obrożą i nadajnikiem. 
Dziś to powszechna metoda  
monitorowania tras żubrzych  
wędrówek  
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jednak coś ciągnęło go na północ, bo po kilku dniach ponownie ru-
sza na wyprawę w odwiedzone niedawno północne rejony Puszczy. 
Można podejrzewać, że wędrówki miały związek z okresem rui, bo 
do połowy września byk był bardzo aktywny i często zmieniał miejsca 
pobytu, poruszając się po obszarze niemal całego Parku Narodowego. 
Na Polanę Białowieską wrócił właściwie dopiero w pierwszych dniach 
października i pozostawał na niej aż do następnego lata. Na początku 
lipca 2015 r. znowu ruszył na północ, dotarł do znanego sobie oddziału 
nr 134. Podobnie jak rok wcześniej, zaczął kręcić się po okolicy; znowu 
był to czas rui. Koniec tej historii już znamy. 

Dzięki telemetrycznemu śledzeniu zwierząt można poznać sporo 
szczegółów z ich życia. Wydawało nam się, że Jasiek był mocno przy-
wiązany do jednego rejonu Puszczy. Ale nawet przebywając w jed-
nym miejscu i tak był dosyć aktywnym wędrowcem. Miesięcznie 
przechodził do 119 km. Dane te dotyczą 2015 r., w którym w sumie 
przebył 641 km. Łatwo obliczyć, że dziennie pokonywał średnio trochę 
ponad 1,7 km. W ciągu roku penetrował obszar blisko 7,5 tys. hektarów 
(przyjmuje się, że cała polska część Puszczy ma około 62,5 tys. hekta-
rów), czyli prawie 12% polskiej części Puszczy. Ponieważ monitoring 
zwierząt obejmuje zwykle więcej niż jedno zwierzę, można porównać 
wynik uzyskany dla jednego osobnika z wynikami badań przeprowa-
dzonych na większej liczbie żubrów. Na tym tle Jasiek okazał się cał-
kiem przeciętnym bykiem. Inne dorosłe samce penetrowały każdego 
roku podobną przestrzeń. Młode żubry przemieszczają się na nieco 
mniejszych obszarach, ale z wiekiem poszerzają swój areał, co – jak 
pokazał przykład Jaśka – może mieć związek przede wszystkim z po-
szukiwaniem samic w okresie godów. Natomiast grupy samic żyją 
na przestrzeni nieco mniejszej niż średni areał pojedynczego byka. 
W zależności od zasobności terenu w pokarm jedno stado może 
w ciągu roku poruszać się na przestrzeni 4–7 tys. hektarów. 

Pisząc o  wędrówkach żubrów, koniecznie trzeba wspomnieć 
o jeszcze jednej rzeczy. Wędrujące stada od czasu do czasu spotykają 
się z innymi stadami. Zdarza się to głównie zimą, gdy kilka grup na 
dłuższy czas tworzy większą gromadę. Ale w okresie wegetacyjnym 
również dochodzi do takich spotkań i to wcale nierzadko. Okazuje 
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się, że po wspólnym przebywaniu dwóch lub więcej stad w tym sa-
mym miejscu, rozchodzą się one do swoich ulubionych ostoi w nieco 
zmienionym składzie. Część zwierząt zostaje przy swojej przewod-
niczce, inne zmieniają przynależność grupową. Najczęściej zmiany 
te dotyczą pojedynczych osobników, z których część po pewnym 
czasie wraca do macierzystego stada. Podobnie jest z samicami, które 
opuszczają grupę tuż przed porodem, by po kilku dniach powrócić do 
niej z cielęciem. Z kolei w okresie rui do grup dołączają dorosłe byki. 
W sumie do zmian w składzie stad dochodzi nawet co kilkanaście dni, 
a najdłużej stwierdzonym okresem bez zmiany był zaledwie miesiąc. 
Widać więc, że żubry są w ciągłym ruchu, mniej lub bardziej aktywnie 
wędrując po całym lesie. Prawdziwi pielgrzymi Puszczy…



Zabawa dorosłych samców.  
Najpierw prowokowanie,  
potem wspólna gonitwa…
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Rozbrykani młodzieńcy 

O tym, czy żubry się bawią

Mam wrażenie, że niektóre zachowania ludzi są bardzo podobne 
do zachowań wielu zwierząt. Od lat obserwując żubry, dostrzegam, 
że mają różne charaktery. Są zwierzęta ostrożne, ale i ciekawskie; 
odważne, ale i tchórzliwe. Są też takie żubry, które – widać to wy-
raźnie – świadome swojej potęgi, wolą nie wdawać się w utarczki, 
schodzić innym z drogi, unikać ludzi. Z pewnością są wśród żubrów 
osobniki z różną osobowością, która zapewne wykształca się podob-
nie jak u człowieka. W pierwszej kolejności młode żubry przejmują 
genetyczną schedę po rodzicach, ale już od najmłodszych lat podlegają 
wpływom otoczenia. Zyskują doświadczenie, wędrując ze stadem, 
obserwując otoczenie i biorąc udział w życiu grupy. Jednym z elemen-
tów życia jest zabawa. Pod tym względem żubrza młodzież niewiele 
różni się od ludzi. Inne są jedynie proporcje czasu poświęcanego na 
„rozrywkę”, a te wynikają z różnych możliwości, którymi dysponuje 
zwierzę i człowiek. 

Rozwój człowieka trwa bardzo długo i przez wiele lat zabawa jest 
ważnym elementem przygotowującym nas do dorosłego życia. Ma-
rzeniem wielu rodziców jest znalezienie dla dziecka odpowiedniego 
przedszkola, w którym będzie się czuło dobrze i bezpiecznie, a jedno-
cześnie wyniesie z niego jakieś umiejętności, wiedzę lub sprawność. 
To samo odnosi się do szkoły, choć wiadomo, że w szkole o zabawę już 
trudniej. Dla żubrów taką szkołą jest codzienne przemierzanie Pusz-
czy, doświadczanie kolejnych pór roku, nowych środowisk, nowych 

… a po gonitwie podskoki  
i niegroźne pozorowanie walki
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zjawisk i poznawanie kolejnych współmieszkańców lasu. Rozwój 
mózgu żubrów trwa znacznie krócej niż u ludzi, a zatem i dzieciń-
stwo mają zdecydowanie krótsze. Uważa się, że żubry pięcio- lub 
sześcioletnie to już dojrzałe zwierzęta, którym może jeszcze brakuje 
trochę doświadczenia i siły, by podczas rui stać się dominującymi 
osobnikami, ale osiągnięcie przez nie znaczącej pozycji jest kwestią 
następnych dwóch, trzech lat. Często okres ten spędzają w grupie 
podobnych sobie młodzieńców. 

Właściwie powinienem napisać „młodzieniaszków”, choć stosu-
jąc ludzką miarę, być może obydwa określenia do młodych żubrów 
pasują. Słowo „młodzieńcy” sugeruje nie tylko młodość, ale i pewną 
stateczność. I rzeczywiście grupy młodych samców nierzadko spra-
wiają takie wrażenie. Pasą się niespiesznie, odpoczywają dostojnie. 
Ale w ich życiu zdarzają się chwile zapomnienia i wtedy stają się 
młodzieniaszkami – rozbrykanymi kolosami, które – jak to czasem 
bywa również u ludzi – przekraczają granice zabawy i popadają w ko-
leżeńskie konflikty. 

Jak wygląda zabawa żubrów? U starszych zwierząt najczęściej jest 
to przepychanie się z nisko opuszczonymi głowami. Z daleka może 
to wyglądać groźnie. Słychać nawet szczęk obijających się o siebie 
rogów, ale baczniejsza obserwacja z bliska szybko zdradza prawdziwe 
intencje zwierząt. Ich sylwetki nie są napięte, tylne nogi nie zapierają 
się w ziemi jak podczas poważnej walki, a w powtarzających się „ata-
kach” nie dostrzega się złości i agresji. Z pewnością tak zachowujące 
się zwierzęta nie są do siebie wrogo nastawione, wręcz przeciwnie. 
Nie jeden raz obserwowałem jednak sytuacje, gdy źle wymierzony, 
bolesny cios rogiem przerywał utarczkę i jeden z zapaśników uzna-
wał zabawę za zakończoną. Odchodził wtedy kilka kroków, jego 
zaś współtowarzysz najczęściej to respektował, by nie powiedzieć – 
szanował. Gdyby podobna sytuacja zaszła między ludźmi, zapewne 
usłyszelibyśmy od jednego z nich: „Zabolało? Przepraszam, w takim 
razie kończymy”.

Przepychanki nie są jedyną formą zabawy u żubrów. Dość po-
wszechne są u nich również gonitwy i „brykanie”. Kilka lat temu 
obserwowałem na Polanie Teremiszczańskiej dość niecodzienne 

Przepychanki młodych byków. 
Pierwsze zwarcie wygląda tak, jakby 
zwierzęta sprawdzały, czy ich głowy 
do siebie „pasują”, potem następuje 
pozorowany atak jednego i obrona 
drugiego, a na końcu – zahaczone 
rogami byczki sprawdzają, czyj kark 
jest silniejszy
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zachowanie młodych byków. Było to tuż po pierwszym tamtej zimy 
opadzie śniegu. Nagle na świeżo pobielone łąki wypadły trzy samce. 
W ich sylwetkach i ruchach widać było młodość, sprężystość, wital-
ność. Pierwszy przebiegł kilkadziesiąt metrów, zwolnił, przeszedł 
jeszcze parędziesiąt kroków i się zatrzymał. Dopiero wtedy z lasu 
dosłownie wypadły dwa pozostałe byki. Może nie był to szaleńczy 
bieg, ale dość szybki kłus, w czasie którego – jestem przekonany, że 
dla zabawy – żubry wzbijały nogami tumany śniegu. Po chwili i one 
zwolniły, nie przestawały jednak biec. Zrównały się ze sobą i jeden 
z żubrów zaczął wyraźnie zapraszać do przepychanki. Ciągle biegnąc, 
odwracał potężny łeb w kierunku kompana i potrząsał nim znacząco. 
Brak spodziewanej reakcji najwyraźniej zmusił żubra do zastosowania 
innej zachęty. Wyprzedził towarzysza o pół kroku i ponownie zaczął 
potrząsać opuszczoną głową, ale tym razem celowo podkładając ją 
pod pysk „rywala”. Zadziałało. Byki zatrzymały się i od razu zwarły 
opuszczonymi głowami. Przepychanka trwała krótko, może kilka-
naście sekund, po których znowu puściły się biegiem przez łąkę, 
zataczając na niej wielkie koło i wzbijając tumany śniegu. Po chwili 
dotarły do trzeciego byka, który dotąd jedynie przyglądał się temu 
dokazywaniu. Teraz uznał za słuszne wkroczyć do zabawy. Opuścił łeb 
do samej ziemi i uderzając w śnieg, poderwał chmurę białego puchu, 
która obsypała pozostałe zwierzęta. Był to koniec rozrywki. Chwilę 
później wszystkie byki otrzepały się ze śniegu i ruszyły do widocznego 
na przeciwległym końcu polany stogu siana. Całe zdarzenie trwało 
ledwie kilka minut. 

Zimowe zabawy są urządzane przez żubry dosyć rzadko – zapewne 
jest to związane z koniecznością oszczędzania energii w trudnym do 
przetrwania okresie. Co oczywiste, zdarzają się przede wszystkim 
najmłodszym żubrom, ale widać, że i starsze czasem się zapominają. 
Pełnia wiosny i lato to czas obfitości pokarmu. Głównie dlatego go-
nitwy z zadartymi ogonami, pozorowane walki czy „brykanie”, pole-
gające na wyrzucaniu do tyłu kończyn, widywane są głównie wtedy, 
gdy zwierzęta wychodzą na otwartą przestrzeń. Zaobserwowano, że 
u najmłodszych zwierząt – cieląt i rocznych żubrów – zabawy mogą 
trwać nawet pół godziny, a zdarzają się nawet dwa razy dziennie. 
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Najwyraźniej beztroska w dziecięcym życiu przytrafia się również 
dzikim zwierzętom. Trzeba mieć jednak świadomość, że zabawy są 
dla nich również lekcjami. Pozorowane walki uczą, jak w przyszłości 
ścierać się z rywalem, walczyć o względy samic lub bronić przed 
drapieżnikiem. Bieganie i podskakiwanie po nierównym podłożu 
wykształca automatyzm odpowiedniego stąpania i ustawiania nóg. 
Dla żubrów to bardzo ważna umiejętność, bo są to zwierzęta bardzo 
podatne na urazy. Ale zabawy to również tworzenie więzi między po-
szczególnymi osobnikami, wykształcanie umiejętności bycia w grupie. 
Jednym słowem zabawy, podobnie jak podróże, kształcą.



Tarzanie się jest ostrzeżeniem,  
ale i próbą rozładowania napięcia 
przez zaniepokojone zwierzę
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Czy żubry są groźne? 

Ataki i zagrożenie ze strony żubrów 

Od wieków na temat żubrów krążą przeróżne mrożące krew w żyłach 
historie. Nie wiadomo, czy usposobienie tych zwierząt tak bardzo 
zmieniło się przez wieki, czy może (to według mnie bardziej prawdo-
podobne) kontakty ludzi z żubrami ograniczały się kiedyś wyłącznie 
do sytuacji, w których zwierzęta zmuszone były do obrony przed 
człowiekiem, do walki o życie. W takich okolicznościach żubr potrafi 
być groźny i niebezpieczny. 

Na wolności spotkania z żubrami najczęściej nie budzą w zwie-
rzętach najmniejszej agresji. Szczególnie na otwartej przestrzeni, 
na której żubry spokojnie obserwują człowieka. Jeśli nie jest zbyt 
natrętny, po krótkiej chwili wracają do przerwanych zajęć (najczę-
ściej do jedzenia lub odpoczynku). W lesie niepokojone stado zwykle 
odchodzi. Zwierzęta raczej unikają kontaktu z człowiekiem, znikają 
w gęstwinie zanim ten zorientuje się, że przebywają w pobliżu. Co cie-
kawe, żubry w takich sytuacjach zachowują się niemal bezszelestnie, 
jednak przestraszone, umykają bardzo głośno. Łamią wtedy gałęzie, 
mniejsze drzewka i krzewy, a odgłosy oddalającego się stada słychać 
jeszcze długo po tym, jak zwierzęta znikną nam z oczu. 

W miejscu, w którym odpoczywają samice z młodymi, może 
zdarzyć się, że zwierzęta okażą niezadowolenie z bliskiej obecności 
intruza, a nawet go postraszą. Byki są mniej bojaźliwe i znacznie 
częściej niż samice dają obserwatorowi ostrzeżenie. A jest ono bardzo 
charakterystyczne: 
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żubr staje twarzą do przybysza i potrząsa łbem od czasu do 
czasu, oblizując językiem nozdrza. Jeżeli przybysz nie odcho-
dzi, żubr jeszcze mocniej potrząsa głową, przednimi nogami 
zajadle kopie ziemię, bijąc ogonem silnie po biodrach. Oczy 
zabiegają mu krwią i żubr gniew swój zaczyna wyładowywać 
na drzewach w pobliżu stojących, opiera się o nie swem silnem 
ramieniem i wyłamuje, obalając młode świerki (o przekroju 
10–12 cm). Bardziej rozjuszony wyrywa także drzewa z  ko-
rzeniami.

Do opisu sporządzonego przez Konrada Wróblewskiego na początku 
XX wieku dodałbym, że żubry niekoniecznie zaczynają wyładowywać 
agresję na drzewach, lecz często rzucają się na ziemię i tarzają. Z mo-
ich obserwacji wynika, że u samców ten typ zachowania (tarzanie lub 
wyładowywanie agresji na drzewach) na pewno jest dużo częstszy niż 
kopanie nogą ziemi. 

Tarzanie i łamanie drzew z pewnością nie jest wyłącznie ostrzeże-
niem, ale również sposobem rozładowania stresu, szczególnie przez 
samce. Zachowania takie widuje się również w okresie godowym, 
gdy byki wędrują przez Puszczę w poszukiwaniu rujnych samic. Ale 
obserwowałem kiedyś dorodnego byka, który musiał w ten sposób 
odreagować ucieczkę przed samochodem, którym wcześniej goniono 
go po łące. Byk skrył się przed nim w gęstym sosnowym młodniku. 
Chwilę po tym, jak pojazd odjechał, zwierzę wybiegło na łąkę i padając 
na ziemię z głuchym dudnieniem, zaczęło intensywne tarzanie. Oczy-
wiście, na obserwatorze tak widowiskowe zachowanie robi olbrzymie 
wrażenie. Nie można jednak zbytnio ulegać zachwytom. Zwierzę nie 
będzie dawać już kolejnych oznak zdenerwowania i może zaatako-
wać. Łatwo się domyślić, że spotkanie z rogami takiego kolosa może 
niedobrze się skończyć. 

Nie należy też wpadać w panikę. Spokojne oddalenie się od zdener-
wowanego zwierzęcia najczęściej jest wystarczające, by uniknąć ataku. 
Może się zdarzyć, że żubr zaatakuje bez ostrzeżenia. Nie spotkałem 
się z takim przypadkiem, ale w literaturze pojawiają się wzmianki 
o takiej możliwości. W ciągu wielu lat było ich zalewie kilka. Ponad 

Kopanie racicą ziemi, pochylona 
głowa i oddawanie moczu to  
wyraźne sygnały żubra, że człowiek 
przekroczył granicę bezpieczeństwa 
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sto lat temu Henryk Sienkiewicz zapisał opowieści zasłyszane od 
mieszkańców Puszczy, wśród nich i taką, że żubr 

w ostępie rzuca się niespodzianie na leśnika. Wówczas jedyną 
ochroną, jeśli napadnięty nie ma broni, lub jeśli nie chce strze-
lać, jest: uciekać naokół cienkiego drzewa, bacząc na obroty 
napastnika i zwracając się wedle tychże obrotów. Naokół grubej 
sosny, która zasłania ruchy zwierzęcia, dogania ono z łatwością 
strzelca, depcze go i rozmiażdża racicami, potem porywa na 
rogi i ciska w górę. 

Nie wiem, ile przesady jest w opisie wdeptywania człowieka w ziemię, 
jednak bez wątpienia najlepszą drogą ratunku w lesie jest wdrapanie 
się na drzewo lub schronienie pod wykrotem. Na otwartej przestrzeni 
należy skryć się w zgłębieniu terenu (choćby dziurze wyrytej na łące 
przez dzika) i mieć nadzieję, że nerwy żubra szybko opuszczą. Zdarzały 
się już w Puszczy przypadki, że zwierzę nie odstępowało napadniętego 
przez kilka godzin. 

Trzeba mieć świadomość, że za ataki żubrów na człowieka najczę-
ściej odpowiadają sami ludzie. Zbyt bliskie podchodzenie czy wręcz 
nękanie zwierząt może skończyć się próbą przegonienia intruza. Dość 
powiedzieć, że grupą najbardziej doświadczoną atakami są osoby 
zajmujące się opieką nad żubrami, badający ich naukowcy lub foto-
grafowie. O ile dwie pierwsze kategorie to osoby zawodowo związane 
ze zwierzętami, z racji pełnionych obowiązków czasem zmuszone do 
przebywania w pobliżu zwierząt, to kategoria trzecia – fotografo-
wie – są raczej tą grupą, która stoi za największą liczbą przypadków, 
określanych mianem nękania. Nieumiejętne podchodzenie, niekiedy 
bardzo bliskie, płoszenie zwierząt przez długotrwałe chodzenie za 
stadem lub płoszenie, by odpowiednio ustawić żubra na „ładniejszym” 
tle, to główne błędy popełniane przez fotografujących. Zdarzają się 
i tacy, którzy dla uzyskania bardziej dynamicznych kadrów celo-
wo i wielokrotnie przeganiają zwierzęta. Żeby jednak nie wystawiać 
fotografującym wyłącznie złej opinii, zaznaczę, że takie zachowania 
nie dotyczą wszystkich. 

Najczęstszą przyczyną ataków  
ze strony żubrów jest natrętność 
osób fotografujących
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Na szczęście statystyki pokazują, że ataki żubrów nie są częste. 
W Puszczy Białowieskiej dochodzi do nich raz, dwa razy do roku, 
najczęściej w lesie (ponad połowa przypadków). W obrębie zabudowy 
atakują wyłącznie byki, które czasem, szczególnie zimą, zapędzają się 
na podwórka, a ludzie starają się je przegonić na własną rękę. Zdarza 
się, że robią to przy użyciu kija lub wideł, dlatego nie ma co się dziwić, 
że zwierzę broni się tak jak potrafi, czyli przez atak. Ogólnie rzecz 
biorąc, bardziej nerwowe są samce (a zapewne też odważniejsze, by 
to okazać) i to one stoją za ponad 70% zarejestrowanych ataków. 
Zwykle zanim dojdzie do agresji, żubry przynajmniej przez kilkanaście 
minut obserwują rozwój sytuacji. Najwyraźniej atakują, gdy uznają, 
że naprawdę nie ma już innego wyjścia. A najczęściej okazują się 
mądrzejsze i same rezygnują z kontaktu z człowiekiem, odchodząc 
w spokojniejsze miejsce. Jeśli nawet atak następuje, to raczej ma on 
formę postraszenia. Zwierzę gwałtownie podbiega w kierunku czło-
wieka, ale nie tłamsi go rogami. Ataki kończące się poturbowaniem 
należą do rzadkości.

Ciekawe są obserwacje zachowania żubrów względem innych 
zwierząt. Wygląda na to, że wobec większości dzikich mieszkańców 
Puszczy mają obojętny stosunek. Znane są pojedyncze przypadki za-
atakowania dzika, ale wiele obserwacji wskazuje, że żubry, szczególnie 
młode – co wcale nie znaczy, że małe – raczej schodzą dzikom z drogi. 
Ponoć nie przepadają jedynie za jeleniami, ale czym to się przejawia, 
nie wiem. Faktem jest, że w miejscach dokarmiania żubrów jelenie 
nie pojawiają się zbyt często. Może wiedzą, że nie są lubiane i wolą 
unikać kontaktu z większym krewniakiem (oba gatunki należą do 
rzędu parzystokopytnych). Nawet wobec wilków żubry nie przejawiają 
zbytniej agresji (i bojaźni), co wielokrotnie można było obserwować 
na Facebooku (zubryonline) w czasie relacji prowadzonych na żywo 
z miejsca dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Browsk. Umieszczona 
na skraju polany kamera rejestruje co jakiś czas pojawienie się wil-
ków. Najczęściej żubry nie reagują na drapieżniki w ogóle lub jedynie 
odchodzą kilka kroków w bok. Rzadko uciekają i tylko raz widziałem, 
by je zaatakowały. A przecież na pewno mają świadomość, że wilki 
nie należą do żubrzych przyjaciół.
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O ile relacje żubrów z dzikimi zwierzętami można nazwać raczej 
obojętnymi, to w stosunku do zwierząt domowych sytuacja jest nieco 
odmienna. Bydło domowe jest blisko spokrewnione z żubrem i w wa-
runkach hodowlanych możliwe jest krzyżowanie tych gatunków 
w celu uzyskania potomstwa, zwanego żubroniami. Żubry z pewno-
ścią wyczuwają to pokrewieństwo i mimo częstych spotkań z krowami 
na pastwiskach (a gdy prowadzono wypas bydła w lasach, to i w lesie) 
praktycznie nie dochodzi między nimi do zachowań antagonistycz-
nych. Owszem, znane są pojedyncze przypadki poturbowania krowy 
przez żubra, ale znane są również sytuacje, w których żubry zaakcep-
towały obecność krowy w swoim stadzie i przez wiele miesięcy trak-
towały ją jako członka własnej grupy. Zdarzyło się to jesienią i zimą 
2017/2018 r. Jałówka całkiem dobrze radziła sobie w towarzystwie pół 
setki żubrów, ale ostatecznie została stadu „odebrana” przez ludzi. 
Podobną sytuację zaobserwowano w nowym stadzie w Puszczy Au-
gustowskiej, gdzie latem 2018 r. pojedyncza krowa również dołączyła 
do grupy żubrów. 

Szperając w starych książkach, dowiedziałem się, że dołączanie 
krów do żubrów nie jest zjawiskiem nowym. W czasach carskich 
Konrad Wróblewski zanotował, że „buhaje niekiedy tak się przy-
zwyczajają do żubrów, że samowolnie uchodzą do lasu, tam pasą się 
razem z żubrami, stopniowo dziczeją i z czasem stają się zupełnie 
niezdatne do chowu domowego”. Ale na linii buhaj – żubr czasem 
iskrzy. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Puszcza Białowieska za-
sobna była zarówno w żubry, jak i w krowy wypasane po lasach, do 
spotkań dwóch gatunków dochodziło bardzo często. Bywały wówczas 
buhaje, „które wdają się w bój z żubrami, jednak tylko z młodemi. 
Walka taka nie posiada zazwyczaj złośliwego charakteru i kończy się 
niczem”. Wróblewski, od którego zaczerpnąłem tę informację, trochę 
się mylił. Nie zawsze bywało tak miło i delikatnie. Na dowód oddam 
głos Henrykowi Sienkiewiczowi, który zapisał historię hodowlanego 
byka z Bud. Mieszkańcy puszczańskich wiosek 

zakupili (…) sobie składkowym sposobem olbrzymiego buhaja, 
który miał stale w Budach rezydować. Na nieszczęście, tuż do 
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Bud przypiera częstokół żubrowego zwierzyńca. Buhaj, wy-
rwawszy się w nocy, obalił dwa przęsła częstokołu, wszedł 
do zwierzyńca i spotkał się ze starym pojedynkiem (tak cza-
sem określanie są stare, samotne samce żubra – przyp. W.S.). 
Zaczęła się walka, przy której obecni byli rozbudzeni chłopi. 
Próbowali nawet przerwać ją krzykiem i drągami, ale usiło-
wania te nie przyniosły najmniejszego skutku. Zapaśnicy parli 
się łbami, lub odskakiwali od siebie, aby po chwili zewrzeć się 
nowem, strasznem uderzeniem. Po kilku chwilach buhaj padł. 
Chłopi pouciekali, żubr zaś bódł go jeszcze przez pewien czas 
ze wściekłością… 

O ile bez wątpienia można powiedzieć, że współcześnie żubry 
nie są groźne dla ludzi i nie dybią na nich za grubym pniem, to wiele 
dawnych relacji wskazuje na to, że sto i więcej lat temu mogło być 
ciut inaczej. Ponownie oddam głos Sienkiewiczowi:

(…) stare samce, chodzące pojedynczo, są zuchwałe, złe i bywają 
niebezpieczne. Widocznie starość, odłączenie i ciągła samot-
ność usposabia ich posępnie i gniewliwie. Czasem, a zwłaszcza 
zimową porą, taki pojedynek staje napoprzek drogi, jak gdyby 
szukał zaczepki i nieustępuje nie tylko pojedynczemu czło-
wiekowi, ale i gromadzie całej. Widząc zbliżających się ludzi, 
wozy i konie, poczyna kiwać swą olbrzymią, brodatą głową, 
toczy krwawemi oczami, wydaje głuchy mruk, podobny do 
chrząkania i chrapania zarazem, i rzuca się naoślep. Naówczas 
biada zaczepionym. Toteż chłop puszczański, jadąc zimą sa-
neczkami, gdy zobaczy stojącego na drodze pojedynka, zjeżdża 
natychmiast w las i stara się objechać olbrzyma jak najdalej. 

Być może jest to opis jednostkowego przypadku, który przez lata 
urósł do rangi legendy opowiadanej wszystkim i przez wszystkich. 
A może takich przypadków było więcej? Edmund Wagner, który 
w pierwszej połowie XX wieku przez wiele lat pracował w Puszczy 
Białowieskiej, również wspomina w  swoich niepublikowanych 
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zapiskach o żubrze, biorącym sobie za cel ataki na wozy i sanie. Naj-
chętniej atakował na drodze prowadzącej z Białowieży w kierunku 
południowo-wschodnim. Również Wacław Sieroszewski, który prze-
bywał w Białowieży mniej więcej w tym samym czasie co Sienkiewicz, 
opisał byka „co wiele koniów i krów popruł… (…). A chłopa z wozem 
w powietrze rzucił”. Może to ten sam? 

Wiele wskazuje jednak na to, że żubry nie tyle do chłopów, sanek 
czy furmanek mają jakiś uraz, co do koni. 

Nie ma roku – pisał Wróblewski – by przez niego kilka koni 
nie postradało życia. Przy zbliżeniu się żubra koń nie ucieka, 
lecz staje tyłem i wierzga nogami. Żubr wtedy z wściekłością 
rzuca się na niego i ciężko go kaleczy, zazwyczaj w okolicy 
bioder, rozpruwając skórę, uszkadzając mięśnie, a niekiedy 
nawet wypuszczając wnętrzności. 

Dzisiaj w Puszczy koni zostało już niewiele, ale i tak przypadki śmier-
telnych ataków wciąż są odnotowywane. Kilka zim temu żubr zabił 
konia przebywającego na ogrodzonym terenie tuż obok domu stoją-
cego w lesie niedaleko Teremisek. Również niedawno podobny przy-
padek zdarzył się na zachodnich obrzeżach Puszczy, ale i wcześniej 
liczba ataków na konie była wyższa niż na jakiekolwiek inne zwierzęta. 
No, może z jednym wyjątkiem – ataków żubra na innego żubra.



Już młode byki przejawiają 
zainteresowanie zapachem  
krowy w rui. Unoszą wówczas  
pysk z podniesioną wargą 
i rozwartymi nozdrzami,  
by uchwycić jej woń. Zjawisko 
to, nazywane flemen, jest 
charakterystyczne dla dużych 
roślinożerców, takich jak jeleń,  
łoś i żubr
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Prawo pięści 

Hierarchia wśród samców, walki o samice

Przyroda rządzi się twardymi prawami. Wygrywa silniejszy lub le-
piej przystosowany. Nie inaczej jest u żubrów. Choć w poprzednim 
rozdziale przekonywałem, że żubrów bać się nie trzeba, to teraz chcę 
przed nimi ostrzec, jest bowiem w życiu żubra okres, w którym lepiej 
nie prowokować losu i unikać bliskich spotkań z samotnymi bykami. 

Sierpień i wrzesień to czas żubrzych godów. Byki są wówczas 
zdecydowanie bardziej podekscytowane i właśnie wtedy najłatwiej 
przekonać się nie tylko o ich potędze i sile, ale również niecierpliwości. 
Właśnie w tym czasie dochodzi do największej liczby spotkań z żubra-
mi, w czasie których można najeść się strachu. Mowa o spotkaniu 
z samotnymi samcami, bo gdy byki dołączą do stad, w których znaj-
dują się samice w rui, tracą głowę dla nich. Chodzą za swoimi paniami 
niemal jak pieski na smyczy. Adorują je, nie odstępując na krok. Chyba 
że zmusi je do tego rywal. Wtedy ruszają do walki, niejednokrotnie na 
śmierć i życie. Może z tą śmiercią trochę przesadziłem, bo najczęściej 
słabszy byk zwyczajnie ucieka, ale na pewno jest to walka o życie – 
nowe życie. Wszak zwycięzca może liczyć na względy samicy…

Ale nie powiedziałbym całej prawdy, gdybym nie powrócił na 
chwilę do śmierci, którą byk może okupić walkę o względy samicy. 
Bo może. Bodaj najsłynniejszym tego przykładem jest historia dwóch 
samców: Borusse i Björnsona. Przeważnie walka byków nie trwa 
długo. Nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund może wystarczyć, 
by słabszy samiec uznał wyższość rywala i zrezygnował z walki. Bywa 

W tym stadzie są zarówno samice,  
jak i samce. Nie ma wątpliwości,  
który z byków dominuje wśród  
męskiej części stada
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jednak, że bój o samicę trwa dłużej. Gdy samce są w podobnej kondycji 
i żaden nie ma ochoty ustąpić, bójka może się przedłużać do pół godzi-
ny, godziny, a nawet dwóch godzin. Tyle ponoć trwała pierwsza i do 
dnia dzisiejszego chyba najbardziej znana bitwa białowieskich byków. 

Było to w lipcu 1935 r., gdy żubry w Puszczy przebywały jeszcze 
wyłącznie w zamkniętym rezerwacie. Nocna burza zwaliła świerk, 
który rozbił płot dzielący zagrody siedmioletniego Borusse i sześcio-
letniego Björnsona. Ten pierwszy wszedł do zagrody przywiezionego 
kilka miesięcy wcześniej sąsiada i zaczęła się walka. Strażnicy różnymi 
sposobami próbowali rozdzielić zwierzęta. Krzyczano do nich, strze-
lano nad głowami, rzucano w pobliże rozpalone gałęzie świerkowe, 
odpalano race, a nawet wezwano straż pożarną, by polewała zwierzęta 
wodą. Wszystko na nic. Byki nie przerywały zmagań i wydawało się, 
że żaden z nich nie odpuści. Najwyraźniej były w bardzo podobnej 
kondycji. O tragicznym losie przegranego Björnsona przesądził przy-
padek. W pewnym momencie jego noga zaklinowała się w rozszcze-
pionym kawałku leżącego pnia. Byk nie mógł jej wydobyć, a w tym 
czasie Borusse odskoczył i zaatakował z innej strony. Noga Björnsona 
nie wytrzymała szarpania i się złamała, Borusse zaś uderzył w bok 
rywala, przebijając mu skórę. Rana zaczęła krwawić, a zwierzę słaniać 
się na nogach. Wygrany byk jeszcze przez jakiś czas krążył wokół 
pokonanego i w końcu wrócił do swojej zagrody. Niestety, zadane 
rany nie dawały szans Björnsonowi na przeżycie. 

Mamy niewielką wiedzę o tym, jak często walki żubrów kończą się 
tak tragicznie. Blizny noszone przez niektóre byki sugerują, że co jakiś 
czas zdarzają się zacięte boje, okupione ranami. Ale są one widywane 
niezwykle rzadko, a wśród obserwowanych nawet najdłuższe koń-
czyły się zwykle ustąpieniem pola przez bardziej zmęczonego byka. 
Przyglądając się bliżej znanym przyczynom śmierci żubrów, widać 
wyraźnie, że szczególnie w pierwszej fazie restytucji białowieskich 
żubrów przynajmniej co czwarte zwierzę ginęło w wyniku urazów 
zadanych przez inne żubry. A niewykluczone, że dochodziło do tego 
częściej, bo w wielu wypadkach nie było możliwe wyjaśnienie przy-
czyny śmierci. Przypuszcza się, że miało to związek z ustaleniem 
hierarchii między zwierzętami. Po 1974 r. liczba tego typu przypadków 



171

zdecydowanie zmalała i dzisiaj znacznie częściej notuje się śmierć 
żubra w wyniku kolizji z samochodem lub pociągiem niż ciosów 
zadanych przez współplemieńca.

Do walk byków dochodzi nie tylko w okresie rui. Zdarzają się 
właściwie w ciągu całego roku i nie można wykluczyć, że niekiedy 
mogą mieć związek z dostępem do pokarmu. Szczególnie zimą, gdy 
mimo dokarmiania jego ilość jest ograniczona. Prawdopodobnie tak 
było w wypadku walki byków zaobserwowanej w lutym 1964 r. Była to 
pierwsza walka, którą zarejestrowano po wypuszczeniu w 1952 r. zwie-
rząt na wolność. Przebywający w miejscu dokarmiania byk Poranek 
kilkakrotnie powalił swego rówieśnika o imieniu Poczet. W tym czasie 
wszystkie samce na wolności były rozpoznawalne i miały imiona. Od 
tej pory Poczet pojawiał się przy karmniku tylko wtedy, gdy nie było 
przy nim Poranka. Mam jednak wrażenie, że czasem powody starć 
są jeszcze inne. Oto dwa przykłady, obydwa zimowe. 

Pierwsze zdarzenie miało miejsce na północnym krańcu Puszczy, 
w dolinie Narewki, na łące pełnej stogów – było ich kilka, może nawet 
kilkanaście, przygotowanych dla żubrów. Wśród stert siana zgodnie 
pasły się trzy dorosłe byki. Wielkimi głowami „wgryzały się” w głąb 
stogów. Po jakimś czasie skończyły posiłek i po kolei zaczęły odcho-
dzić w kierunku lasu. Idąc, utworzyły charakterystyczny dla żubrów 
„pociąg”. W pewnym momencie jeden z byków przyspieszył kroku 
i zrównał się z idącym przed nim kompanem. Wywołało to zupełnie 
niespodziewaną reakcję prowadzącego pochód samca, który gwałtow-
nie zaatakował doganiającego go byka. Silnie uderzył go w bok głowy. 
Niespodziewany atak zapewne nieco oszołomił byka, który odskoczył 
i stanął zdezorientowany. Ale agresor nie poprzestał na tym i niemal 
od razu ponowił atak. Doszło do głośnego starcia pochylonych głów, 
a dźwięk obijających się o siebie rogów słyszałem z odległości ponad 
stu metrów. Byki co jakiś czas się rozdzielały, by po kilku sekundach 
znów zewrzeć. Napięte sylwetki zwierząt, ujawniające ich niebywałą 
muskulaturę, jednoznacznie wskazywały, że nie jest to zabawa, lecz 
poważna walka. Tylko o co? O to, kto będzie szedł pierwszy? Jestem 
pewien, że w pobliżu nie było samic, od dłuższego bowiem czasu 
siedziałem na skraju lasu, do którego zmierzały byki, i wcześniej na 
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polanie nie zaobserwowałem innych żubrów. Zmagania obu samców 
trwały około dwóch minut. Spod nóg walczących sypały się grudy 
zmieszanego z błotem śniegu, chwiały się i łamały tratowane sosenki. 
Spięcie skończyło się tak nagle, jak się zaczęło. Zaatakowany byk, 
krwawiąc, odszedł na bok. Zwycięzca utarczki wrócił na wcześniej 
obrany szlak. Trzeci byk cały czas przyglądał się zdarzeniu. Był nim 
wyraźnie podekscytowany, na dowód czego poobijał rogami sto-
jące w pobliżu drzewko. Z młodej sosny odpadło kilka gałązek, ale 
zwierzę po chwili musiało odskoczyć, by nie zostać poturbowane 
przez walczących. Walka odbyła się na niewielkiej przestrzeni, może 
o promieniu 10–15 m. Po chwili wszystkie byki zgodnie ruszyły do 
lasu, choć przegrany nieco się ociągał. 

Świadkiem drugiego zdarzenia byłem około dwudziestu lat temu. 
Obserwowałem mieszane stado posilające się i odpoczywające na 
polanie z paśnikiem. Część zwierząt stała w rozproszeniu przy po-
rozrzucanym sianie, inne leżały, a najwyraźniej najedzona już mło-
dzież zaczęła dokazywać. W pewnym momencie jeden z biegających 
żuberków z dość dużym impetem wpadł na posilającą się samicę. 
Drugiemu biegnącemu za nim młodziakowi udało się ominąć miejsce 
kolizji, odbiegł kilkadziesiąt metrów dalej, zatrzymując się przy innej 
żubrzycy. Tymczasem uderzona krowa nie pozostała dłużna i dość 
mocno szturchnęła rogiem w bok niefrasobliwego żuberka. Ten za-
chwiał się, ale udało mu się utrzymać na nogach. Atak na młodego 
wzbudził furię w odpoczywającej w pobliżu matce. Podniosła się 
gwałtownie i bez najmniejszego ostrzeżenia uderzyła rogami w pysk 
krowy, która wcześniej skarciła jej potomstwo. Cios był tylko jeden, 
ale najwyraźniej celny. Na pysku zaatakowanej pojawiła się krew, 
a zwierzę oddaliło się na skraj polany. Po tym zdarzeniu młody do-
łączył do matki i przez długi czas nie odstępował jej na krok. 

Obydwa te zdarzenia pokazują, że rogi żubrów są orężem do roz-
wiązywania różnych konfliktów, nie tylko do walki o partnerkę lub 
obrony przed drapieżnikiem.

Walki dorosłych byków 
przypominają starcia gladiatorów. 
Zdarzają się przez cały rok,  
choć najczęściej pod koniec lata, 
gdy panowie konkurują o samice. 
Ale zimowe potyczki też mogą 
skończyć się tragicznie



Nie ma wątpliwości, kto w tej  
grupie jest samcem, a kto samicą. 
Różnica rozmiarów ciała jest  
wyraźna, ale równie wyraźnie  
zaznaczone są różnice w kształcie 
rogów – szeroko rozstawiony  
oręż samca i „cęgi” samicy
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Jednorożec 

O rogach jako orężu i atrybucie męskości, również 
w kontekście ludzkim, oraz o anomaliach rozwojowych

Rogi są atrybutem, który z pewnością dodaje charakteru i pewnej 
grozy wyglądowi żubra. Pojawiają się już u cieląt. Zaraz po porodzie 
na głowach młodych widoczne są niewielkie zawiązki, z których 
niebawem wyrastają nieduże różki. U samic szybciej rosną ku górze 
i już w drugim roku zakrzywiają się do środka. U samców są rozsta-
wione szerzej, czasem rosnąc zupełnie w bok, by dopiero po jakimś 
czasie skręcić ku górze, a potem do środka. Przy czym zakrzywienie 
rogów u byków z reguły jest dużo mniejsze niż u samic. Rogi samic 
kształtem często przypominają szczypce. U obydwu płci końcówki 
rogów są znacznie węższe niż u ich nasady, czasem wyglądają wręcz 
jak zaostrzone. Ale dzięki zagięciu ku środkowi głowy, nie mają one 
charakteru sztyletów i nie powodują ran kłutych. Oczywiście u nie-
których osobników zdarza się, że w wyniku jakiegoś niedorozwoju 
czy uszkodzenia jeden z rogów ma nieco inny kształt i może ranić 
zwierzęta. Rogi rosną przez całe życie, a ich kształt i barwa pomagają 
odróżniać poszczególne osobniki. Zwykle mają barwę czarną, a na-
wet lśniącą. Najczęściej są matowe. Zdarzają się też żubry z rogami 
o jasnych końcach. 

Życie w lesie, utarczki z pobratymcami lub częściej z drzewami 
i krzewami powodują u byków ścieranie się, a nawet łamanie koń-
cówek rogów. Wspominałem już, że samce potrafią wyładowywać 
napięcie na drzewach. Zarówno stojących, jak i leżących. Najczęściej 
ich „ofiarami” padają drzewka młode, które są łamane lub wyrywane 

Na rogach starych byków bardzo 
często dostrzega się ślady dawnych, 
mniej lub bardziej dramatycznych 
doświadczeń – złamania i otarcia
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z korzeniami. Bardzo często są to nieduże świerki, które dzięki pła-
skiemu systemowi korzeniowemu dość łatwo dają się podważyć i wy-
rwać z ziemi. W zależności od siły żubra, wielkości i miejsca rośnięcia 
drzewka, może ono być usunięte dosłownie jednym szarpnięciem, ale 
zdarza się, że byk mocuje się z kilkumetrowym „chojakiem” przez do-
brych kilka minut. Ryje nogami ziemię wkoło pnia, wygrzebuje dołki, 
w które próbuje wetknąć róg, w końcu zahacza, podważa, szarpie, 
szamoce… aż w końcu się udaje. Sploty korzeni pękają, rwą się cieńsze 
korzonki i drzewko, niesione na żubrzej głowie, ląduje kilka metrów 
dalej. Wydaje się jednak, że żubry częściej niż wyrywaniem całych 
drzewek zadowalają się obijaniem ich pni i odłamywaniem gałęzi.

Rogi żubrów, choć występują u obydwu płci, to jednak często 
kojarzone są z atrybutami męskości. Owszem, rogi byków są znacznie 
potężniejsze, grubsze i dłuższe. Maksymalny dotychczas stwierdzony 
obwód u nasady rogu wynosił aż 36 cm. Długość rogu może sięgać 
65 cm, rozpiętość zaś między skrajnymi punktami ich krzywizn nawet 
79 cm. Rogi samic już od końca pierwszego roku życia są wyraźnie 
mniejsze. Wśród znanych najdłuższe miały 52 cm, najgrubsze 28 cm 
obwodu u nasady, największy zaś stwierdzony rozstaw krzywizn wy-
nosił u krów 70 cm. Czy rozmiary rogów przekładają się na pozycję 
w stadzie? Tego dokładnie nie wiadomo, choć obserwując stada mie-
szane, można przypuszczać, że nie. Znane są przypadki samic, które 
przez długi czas były przewodniczkami stada, ale nie wyróżniały się 
wielkością rogów. Czasami wyróżniają się ich kształtem, a właściwie 
anomaliami w budowie. Niektóre mają jeden róg nienaturalnie wy-
gięty do tyłu, inne – do przodu.

 Można przypuszczać, że wielkość rogów miała znaczenie dla 
człowieka, który na żubry polował. Do dzisiaj istnieje specjalny 
system oceny wielkości rogów i czaszek zabitych żubrów, a osoba, 
do której należą, może się szczycić brązowo-, srebrno-, a  nawet 
złoto-medalowym trofeum. Bo trofea ze zwierząt od wieków były 
dla ludzi ważne. Dopiero współcześnie pojawiły się ruchy próbujące 
wyrobić w  społeczeństwie przekonanie, że wieszanie na ścianach 
czaszek, skór, poroży czy rogów jest passé. Ale całe wieki to wła-
śnie tego typu ozdoby były najbardziej popularne na zamkach czy 
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w  szlacheckich dworach. Jedynie znalezione w  ubogich chatach 
wieśniaków świadczyły o uprawianym kłusownictwie. Dla zdobycia 
trofeów urządzano władcom wielkie łowy. Z żubrzych rogów, prócz 
wieszania ich na ścianach, bardzo często wykonywano bogato zdo-
bione kielichy lub prochownice. Dodawano im skórzane oprawy, 
wysadzane szlachetnymi kamieniami. Ale jak już wiemy, to właśnie 
łowiecka pasja naszych królów, a potem ostatnich carów, pomogła 
w uratowaniu gatunku od zagłady.

Nic dziwnego, że w średniowieczu, mimo rozwinięcia na masową 
skalę hodowli bydła, owiec i  świń, żubr ciągle był poszukiwanym 
towarem i trofeum. W czasie wykopalisk prowadzonych w rejonie 
warszawskiego Zamku Królewskiego archeolodzy mieli okazję przyj-
rzeć się, czym żywili się jego mieszkańcy w XIV wieku. Ponad 93% 
odkrytych pozostałości kostnych stanowiły resztki zwierząt hodowla-
nych. Zatem już wtedy dzikie zwierzęta były wyłącznie dopełnieniem 
ówczesnego mięsnego menu. Mimo to resztki żubrów i turów (bo nie 
zawsze można było odróżnić, do kogo pierwotnie należały zachowa-
ne szczątki) stanowiły czwartą część wszystkich wykopanych kości. 
Były liczniejsze niż pozostałości saren czy jeleni i równie liczne jak 
resztki dzików.

Wracając do rogów, które możemy oglądać na żywych żubrach, 
najbardziej podobają mi się rogi zdobiące głowy młodych byczków. 
Roczne i dwuletnie zwierzęta mają je dobrze wykształcone, ale nie są 
one jeszcze zakrzywione do środka. Sterczą do góry, nadając zwierzę-
tom nieco figlarnego wyglądu. Jako żywo przypominają rogi diabłów 
z dziecięcych rysunków. Jeśli ktoś zapytałby mnie, gdzie szukać pier-
wowzoru diabelskiej głowy, wysłałbym go do Puszczy Białowieskiej, 
by błąkając się po lesie, dostrzegł w końcu ciekawskie spojrzenia 
wysuwających się zza pni rogatych łebków.

Rogi dorosłych samców dość często mają charakterystyczne uszko-
dzenia, głównie najcieńszych końcówek, ale zdarzają się i złamania 
w połowie długości, a nawet tuż przy nasadzie rogu. Dokładając do 
tego szczegóły sylwetki zwierzęcia, barwę sierści i blizny na ciele, wiele 
byków staje się bez problemu rozpoznawalnych. W początkowych 
latach restytucji były one obserwowane, a zwierzęta miały nawet 
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swoje imiona. Dzisiaj nie jest to już możliwe, ponieważ populacja 
białowieska znacznie się rozrosła, a ponieważ samce stanowią w niej 
około 44%, to oznacza, że chodzi ich po lesie grubo ponad 250, z tego 
około 180 to byki dorosłe (czteroletnie i starsze). W tej masie, dzięki 
uszkodzeniom rogów, kilkadziesiąt mogłoby być rozpoznawalnych. 
Konia z rzędem temu, kto wymyśliłby tyle imion. A obowiązują tu 
twarde zasady, bo każdy żubr urodzony w Polsce musi nosić imię 
zaczynające się na PO (Poland). Zasadę tę stosuje się wyłącznie do 
zwierząt urodzonych w niewoli, z wyjątkiem żubrów tzw. linii psz-
czyńskiej, wywodzących się od zwierząt hodowanych na przełomie 
XIX i XX wieku w Pszczynie, których imiona zaczynają się na PL. Za 
to polskie zwierzęta odłowione z populacji nizinnych i przekazane 
do hodowli zamkniętych otrzymują imiona zaczynające się na KA. 

Niezależnie od zasad wprowadzonych na potrzeby ewidencji 
żubrów i zapisów prowadzonych każdego roku w Księdze Rodowo-
dowej Żubrów wielu miłośników tych zwierząt nadaje im imiona na 
własną rękę. Sam należę do takich osób. Czasem jest to krytykowane, 
ale uważam, że w celu propagowania wiedzy o żubrach, ich historii 
i współczesnego życia ma to swoje uzasadnienie. Jednemu z żubrów 
nadałem imię Jednorogi. W pełni oddaje jego wygląd. Dotychczas 
zdarzyło mi się go spotkać tylko raz. Było to na terenie Nadleśnictwa 
Hajnówka, na niewielkiej polance, w sąsiedztwie starego grądowego 
lasu. Była pełnia lata, gdy – nieświadom obecności byka – spłoszyłem 
go wylegującego się w wysokiej roślinności. Wystrzelił z niej niczym 
z procy. Odbiegł kawałek, a potem się zatrzymał i obejrzał. Patrzył, 
jakby miał mi za złe, że wyrwałem go z błogiego odpoczynku, może 
nawet drzemki. Tylko przez chwilkę pozwolił na siebie popatrzyć 
i zaraz odszedł, znikając w zielonym gąszczu. Na szczęście zostało 
mi jego zdjęcie.

Jedyny „jednorożec”, którego udało 
mi się spotkać w Puszczy Białowie-
skiej. Jesienią 2019 r. podobnego  
byka sfotografowano w Puszczy  
Knyszyńskiej



Zdjęcie może nie jest najlepszej 
jakości, ale to pierwszy ziewający 
żubr, którego zaobserwowałem
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Czy żubry ziewają? 

Sen w życiu zwierząt

Długie obserwacje żubrów są moją pasją. Uwielbiam oglądać je całymi 
godzinami, iść za stadem w odległości gwarantującej podglądanie ich 
swobodnego zachowania albo śledzić samotnego byka, poznawać jego 
ulubione miejsca żerowania, piaskowych kąpieli czy odpoczynku. 
W lesie jest to trochę trudniejsze niż na otwartej przestrzeni, ale przy 
odrobinie ostrożności i doświadczenia również możliwe. Mimo setek 
spotkań z tymi zwierzętami mam wrażenie, że wciąż jedynie ocieram 
się o sytuacje obnażające ich prawdziwe, niedostępne dla ludzkiego 
oka, intymne życie. Często towarzyszy mi przy tym myśl, że może 
kiedyś uda mi się stopić z Puszczą na tyle dobrze, że zacznę dostrzegać 
rzeczy, którymi dzikie zwierzęta nie chcą się dzielić z postronnymi 
obserwatorami.

Jedną z chwil, którą będę wspominać właśnie jako swego rodza-
ju „dopuszczenie” do tajemnic skrywanych przez żubry, było moje 
pierwsze spotkanie z ziewającym żubrem. Dzisiaj nie mam wątpli-
wości, że zwierzętom tym zdarza się ziewnąć, ale wówczas nie byłem 
pewien jak interpretować to, co zobaczyłem. 

Było to zimą, w pewien śnieżny, ale niezbyt mroźny poranek. Jesz-
cze przed wschodem słońca udało mi się podejść do grupy czterech 
samców odpoczywających w przesuszonym olchowym lasku. Tuż 
obok niego znajdowała się rozległa łąka, po której szedłem. Dosko-
nale widziałem ich ciemne cielska leżące między rzadko rosnącymi 
drzewami. Wszystkie były zwrócone plecami do mnie. Przypuszczam, 

Nie zawsze udaje się uchwycić  
aparatem „pełnię” ziewania 
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że odwróciły się od chłodnego wiatru, który zawiewał z otwartej 
przestrzeni. Śnieg tego poranka w ogóle nie skrzypiał pod stopami 
i zapewne dlatego udało mi się zbliżyć niezauważonym do zwie-
rząt na odległość kilkudziesięciu metrów. Usiadłem pod samotnym 
krzakiem na niewielkim pagórku. Po kilkunastu minutach pierw-
szy samiec wstał, otrzepał się i odwrócił w moją stronę. Zrobił dwa 
nieduże kroczki, ale przesuwając wyłącznie przednie nogi. Tylne 
zostały w pierwotnym położeniu, a grzbiet wyglądał tak, jakby nagle 
zapadł się łukowato ku ziemi. Byk się przeciągał. A zaraz potem… 
jego pysk się rozchylił, z głębi wyjechał sinoniebieski język i zawinął 
ku górze – żubr ziewał. 

W ciągu kilku minut wszystkie żubry były już na nogach. Żaden 
z pozostałych nie przeciągnął się, ani nie ziewnął. Dwa inne byki 
podeszły do niezbyt grubych drzewek, wśród których odpoczywały, 
i zaczęły gwałtownie się o nie ocierać. Poranna toaleta trwała kilka 
minut. Szczerze powiedziawszy, w jej trakcie troszkę obawiałem się 
o bezpieczeństwo żubrów. Drzewa, o które się czochrały, miały kil-
kanaście metrów wysokości, a mimo to bujały się tak silnie, że byłem 
pewien, iż zaraz runą lub – co gorsza – ich korony połamią się i spadną 
na zwierzęta. Na szczęście nic takiego się nie stało. Żubry zapewne 
doskonale wiedziały co robią. Widok, który miałem przed sobą, sie-
dząc na niedużym pagórku, był niezwykły. W spokojny bezwietrzny 
poranek, w bezlistnym nieruchomym lesie, nagle korony drzew zaczę-
ły targać się na wszystkie strony, jakby chciały się wydostać z jakiejś 
niewidocznej klatki…

Po chwili żubry zajęte były wygrzebywaniem spod śniegu pozo-
stałości traw, a ja wciąż nie byłem pewien, co widziałem. Po powrocie 
do domu zacząłem przeszukiwać literaturę, ale ona milczy na temat 
ziewania żubrów. Dopytywałem znajomych przewodników i naukow-
ców, czy widzieli kiedyś podobne zachowanie, ale nie. Przeciągające 
się zwierzęta, owszem, były widywane, ale ziewające – nie. Dopiero 
w następnych latach, gdy udało mi się zaobserwować podobne sceny, 
nabrałem przekonania, że jest to najprawdziwsze ziewanie. 

Czym właściwie jest ziewanie? Najprostsze wyjaśnienie mówi, 
że jest to głęboki wdech i wydech pomagający w dotlenieniu mózgu 
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i wymianie powietrza w pęcherzykach płucnych. Najczęściej pojawia 
się podczas znużenia i zmęczenia, ale często obserwuje się to zjawi-
sko po przebudzeniu. Właśnie w ostatniej z wymienionych sytuacji 
widywałem ziewanie u żubrów. Okazuje się, że występowanie tego 
zjawiska ma głębsze uzasadnienie. Zwierzęta przeciągając się i zie-
wając, rozgrzewają zastane w czasie odpoczynku mięśnie. Przywra-
cają w ten sposób ich gotowość do działania. Zwiększa się ciśnienie 
dotlenionej krwi, która zaczyna szybciej krążyć, rośnie też szybkość 
bicia serca. Co ciekawe, u zwierząt stadnych, ziewanie potrafi być 
zaraźliwe. Doświadczyliśmy tego chyba wszyscy, ale dla zwierząt, 
które mogą stać się ofiarą drapieżnika, jest to szczególnie ważne, bo 
przywraca stan gotowości i czujności w całej grupie. Żubry z pewno-
ścią w znacznie mniejszym stopniu niż inne zwierzęta narażone są 
na takie zagrożenie. Być może to tłumaczy, dlaczego „zaraźliwości” 
ziewania u nich nigdy nie zaobserwowałem. 

Skoro mowa o ziewaniu, nie sposób pominąć tematu snu. Wia-
domo, że w czasie snu organizm odpoczywa i regeneruje siły. Ludzie 

Zdarza się, że żubry przysypiają 
na stojąco



188



potrafią spać nieprzerwanie po kilka godzin na dobę. Czy żubry 
również? Z pewnością nie. Ale prawdą jest, że odpoczynek w życiu 
tych zwierząt jest bardzo ważnym punktem „rozkładu dnia”. Wspo-
minałem już, że zimą żubry potrafią odpoczywać przez większość 
doby, a na „byczeniu się” spędzają nawet 60% czasu. Może nie jest to 
najlepsze określenie, bo przecież w tym czasie zwierzęta przeżuwają. 
Stwierdzono też, że podobnie, jak u większości ludzi, aktywność noc-
na jest znacznie mniejsza niż dzienna. Najniższa między 23.00 a 2.00 
w nocy. Jednak sen u żubrów trwa krótko. Odpoczywając, zamykają 
oczy najwyżej na 20 minut, co jest związane z przystosowaniem do 
unikania drapieżnictwa. Nie wszystkie zwierzęta w stadzie śpią w tej 
samej chwili, zawsze część z nich czuwa. Mogą leżeć, ale ich zmysły 
nastawione są na wyłapywanie podejrzanych sygnałów. Krótki sen 
gwarantuje, że każdy członek stada będzie miał okazję przespać się 
w czasie postoju między kolejnymi popasami, ale z drugiej strony – 
stado nigdy nie pozostanie bez ochrony. 

Żubry najczęściej odpoczywają, leżąc zwinięte „w kulkę”, choć 
czasem robią to również na stojąco. W stadzie, które nie jest niepoko-
jone, szczególnie w ciepłe dni, zdarza się obserwować zwierzęta leżące 
na bokach z wyciągniętymi nogami. Nie jest to zbyt częsty obrazek, 
dlatego gdy pierwszy raz zobaczyłem kilka żubrów leżących w takiej 
pozycji, przestraszyłem się, że dopadł je jakiś pomór. Na szczęście 
moje obawy szybko minęły. Dostrzegłem, że ogon każdego żubra od 
czasu do czasu się unosi, klepiąc siedzące na udzie owady.

To jedyny przypadek, kiedy  
obserwowałem ziewanie żubra  
najwyraźniej znużonego długim 
marszem (zwykle ziewanie  
następuje po lub w trakcie  
spoczynku)     



To, że setki żubrów przemierzają 
dziś polskie łąki i lasy jest zasługą 
olbrzymiej rzeszy ludzi. Część z nich 
znamy z nazwisk, ale większość 
pozostaje bezimienna
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Chocholi taniec 

O bolesnym „wykluwaniu się” myśli o restytucji gatunku

Patrząc na wylegujące się żubry, mało kto się zastanawia, ile trudu, 
starań i pieniędzy trzeba było włożyć, by ocalić te zwierzęta, a potem 
przywrócić naturze. Ile wysiłków wielu osób i instytucji, ile zabiegów, 
rozmów, próśb, dyskusji i przekonywań, ile odczytów, artykułów 
i kwest… A ile debat przy ustalaniu, gdzie żubry mają powrócić – do 
Puszczy Białowieskiej, czy może gdzieś indziej. Ile pracy przy dopina-
niu szczegółów budowy zagród i wybiegów, a potem ich wznoszeniu. 
Ile stresu podczas załadunku, transportu, rozładunku i aklimatyzacji 
zwierząt. Ile nieprzespanych nocy, gdy zwierzętom w zagrodach 
coś się działo, gdy wichury łamały drzewa w zagrodach albo gdy 
okazywało się, że są wobec siebie źle usposobione. Ile smutku i za-
wodu, gdy były zbyt stare, by mieć potomstwo lub kiedy przychodził 
kres ich życia… Wszystko to ze świadomością, że ma się pod opieką 
ostatnie żyjące żubry i że świat bacznie śledzi polskie starania o ich 
ocalenie. To była wielka odpowiedzialność, którą wzięli na siebie 
konkretni ludzie. 

Dzisiaj wiemy, że te wszystkie wysiłki nie były nadaremne. Praca 
wielu pokoleń naukowców, leśników, myśliwych i opiekunów zwie-
rząt przyniosła doskonały efekt, a dzikie i wydaje się niezagrożone 
żubry dziś wylegują się na białowieskich polanach. Ale nie było łatwo, 
a opowieść o powrocie żubra do białowieskiej kniei nie jest wyłącznie 
opowieścią o życiu usłanym różami. 
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Zacznijmy ją od bardzo nieprzyjemnego w wymowie cytatu ze 
wstępu do pierwszej dużej monografii żubra, wydanej w  Polsce 
w 1926 r. Konrad Wróblewski napisał w niej: 

ze smutkiem muszę stwierdzić, że w Polsce wcale nie znala-
złem takiego zainteresowania losem żubra, na jakie zasługuje 
to utracone bogactwo i chluba naszego kraju. Nikt nie zain-
teresował się i nie poczynił wysiłków, by resztki egzemplarzy 
tego zwierzęcia, tych kilka głów, które dostały się nam przy 
odrodzeniu Polski, otoczyć opieką i ochroną należytą.

Bardzo mocne to słowa i oskarżycielskie. Jednak nie do końca praw-
dziwe. Pierwszy na wyprawę w poszukiwaniu żubrów wybrał się do 
Puszczy Białowieskiej inż. Herman Knothe, znany myśliwy i póź-
niejszy generalny łowczy Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, 
a w 1919 r. delegat Zarządu Ziem Wschodnich. Przebywał w niej 
między 7 a 17 marca 1919 r., a więc w pierwszych dniach tworzenia 
na tym terenie polskiej administracji. 

(…) w ciągu 10 dni odnaleziono ledwie kilkanaście tropów. 
Próbowałem dojść po śladach jedno stadko, złożone z 4 sztuk, 
ale na daremnie.

Ponownie w tej samej sprawie Knothe przybył do Białowieży miesiąc 
później. Zanotował wówczas: „dowiedziałem się, że padło znów kilka 
żubrów z rąk kłusowników…”.

Mniej więcej w tym samym czasie (również w kwietniu 1919 r.) 
na poszukiwania żubrów przyjechała do Puszczy specjalna komisja 
rządowa, w składzie: prof. Eugeniusz Kiernik, inż. Jan Kloska i prof. 
Władysław Szafer. Oni również nie natrafili na żywe żubry. Zastali 
jedynie rozwleczone kości tych zwierząt, a komisja uznała, że żubrów 
w Puszczy już nie ma. Jednocześnie Generalny Komisarz dla Kresów 
Wschodnich wydał przepisy dotyczące ochrony żubra. Za jego zabicie 
groziła kara 5 miesięcy aresztu i 5 tys. marek grzywny. Zaraz potem 
Polskie Towarzystwo Łowieckie wydrukowało tysiąc dwujęzycznych 
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plakatów (po polsku i białorusku), informujących o zakazie polowań 
w Puszczy Białowieskiej i wprowadzonej karze za zabicie żubra. Mało 
tego, Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa wyznaczyło nagrodę 
w wysokości 500 marek dla każdego, kto doprowadzi do skazania 
sprawcy zabicia żubra. Niestety, plakaty zaginęły po przekazaniu ich 
do Zarządu Ziem Wschodnich, który miał zająć się ich rozwieszeniem 
na terenie puszczańskich miejscowości. Nic również nie wiadomo, 
by skazano sprawców zabicia któregokolwiek z ostatnich żubrów. 

Wszystkie te starania podjęto od razu, jak tylko stały się możliwe. 
Wcześniej na te tereny polska jurysdykcja sięgała w bardzo ograni-
czonym zakresie, a administracja leśna zaczęła tworzyć się tu dopiero 
w marcu 1919 r. Niemniej już w sierpniu 1919 r. ówczesna Inspekcja 
Puszczy Białowieskiej, działająca w ramach zorganizowanego jeszcze 
przez zaborców Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, apelo-
wała do nadleśnictw białowieskich oraz sąsiadujących z nimi, a także 
do komisarzy powiatowych w Nowogródku, Kobryniu, Białymstoku, 
Bielsku, Brześciu, Wołkowysku, Prużanach, Słonimiu i Pińsku, by roz-
poczęto poszukiwania rozpędzonych z Puszczy Białowieskiej żubrów, 
a w przypadku ich odnalezienia 

otoczyć (…) właściwą troskliwą opieką, zawiadamiając o tem 
Inspekcję, abyśmy nie bacząc na wydatki, mogli uchronić od 
ostatecznej zagłady tego jedynego w swoim rodzaju na całym 
świecie zwierza. 

Dodajmy, że ministerstwo to było dopiero w fazie tworzenia i przej-
mowania władzy na obszarach odzyskujących niepodległość. 

Zacytowana wcześniej wypowiedź Wróblewskiego, w  świetle 
przedstawionych faktów, była zwykłą nadinterpretacją zasłyszanych 
opinii. Tym bardziej że ten sam autor rozpowszechnił po I wojnie 
światowej wiadomość, że żubry żyły w Puszczy Białowieskiej jeszcze 
do 1921 r. Zapewne o ten czas (między 1919 r. a 1921 r.) miał Wróblewski 
żal do władz polskich, że nie zdołały ocalić ostatnich zwierząt. Ta 
nigdy niepotwierdzona informacja powielana jest do tej pory, mimo 
że sam autor zdementował ją w roku 1933. Zagłada wolnych żubrów 
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stała się faktem; przyjmuje się, choć to tylko data umowna, że było 
to w kwietniu 1919 r. 

Wiele lat wcześniej, jeszcze w czasach carskich, działa się w Pusz-
czy Białowieskiej jeszcze jedna rzecz, o której dotychczas nie wspomi-
nałem. Choć przez niektórych była krytykowana, a carskim służbom 
łowieckim wytykano, że żubry są niepotrzebnie płoszone, to jednak 
po latach okazało się, że miała fundamentalne znaczenie dla przy-
wracania gatunku naturze. Otóż, nie szczędząc sił i środków, co jakiś 
czas prowadzono w Puszczy odłowy żywych zwierząt. Schwytane, 
były wywożone do prywatnych zwierzyńców w Europie. W latach 
1821–1918 wyjechały z Puszczy 72 żubry. Część ruszyła na wschód, 
do innych posiadłości carskich (tam nie przetrwały wojny i rewolucji 
październikowej), inne trafiły do zwierzyńców w Londynie, Wiedniu, 
Paryżu, Berlinie, Sztokholmie. W drugiej połowie XIX wieku dziewięć 
zwierząt wyjechało do prywatnego zwierzyńca w posiadłości księcia 
von Pless Jana Henryka XI Hochberga w Pszczynie. Dzisiaj większość 
żyjących na świecie żubrów nizinnych to potomkowie zwierząt wła-
śnie z tej jednej hodowli. 

Zanim jednak zwierzęta z Pszczyny trafiły z powrotem do Biało-
wieży, musiało wydarzyć się jeszcze wiele rzeczy. Jedną z nich było 
utworzenie Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (MTOŻ) 
z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Wszystko wskazuje na to, że 
pomysł skonsolidowania wysiłków wielu osób i państw zrodził się 
jednocześnie w kilku głowach. Dla Polaków najważniejszym z pomy-
słodawców był prof. Jan Sztolcman – zastępca dyrektora Polskiego 
Państwowego Muzeum Przyrodniczego w Warszawie. To on podczas 
Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w Paryżu jako de-
legat Państwowej Komisji Ochrony Przyrody zaproponował w dniu 
2 czerwca 1923 r. jak najszybsze utworzenie międzynarodowej Ligi 
Ochrony Żubra na wzór amerykańskiej ligi obrony bizonów (Ame-
rican Bison Society). Sztolcman, prezentując swój pomysł, przywołał 
sukces tej organizacji, która skutecznie wyprowadziła ze skraju za-
głady amerykańskiego krewniaka żubra. Zaapelował też, by sprawa 
żubra nie była jedynie sprawą polską, lecz aby do Ligi przystąpiły 
wszystkie kraje, które posiadają na swoim terenie hodowle żubrów, 

Strona końcowa listu z 23 czerwca 
1923 r., w którym Jan Sztolcman 
przedstawia Władysławowi  
Szaferowi plan swoich najbliższych 
działań na rzecz ratowania żubrów 
(ze zbiorów Archiwum Nauki PAN 
i PAU w Krakowie)
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choćby pojedynczych lub skrzyżowanych z innymi zwierzętami (naj-
częściej z bizonem). Według ówczesnej wiedzy Sztolcmana takich 
krajów było osiem. 

Za wystąpieniem Sztolcmana krył się pewien plan. Oczywiście 
w pierwszej kolejności chodziło o ocalenie żubra. Ale żeby było to 
możliwe, Sztolcman uważał, że potrzebne są: doświadczenie i wiedza, 
pieniądze oraz… Niemcy, posiadające znaczną część pozostałych przy 
życiu żubrów. Dlatego zaproponował, by to Londyńskie Towarzystwo 
Zoologiczne (LTZool) przewodziło akcji ratowania żubra i tworzenia 
Ligi zajmującej się jego ochroną. Według niego Towarzystwo było:

instytucją potężną finansowo i posiadającą wielki autorytet po 
szerokim świecie, co korzystnie wpłynie na samą akcję, która 
niewątpliwie pociągnie za sobą znaczne koszta. Przy naszym 
zaś ubogim skarbie i przy trudności uzyskania niezbędnych 
kredytów akcja ta mogłaby ulegać znacznym opóźnieniom, 
jeśli nie kompletnemu zahamowaniu.

Sztolcman spodziewał się również, że LTZool jest organizacją, której 
najłatwiej będzie porozumieć się z księciem Bedfordem, w owym cza-
sie największym posiadaczem znanego stada żubrów na świecie. Przy 
tym dwa spośród dziewięciu chowanych przez niego zwierząt zostały 
podarowane przez Londyński Ogród Zoologiczny będący własnością 
LTZool. O tych wszystkich pomysłach wiemy z odnalezionej niedawno 
w archiwach państwowych korespondencji Jana Sztolcmana z Włady-
sławem Szaferem, a cytowany tu list pochodzi z końca czerwca 1923 r. 
Odnośnie do Niemców Sztolcman uważał, że do: 

Ligi obrony żubrów niezbędnym jest wciągnąć także i Niemcy, 
które niewątpliwie mają u siebie pewną ilość żubrów (…). 

Obawiał się jednak, że: 

wobec naprężonych stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, 
można by się spodziewać odmowy podjęcia wspólnej akcji, 
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gdyby propozycja wyszła od Polski, gdy tymczasem może ona 
być przychylnie traktowaną przy inicjatywie Anglii. 

Dlatego prowadził nieoficjalne rozmowy z LTZool. 
Ogłoszenie pomysłu przez Jana Sztolcmana spotkało się z jedno-

głośną akceptacją uczestników kongresu, którzy wspólną uchwałą 
zaapelowali o podjęcie działań w tej sprawie. Osoby, z którymi polski 
naukowiec nawiązał kontakty, również uznały za słuszny postulat 
powierzenia tej inicjatywy LTZool. Szybko okazało się, ktoś Polaków 
uprzedził i pierwszy podjął rozmowy z tą organizacją. Sztolcman – w li-
ście z 7 sierpnia 1923 r. – zrelacjonował Szaferowi swoje zaskoczenie: 

Wczoraj otrzymałem pismo p. Chappellier’a, sekretarza I Sekcji 
Kongresu Ochrony Przyrody w Paryżu, w którem tenże donosi 
mi, że w akcji ratowania żubra ubiegli nas Niemcy. Mianowicie 
dr Priemel zwrócił się do Londyńskiego Towarzystwa Zoolo-
gicznego o współudział w akcji ratowniczej, na co Towarzy-
stwo się zgodziło, oddając całą sprawę w ręce dra Piemel’a (…). 
Stoimy wobec problematu, co należy przedsięwziąć w dalszej 
akcji? I jeśli WSzanowny Pan Prezes pozwoli, to wyrażę mój 
pogląd na dalszy bieg sprawy. Otóż według mojego zdania, 
należałoby porozumieć się z dr. Priemel’em, jakkolwiek nie 
może być sympatyczną współpraca z naszymi wczorajszymi, 
a może odwiecznymi nieprzyjaciółmi. 

Szafer podzielił zdanie dyrektora Sztolcmana i  poprosił, by ten 
w imieniu Państwowej Komisji Ochrony Przyrody porozumiał się 
z Niemcami w sprawie współpracy przy ratowaniu żubra. Jedno-
cześnie przesłał list, który niedawno otrzymał od dr. Jana Prochazki 
z Pragi. Znalazła się w nim informacja o tym, że dr Theodor Ahrens 
ze Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do utworzenia stowarzy-
szenia, które zajmie się ratowaniem żubra w Europie. Okazało się, że 
kilka państw ogłosiło już chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. 
O tym, aby zaproponować je również Polsce, nikt z organizatorów 
jednak nie pomyślał. 
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Ostatecznie Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra 
zawiązało się w Berlinie na posiedzeniu w dniach 25–26 sierpnia 
1923 r. Również w tym mieście, dwa lata później, odbył się pierwszy 
kongres Towarzystwa. Wielka i mała polityka stawała jednak na dro-
dze walczących o żubra przyrodników. Mimo wyrażonej przez prof. 
Szafera chęci przystąpienia do MTOŻ i prośbie, by to prof. Sztolcman 
reprezentował Państwową Komisję Ochrony Przyrody, strona nie-
miecka milczała. Kilka miesięcy trwało oczekiwanie na odpowiedź 
dr. Priemela, a gdy w końcu nadeszła, głównym problemem stały się 
pieniądze. Uczestnictwo w MTOŻ wiązało się z koniecznością wpłaca-
nia składek, co w trudnej ekonomicznie sytuacji naszego kraju było 
kłopotliwe. Państwowa Komisja Ochrony Przyrody nie dysponowała 
odpowiednio wysokimi środkami. Z Polski do MTOŻ przystępowały 
więc instytucje, które było na to stać (jak poznański ogród zoologicz-
ny) lub pojedyncze osoby (składki dla osób prywatnych były niższe). 
Natomiast nasz rząd, najwyraźniej z przyczyn politycznych, odwlekał 
ten krok bardzo długo. Poruszony tym faktem prof. Sztolcman napisał 
w 1926 r. w specjalnej odezwie: 

Dotychczas Rząd Polski wstrzymywał się od urzędowego przy-
stąpienia do Ligi ze względu na przyjazny stosunek do Francji, 
która stale bojkotuje Niemcy. Gdy wszelako dzisiaj Francja 
pertraktuje bezpośrednio z Niemcami, Polska ma ręce roz-
wiązane, zwłaszcza że Liga Ochrony Żubra jest stowarzysze-
niem apolitycznym, mającem na celu uratowanie od zagłady 
wspaniałego zwierza (…). Kraj nasz nie powinien uchylać się 
od współdziałania w tej akcji ratowniczej.

Ostatecznie Rząd Polski podjął decyzję o przystąpieniu do MTOŻ we 
wrześniu 1928 r., a już 17 grudnia w Poznaniu zawiązał się polski od-
dział („sekcja polska”, czasem określania też jako „grupa polska”) MTOŻ.

Znacznie wcześniej dr Kurt Priemel ze współpracownikami za-
jęli się poszukiwaniem żubrów przetrzymywanych w zwierzyńcach 
i ogrodach zoologicznych. W 1922 r. naliczono ich 62, a dalsze poszu-
kiwania ujawniły w sumie 69 zwierząt w roku 1925. Jednak już rok 
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później okazało się, że część zwierząt nie jest żubrami czystej krwi, 
a niektóre hodowle przestały istnieć. Dlatego w statystykach z roku 
1926 zapisano już tylko 52 żubry żyjące na świecie. Wraz z rozwojem 
wiedzy o pochodzeniu poszczególnych zwierząt i stanie hodowli 
dokonywano kolejnych korekt liczby żubrów, a wszystkie zmiany 
zapisywano w wydawanych od 1932 r. zeszytach Księgi Rodowodo-
wej Żubrów. Ukazują się one do dziś, a od 1991 r. ich prowadzeniem 
zajmuje się Białowieski Park Narodowy. 

Z biegiem lat zaczęły się ujawniać różnice w podejściu do od-
twarzania gatunku. Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra 
zalecało, by żubry utrzymywać w małych stadach, zamkniętych w nie-
wielkich zagrodach. Miało to zabezpieczać przed stratami z powodu 
chorób, kłusownictwa (łatwiejszy nadzór), ułatwiać karmienie i doglą-
danie zwierząt. Wśród polskich przyrodników coraz powszechniejszy 
stawał się natomiast pogląd, że zwierzęta należy zacząć hodować 
również na większych przestrzeniach – w dużych zamkniętych par-
kach. Naturalną stała się myśl o utworzeniu takiej hodowli w Puszczy 
Białowieskiej – ostatnim mateczniku żubra. 



Grupa pracowników białowieskiego 
rezerwatu oczekujących na przyjazd 
żubra w dniu 19 września 1929 r. 
(ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego)
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Wrzesień 1929 

Początki restytucji – Puszcza Białowieska

Był to czas dużych zmian zachodzących w polskim leśnictwie. Dodam, 
że zmiany te były korzystne dla żubrów. Zdecydowanie poprawił 
się klimat polityczny, a wysocy rangą urzędnicy państwowi zaczęli 
przychylniej patrzeć na pomysł ich restytucji. Sam fakt przyznania od 
lat oczekiwanej dotacji na oficjalny udział państwa polskiego w MTOŻ 
to najlepsza oznaka zmiany podejścia. Trzeba było kuć żelazo póki 
gorące.

Już podczas zebrania założycielskiego polskiego oddziału MTOŻ, 
które odbyło się w Poznaniu 17 grudnia 1928 r., uchwalono dwie 
dyrektywy dla nowo wybranego Zarządu. Obydwie zmierzały do tego, 
by przywrócić żubry w Puszczy Białowieskiej. Ich treść zacytuję za 
protokołem z zebrania: 

a) postarać się, by w programie Waln. Zebr. był odczyt ze strony 
polskiej, wykazujący historyczne, na bezstr. (bezstronnych – 
przyp. W.S.) dokumentach oparte zasługi Polski dla ochrony 
żubra w przeszłości. Również powinna być propagowana myśl, 
że żubry winny znaleźć się z powrotem w Białowieży, w Parku 
Narodowym, natomiast pokazać gościom należy Pszczynę (nie 
Białowieżę bez żubrów), b) odczyt winien być poparty broszurą 
(w jęz. obcym, np. angielskim) propagandową pod hasłem: 
„Żubry dla rezerwatu w Białowieży”.
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W pierwszym zaleceniu mowa jest o planowanym Walnym Zebra-
niu, czyli kongresie MTOŻ (odbył się w dniach 1–3 września 1929 r. 
właśnie w Poznaniu), a polski oddział Towarzystwa miał być jego 
gospodarzem. Był to doskonały moment, by wypromować pomysł 
odtworzenia stada żubrów w Puszczy Białowieskiej. 

Szybko też się okazało, że akcja była skuteczna. Zarząd polskiego 
oddziału MTOŻ rozpoczął ją od razu po ukonstytuowaniu, a wystą-
pienie na kongresie MTOŻ było mocnym akcentem podjętych starań. 
Rychłym zwieńczeniem akcji był przyjazd w dniu 19 września 1929 r. 
dwóch pierwszych zwierząt do 22-hektarowego zwierzyńca w Pusz-
czy Białowieskiej. Były to dwa samce: Borusse (ten sam, o którym 
była mowa w rozdziale „Prawo pięści” i będzie jeszcze w następ-
nym rozdziale „Przetrwać wojenną zawieruchę”; jego matka była 
żubrem czystej krwi nizinnej, a ojciec miał domieszkę krwi kaukaskiej) 
i żubrobizon Kobold. Niespełna miesiąc później, 10 października 
1929 r., do tego samego rezerwatu – wybudowanego opodal osady 
Zwierzyniec – przyjechały dwie samice: czystej krwi Biserta oraz 
żubrobizonka Faworyta. W kolejnych latach przyjazdy i wyjazdy żub-
rów do i z Białowieży odbywały się wielokrotnie. Było to związane 
przede wszystkim z pomyślnym funkcjonowaniem puszczańskiej 
hodowli oraz z poszerzaniem wiedzy o pochodzeniu poszczegól-
nych osobników. Poza tym rozwijała się koncepcja hodowli. W latach 
1935–1936 wywieziono z Białowieży wszystkie żubrobizony, które – 
jako mieszańce międzygatunkowe – stanowiły zagrożenie dla hodowli 
żubrów. Docelowo przyjęto również zasadę wywożenia z Puszczy 
Białowieskiej wszystkich żubrów z domieszką krwi kaukaskiej, ale 
ostatecznie udało się to zrealizować dopiero w 1950 r. 

Istnieje kilka wersji dotyczących finansowania zakupu pierw-
szych siedmiu zwierząt, z których sześć trafiło do Białowieży w latach 
1929–1930. Siódmy pozostał w warszawskim zoo, stanowiącym etap 
pośredni w podróżach większości żubrów jadących do Puszczy z wielu 
stron Europy. Źródła literaturowe przedstawiają aspekt finansowania 
zakupu zwierząt odmiennie. Jedne twierdzą, że pieniądze wykładał 
polski rząd, inne – że pierwsze żubry kupiono za pieniądze warszaw-
skiego ogrodu zoologicznego, a władze państwowe jedynie częściowo 



207

dofinansowały ten zakup. Jeszcze inne twierdzą, że to Lasy Państwowe 
finansowały całą akcję. Niestety, dzisiaj trudno ustalić szczegóły tej 
kwestii. Najbardziej prawdopodobne jest to, że finasowaniem akcji 
w jej początkowym okresie zajmowało się Ministerstwo Rolnictwa, 
możliwe, że przy udziale innych placówek (np. warszawskiego zoo), 
a po utworzeniu Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych to ona 
przejęła finansowy ciężar akcji. Wrócę jeszcze do tej kwestii, ale na 
razie cofnijmy się do 1924 r.

Myliłby się ten, kto sądzi, że żubry przywiezione do Puszczy Biało-
wieskiej w 1929 r. były pierwszymi, które zostały zakupione i sprowa-
dzone do Polski w celu restytucji gatunku. Zakup pierwszych dwóch 
zwierząt sfinansował poznański bankier i jednocześnie członek rady 
nadzorczej tamtejszego ogrodu zoologicznego – Sylwester Urbań-
ski. Za 12,5 tys. zł kupił czystej krwi samicę, a także samca, którego 
początkowo uważano za żubra czystej krwi nizinnej. Ostatecznie 
okazało się, że płynie w nim również domieszka krwi żubrów kauka-
skich. Zwierzęta sprowadzono z Niemiec do specjalnie na tę okazję 
przygotowanego wybiegu. W Poznaniu para ta doczekała się dwójki 
potomstwa – byczka i jałówki. Niestety, obydwa padły zanim zdążyły 
wziąć udział w restytucji gatunku. Liczono jeszcze, że może pozostałe 
dorosłe poznańskie żubry, mimo iż bardzo stare (miały po 20 lat), 
po przewiezieniu do Białowieży w 1931 r. wejdą w skład tamtejszego 
stada założycielskiego. Ale niestety, samica o imieniu Gatczyna padła 
ze starości rok po przeprowadzce, nie dochowawszy się kolejnego 
potomka. Natomiast byk Hagen, który przeżył rok dłużej od swojej 
partnerki, prawdopodobnie z powodu wieku nie przejawiał już za-
interesowania płcią przeciwną i nie pozostawił po sobie potomków. 
Fatalny los spotkał również samego Sylwestra Urbańskiego, który 
w połowie lat 20. XX wieku był jedną z osób najbardziej zaangażo-
wanych w ocalenie żubra w naszym kraju i znalazł się w składzie 
pierwszego zarządu polskiego oddziału MTOŻ. Pełnił w nim funkcję 
sekretarza i skarbnika zarazem. Niestety, na początku lat 30. XX wieku 
zbankrutował. Zadłużył się również wobec własnej organizacji i to 
na bardzo dużą kwotę (dwukrotnie przekraczającą roczne wpływy ze 
składek). Drogi Urbańskiego i MTOŻ musiały się rozejść.



208



209

Zresztą wiele wskazuje na to, że kwestie finansowe były sporym 
problemem polskiego oddziału MTOŻ. W sprawozdaniach z jego dzia-
łalności przewija się sprawa nieporozumień między centralą w Berli-
nie a naszym oddziałem Towarzystwa. W pierwszym roku istnienia 
zainteresowanie uczestnictwem w pracach polskiej sekcji MTOŻ było 
olbrzymie. Swój udział zgłosiło około 300 członków i wszyscy zapłacili 
składki. Od samego początku w Towarzystwie obowiązywała zasada, 
że część składek (2/3) jest przekazywana „centrali” w Berlinie. Tak też 
się stało w 1929 r. Jednak w kolejnych latach liczba osób i instytucji 
płacących składki znacząco spadła (do 66 w 1934 r.). Niestety, fakt ten 
nie został zgłoszony do zarządu głównego w Berlinie, a ten oczekiwał 
wpłaty od 300 członków w każdym roku. W ten sposób powstał dług 
w wysokości 2 tys. zł.  

Chyba od początku współpraca polskiego oddziału z zarządem 
MTOŻ w Berlinie układała się – delikatnie mówiąc – niezbyt dobrze. 
Doskonale ilustrują to fragmenty sprawozdania z działalności naszego 
oddziału w roku 1930. 

Bliższe przyjrzenie się sprawom na Międzynarodowym Zjeździe 
w Lipsku – pisał prof. Jan Grochmalnicki, ówczesny prezes pol-
skiego oddziału MTOŻ – pouczyło mnie, że poza kilku fachow-
cami z różnych narodowości, którzy sprawą żubra szczerze się 
interesują, zwierzę to stało się raczej obiektem handlu w rękach 
dyrektorów ogrodów zoologicznych. (…) Towarzystwo wpraw-
dzie gromadzi fundusze żelazne, które mają ewentualnie posłu-
żyć w przyszłości na kupno i pomoc w hodowli żubra, a które 
to fundusze wyniosły w sierpniu ub. r. ok. 12 000 zł, lecz nikt 
z nas chyba nie zechce się łudzić, że mimo iż np. w zeszłym 
roku wpłaciliśmy do tych funduszy około 2500 zł kiedykolwiek 
Oddział nasz Polski z tych funduszy skorzysta. 

Nic dziwnego, że kolejny zarząd polskiego oddziału – już pod prze-
wodnictwem dr. Jana Żabińskiego, dyrektora warszawskiego ogrodu 
zoologicznego – uznał w 1934 r. za stosowne zaproponowanie „centra-
li”, że kwota przekazywana do Berlina będzie stanowiła 1/3 pobieranej 

Żubry (Gatczyna i Hagen)  
w poznańskim ogrodzie  
tuż przed przeprowadzką  
do Puszczy Białowieskiej  
w marcu 1931 r. (ze zbiorów  
Narodowego Archiwum  
Cyfrowego)

Uwolnienie pierwszych żubrów 
w białowieskim rezerwacie  
w dniu 19 września 1929 r.  
(ze zbiorów Narodowego  
Archiwum Cyfrowego)
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składki (a nie 2/3 jak dotychczas), zaś strona polska stworzy własny 
fundusz przeznaczony na zakup żubrów. Do tego postulatu berliński 
zarząd, mimo próśb, nie ustosunkował się wcale.

Kolejną sprawą, która podzieliła zarządy oddziału i centrali MTOŻ, 
była głośna wizyta dr. Blaira z nowojorskiego Towarzystwa Zoologicz-
nego. Odwiedzał on europejskie hodowle żubrów, w tym we wrześniu 
1931 r. Białowieżę. O jego podróży rozpisywały się liczne gazety, bo 
przywiózł propozycję ofiarowania 15 tys. dolarów na pomoc w rato-
waniu żubrów. Ślad tych wydarzeń znajdujemy we wspominanym już 
sprawozdaniu dr. Żabińskiego z 1934 r., który pisał o wizycie Blaira:

zaoferował on w imieniu wspomnianego Towarzystwa sub-
sydium na hodowlę żubrów czystej krwi w  rezerwatach 
15 000 dol. płatnych ratami po 3000 dol. rocznie. Z sumy tej 
miał być zakupiony żubr-byk czystej krwi dla Białowieży za 
pośrednictwem Centrali. Białowieża jednak żubra nie otrzy-
mała, chociaż Centrala dostała dwie raty, tj. 6000 dol. Zarząd 
(polskiego oddziału – przyp. W.S.) zaproponował, aby jedną ratę 
Centrala przekazała Oddziałowi (zwłaszcza że obecnie byka 
już nie trzeba), potrącając dług jaki istnieje wobec Centrali. 
Propozycja ta również została bez odpowiedzi. 

Trudne relacje między zarządami najwyraźniej pogłębiały się 
z biegiem lat i z kolejnymi sukcesami polskich hodowli. A te były 
niezaprzeczalne. W październiku 1934 r. podczas Walnego Zebrania 
członków polskiego oddziału MTOŻ Józef Kostyrko, zastępca prezesa 
polskiej sekcji Towarzystwa, a jednocześnie szef Oddziału Rezerwa-
tów Instytutu Badawczego Lasów Państwowych, informował, że:

w Polsce znajduje się żubrów czystej krwi: 18 sztuk (byków 8, 
krów 10) i nieczystej 8 (byków 3, krów 8) razem 26 szt. 

Polska powoli stawała się „żubrzym potentatem”, choć jeszcze kilka lat 
wcześniej szacowano, że około 80% zwierząt znajduje się na terenie 
Niemiec. 
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Podczas wspominanego Walnego Zebrania, które odbywało się 
w Warszawie 3 października 1934 r., stała się jeszcze jedna rzecz, 
ważna szczególnie dla leśników i historii leśnictwa w Polsce. Na 
wniosek dr. Jana Żabińskiego, prezesa oddziału polskiego MTOŻ, 
nadano godność członka honorowego dyrektorowi naczelnemu La-
sów Państwowych Adamowi Loretowi „ze względu na zasługi, jakie 
położył dla hodowli żubrów w Polsce”. Tym samym Loret został 
drugim członkiem honorowym tej organizacji. Pierwszym był znany 
myśliwy Władysław Janta-Połczyński. Kierował on pracami oddziału 
polskiego w pierwszym roku jego istnienia. Poza tym przez kilka lat 
reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach MTOŻ, 
zanim jeszcze Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało o oficjalnym 
przystąpieniu naszego kraju do prac tego Towarzystwa. 

Jakie były zasługi Loreta? Na to pytanie dzisiaj nie da się jedno-
znacznie odpowiedzieć. Wciąż brakuje dokumentów, by przedstawić 
konkretne kwoty przeznaczane przez Lasy Państwowe na ochronę 
żubrów i decyzje ułatwiające jej prowadzenie. Być może kiedyś uda się 
jeszcze do nich dotrzeć. Można kwestionować niezwykłą zbieżność 
w czasie przydzielenia Adama Loreta jako nadzwyczajnego delegata 
do Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa (de facto 
mówiono o nim „drugi dyrektor”) z faktem uruchomienia przez to 
ministerstwo pieniędzy na członkostwo Polski w MTOŻ i początkiem 
całej akcji ratowania żubra w Polsce. Nie można jednak pomijać mil-
czeniem faktu, że wraz z utworzeniem Dyrekcji Naczelnej Lasów 
Państwowych i postawieniem na jej czele właśnie Adama Loreta 
restytucja żubra w naszym kraju nabrała tempa i prowadzona była 
coraz bardziej profesjonalnie. 

Wraz z powołaniem do życia Zakładu Doświadczalnego Lasów 
Państwowych przy Dyrekcji Naczelnej LP właśnie temu zakładowi 
powierzono nadzór merytoryczny nad restytucją żubra. Sprawy 
organizacyjne związane z rezerwatem żubrów w Białowieży od po-
czątku prowadziła białowieska Dyrekcja Lasów Państwowych. Rów-
nież często wspominany w literaturze fakt przekazania opieki nad 
żubrami bezpośrednio Parkowi Narodowemu w Białowieży pomija 
szczegóły formalne tego zdarzenia. W rzeczywistości Dyrekcja Lasów 
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Państwowych w Białowieży przekazała nadzór i opiekę nad rezerwa-
tem żubrów Nadleśnictwu Rezerwat, które było jednym z kilkunastu 
nadleśnictw podległych tejże dyrekcji. A zatem, kolokwialnie mówiąc, 
nikt nie odebrał żubrów Lasom Państwowym, tak jak często można 
dzisiaj usłyszeć. Mało tego, Lasy Państwowe rozwijały tę hodowlę, 
powiększając białowieski rezerwat żubrów z 22 do 57 ha i tworząc inne 
rezerwaty w Polsce. Nawet w 1932 r., gdy powołano do życia jednostkę 
organizacyjną szczególną pod nazwą Park Narodowy w Białowieży, 
utworzono ją w łonie Lasów Państwowych. 

Od 1934  r. nadzór merytoryczny nad restytucją żubrów w Pol-
sce sprawował Oddział Rezerwatów Instytutu Badawczego Lasów 
Państwowych, podlegający bezpośrednio Dyrekcji Naczelnej LP, 
czyli Adamowi Loretowi. Taki stan trwał do wybuchu drugiej wojny 
światowej.

Proszę nie postrzegać powyższych słów jako próby odebrania Bia-
łowieskiemu Parkowi Narodowemu zasług w restytucji żubra. Nawet 
przez myśl mi to nie przeszło. Odgrywał i odgrywa on niezaprzeczal-
nie wielką i doniosłą rolę w tym procesie. Nie zamierzam też nikogo 
przekonywać, że w Puszczy Białowieskiej nie było rozbieżności zdań 
co do sposobów funkcjonowania Nadleśnictwa Rezerwat i powsta-
łej w jego miejsce jednostki szczególnej pod nazwą Park Narodowy 
w Białowieży. Nic z tych rzeczy. Niestety, panująca w obecnych cza-
sach tendencja do pomniejszania roli leśnictwa w ochronie zasobów 
przyrodniczych posuwa się również do prób zafałszowania historii, 
w tym udziału Lasów Państwowych w ratowaniu żubrów. Dlatego 
staram się przypominać fakty i przytaczać ówczesne opinie. Mówią 
one same za siebie. 

Należy podkreślić wielką przychylność, z jaką odnosi się stale 
do sprawy Parku Narodowego Dyrekcja Naczelna w osobie 
p. dyrektora A. Loreta… 

To słowa Jana Jerzego Karpińskiego – osoby bezpośrednio odpowie-
dzialnej za hodowlę żubrów w Białowieży, napisane w 1931 r. 
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We wszystkich sprawach dotyczących ochrony przyrody (…) 
znajdowaliśmy wybitne poparcie Ministerstwa Rolnictwa, 
a w szczególności (…) Gen. Dyr. Lasów Państwowych inż. A. Lo-
reta… 

To z kolei opinia Walerego Goetla, również z 1931 r. 

Wszystkie postulaty rzeczonego memoriału zostały przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Dyrekcję Lasów Państwowych uwzględ-
nione i wykonane. 

A to zdanie wyrażone w 1931 r. przez prof. Jana Grochmalickiego, pre-
zesa polskiego oddziału MTOŻ, na temat wytycznych przygotowanych 
przez specjalistów Towarzystwa (Janty-Połczyńskiego, Żabińskiego 
i Wróblewskiego), zaleceń dotyczących hodowli żubrów w rezerwacie 
białowieskim. 

Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych z ramienia Minister-
stwa Rolnictwa, a później Zakład Doświadczalny Lasów Pań-
stwowych, starały się w utworzonym zwierzyńcu zapewnić 
zwierzętom oprócz względnej swobody, odpowiednią opiekę, 
traktując je jako zawiązek, który ma odrodzić żubra wypartego 
przez wojnę z jego ostatniej, naturalnej ostoi. 

To wreszcie także słowa prof. Grochmalickiego, tym razem z 1933 r., 
gdy opisywał dziesięciolecie hodowli żubra w Polsce. Na zakończenie 
dodał: 

(…) Trudno po upływie kilku lat zaledwie przesądzać, co przy-
szłość przyniesie, zdaje się jednak, że w szlachetnem współza-
wodnictwie, zmierzającem do odrodzenia żubra, jesteśmy na 
dobrej drodze. 

Lasy Państwowe mają w tym nieoceniony udział.



Niedostępność Puszczy  
Białowieskiej pomagała żubrom  
w przetrwaniu najtrudniejszych 
momentów historii
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Przetrwać wojenną zawieruchę 

Druga wojna światowa – stosunek okupantów  
do żubrów, partyzanci w obronie żubrów,  

problemy hodowli żubrów tuż po wojnie

Druga wojna światowa zastała polskie hodowle żubrów w rozkwicie. 
W rezerwacie białowieskim przebywało 14 żubrów, w Pszczynie 16, 
w Niepołomicach 3 i po jednym w Spale oraz warszawskim ogrodzie 
zoologicznym. Do tego mieliśmy jeszcze 6 żubrobizonów hodowa-
nych w zagrodzie wybudowanej w Złotej Wsi opodal Białegostoku. 
Zwierzęta, prócz jednego w stołecznym ZOO, znajdowały się pod 
opieką Lasów Państwowych.

Po agresji Niemiec spodziewano się najgorszego – wszystkie do-
tychczasowe wojny nie miały litości dla żubrów. Jan Żabiński trafnie 
opisał to, co wydarzyło się między 1939 r. a rokiem 1945: 

Przez Białowieżę trzykrotnie przetacza się front bojowy, przez 
Pszczynę ciągną armie dwukrotnie. Niemieckie ogrody zoo-
logiczne w ostatniej fazie wojny zostają zrujnowane prawie 
zupełnie. Gdzie będziemy szukać resztek przedstawicieli tego 
gatunku? I oto pod koniec wojny stajemy wobec faktu, którego 
znikome prawdopodobieństwo pozwala zaliczyć go niemal 
do cudów. Żubry w Białowieży nie tylko nie wyginęły, ale roz-
mnożyły do 21 sztuk. W Pszczynie stan żubrów podniósł się 
do 19 (…). 

Faktycznie, przetrwanie żubrów drugiej wojny światowej można 
zaliczyć do kategorii bliskiej cudom. 
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Już na początku wojny Puszcza została zajęta przez oddziały nie-
mieckie, które jednak w krótkim czasie wycofały się, przekazując ją 
w ręce Związku Radzieckiego. Nowy okupant stworzył w niej wielki 
rezerwat, co nie przeszkadzało mu w prowadzeniu potężnych wycinek 
i represji wobec wielu przedwojennych urzędników, w dużej części le-
śników. W samym Związku Radzieckim trwały debaty nad tym, w jaki 
sposób postępować z lasami Puszczy – chronić, czy eksploatować. 
Na szczęście co do żubrów wątpliwości nie było. Od marca 1940 r. 
znalazły się one pod okiem naukowców i hodowla była utrzymywana 
aż do napaści Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. 

Po ponownym zajęciu Puszczy Białowieskiej przez Niemców jej 
obszar stał się łowiskiem Hermana Göringa – Głównego Łowczego 
Rzeszy. Oficjalnie do tej pory nie udało się potwierdzić informacji 
o jego polowaniu w Puszczy w okresie wojny, jednak istnieją nie-
oficjalnie przekazy, że przebywał tu w 1943 r. i zastrzelił żubrzycę 
Bisertę. Z całą pewnością Göring doskonale wiedział o rozpoczętej 
przed wojną na terenie Puszczy restytucji żubrów, ponieważ bywał 
tu przed wojną na polowaniach. Natomiast w czasie wojny bez wąt-
pienia bardziej przejmował się losem żubrów niż ludzi mieszkających 
w Puszczy. Żubry były chronione i starano się o nie dbać, choć po 
wojnie znawcy tematu stawiali Niemcom bardzo poważne zarzuty 
odstąpienia od przyjętych przed wojną zasad hodowli tych zwierząt, 
a także ich niedostatecznego żywienia. W stosunku do ludzi pano-
wał terror, a wszystkie wsie znajdujące się w środku Puszczy (poza 
Białowieżą) zostały wysiedlone i spalone. Puszcza – i w przyszłości 
żubry – miały objąć w posiadanie polany, na których znajdowały 
się zlikwidowane miejscowości. Zapewne strach przed okupantem 
skutecznie ograniczał wszelkie pomysły dotyczące kłusownictwa. 

To, co działo się w ostatnim okresie wojny, pełne jest sprzecznych 
informacji. Jedne mówią o tym, że już jesienią 1943 r. Niemcy wypu-
ścili z zamkniętego rezerwatu hodowlanego na wolność 5 żubrów. Czy 
miała to być próba przywrócenia ich naturze? Tego nie wiemy. Nie 
wiadomo też bliżej, jaki był los tych zwierząt, chociaż istnieją ślady 
rzucające na tę tajemnicę pewne światło, ale o tym za chwilę. Rok 
później, w czerwcu 1944 r., wycofując się z Białowieży, Niemcy kazali 

Wiosną 1944 r. żubry wypuszczone 
na wolność z rezerwatu hodowlane-
go znalazły się pod opieką…  
oddziału radzieckich partyzantów
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wypuścić pozostałe zwierzęta. Zagrody opuściło wtedy 20 żubrów. 
Istnieją różne przekazy na ten temat, a jedna z wersji mówi, że to 
wcale nie Niemcy, lecz polscy opiekunowie w obawie o los zwierząt 
wygnali je do lasu. Istniało przypuszczenie, że zwierzęta zostaną 
wywiezione do Niemiec i w ten sposób podjęto skuteczną próbę ich 
ocalenia. Po przejściu frontu, w sierpniu 1944 r., ponownie zwabiono 
je do zagród. Czy wszystkie? Podobno nie doliczono się 8, a wedle 
niektórych przekazów – aż 11 osobników. 

Wiadomo natomiast, że w połowie lipca 1944 r. jeden żubr został 
zabity przez oficera artylerii radzieckiej, z czego wynikła przykra 
„afera”. Opisał ją generał Paweł Batow we wspomnieniach „W marszu 
i boju”, wydanych także w Polsce. Batow dowodził przebywającą na 
tym terenie 65. Armią, wchodzącą w skład 2. Frontu Białoruskiego. 

Zdarzył się (…) jeden przykry wypadek. Dowódca brygady ar-
tylerii pułkownik Prochorow zabił żubra. Dowódca frontu 
zażądał, by pułkownika oddać pod sąd Trybunału Wojskowego. 
Był to odważny, zdolny artylerzysta i szkoda mi było stracić 
takiego oficera. Uczciwie przyznaję, że wprowadziłem w błąd 
Rokossowskiego. Przyrzekłem mu, że wytoczę śledztwo w tej 
sprawie, faktycznie zaś chciałem grać na zwłokę. Minęło kilka 
dni. Brygada artylerii Prochorowa wyróżniała się w walkach 
i wówczas udało mi się ubłagać dowódcę frontu, by poprzestał 
na upomnieniu – wspominał gen. Batow. 

Dopiero po pewnym czasie historia ta znalazła niespodziewanie 
jeszcze smutniejsze zakończenie. Z relacji strażników żubrowych wy-
nikało, że wśród zwabionych z powrotem do zagród żubrów brakuje 
kilku sztuk, w tym słynnego byka Borusse. Szybko też się okazało, że 
zabity przez Prochorowa żubr to właśnie Borusse. Tak, ten sam, który 
w burzową noc z 16 na 17 lipca 1935 r. stoczył śmiertelną (dla rywala) 
walkę z innym bykiem – Björnsonem. Borusse został zastrzelony przez 
artylerzystę dokładnie w 9 rocznicę tamtego wydarzenia. Szkoda była 
wielka, ponieważ był to żubr niezwykle zasłużony dla restytucji gatun-
ku. Uczestniczył w niej od pierwszego dnia, tj. od 19 września 1929 r. 
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Przyjechał do Białowieży w pierwszym transporcie i przez te wszystkie 
lata doczekał się aż 24 potomków. Jego skóra, na rozkaz radzieckiego 
dowództwa, miała zostać spreparowana i przekazana do muzeum, jak 
jednak wynika z relacji Mikołaja Buszko, ówczesnego preparatora, do 
którego trafiło „trofeum”, skóra „zniknęła” w czasie suszenia – została 
skradziona…

Wróćmy na chwilę do żubrów wypuszczanych przez Niemców. 
Może nie jest w tym momencie najważniejsze, ile zwierząt trafiło do 
Puszczy jesienią 1943 r., ale to, co działo się z nimi po wypuszczeniu. 
Czy przetrwały zimę, jak sobie radziły, gdzie przebywały? Na te pyta-
nia nikt dokładnie nie potrafi odpowiedzieć. Istnieją przekazy, które 
mogą wskazywać na to, że żubrom udało się przetrwać zimę, a może 
nawet urodzić na wolności młode. W tym miejscu oddam głos Władi-
mirowi Szewczence, który w latach 1943–1944 działał w partyzantce 
radzieckiej. We wspomnieniach z tamtego okresu (opublikowanych 
w Polsce w 1975 r. w książce „W białostockich lasach”) opisał zaska-
kujący rozkaz, na wykonanie którego poświęcił kilka miesięcy. Oto 
skrót jego relacji: 

Gdy wróciłem ze zwiadu pod Brańsk, czekał już na mnie u do-
wódcy oddziału im. Żukowa, Pawła Razina, rozkaz od dowódcy 
brygady „Martynowa”, spisany na maleńkiej karteczce. Prze-
czytałem: 
„Dowódcy oddziału im. B. Chmielnickiego, tow. W. Bakunowi, 
szefowi sztabu oddziału, tow. W. Szewczence. 
Według uzyskanych przez sztab brygady danych Niemcy za-
mierzają wywieźć z puszczy żubry lub je wyniszczyć w okresie 
wycofywania się. Nakazuję rozpracować plan operacji w celu 
uratowania ich, czynię Towarzysza osobiście odpowiedzialnym 
za wykonanie powierzonego zadania. Powierzcie to zadanie 
towarzyszom, których darzycie największym zaufaniem. (…) 
9.V.1944 r. Kombryg „Martynow”.
(…) Wysłałem natychmiast Tiszczenkę do sztabu brygady, a sam 
zarządziłem zbiórkę oddziału. Okazało się, że „Martynow” miał 
szczegółowe dane o tym, że Niemcy mają zamiar wywieźć żubry 



222

do Rzeszy, a jeśli okaże się to niemożliwe, wystrzelać je. Do-
wódca brygady wyjaśnił Tiszczence, że naród może nam wyba-
czyć każdą nieudaną akcję lub przegraną bitwę, ale nie wybaczy 
nam, jeśli my, partyzanci – gospodarze puszczy i okolicznych 
rejonów, oddamy Niemcom tak rzadkie nie tylko w naszym 
kraju, ale i na całym świecie okazy zwierząt. 
(…) Sens opracowanego planu operacji sprowadzał się do 
dokładnego obserwowania ustalonych miejsc przebywania 
żubrów oraz ustalenia za pomocą różnorodnych kanałów za-
mierzeń Niemców znajdujących się w Białowieży…
(…) W celu sprawnej realizacji stojących przed oddziałem zadań 
oddział podzielił się znów na grupy. Stałą ich bazą był skra-
wek puszczy przylegający do wsi Orzeszkowo. W tym czasie 
do naszego oddziału wstąpił mieszkaniec wsi Starzyny (…), 
doświadczony myśliwy-tropiciel, Jan Ochrymiuk, (…) znał do-
brze bagniste kwartały puszczy, w których przebywała często 
zwierzyna, w tym i żubry, które wydarzenia wojenne zagnały 
w trudno dostępne uroczyska. 
(…) Na podstawie informacji łączników i ludności oraz obser-
wacji własnych grup do czerwca 1944 roku zdołaliśmy ustalić 
na obszarze działania naszego oddziału miejsca przebywania 
10 żubrów. Nie była to zwykła praca pastuszków…
(…) W celu uratowania żubrów od faszystowskich „opieku-
nów” trzeba było, jak to określaliśmy wówczas, „przywiązać 
Niemców krótkimi sznurami do posterunków”, tzn. systemem 
zaminowania części leśnych dróg lub strzałami w różnych miej-
scach demonstrować, że w danym rejonie puszczy są „potężne” 
partyzanckie oddziały.
(…) Tak było do 14 lipca 1944 r. Po dniu tym nie tailiśmy już 
miejsc naszego pobytu. Wiedzieliśmy już, że „pastusza służba” 
dobiega końca. 

Z przytoczonego opisu wynika, że żubry przynajmniej przez dwa 
miesiące przebywały na wolności. Trudno dzisiaj dociec, czy relacja 
partyzanckiego dowódcy dotyczy żubrów wypuszczonych rzekomo 

Mimo wojennej zawieruchy  
i związanych z nią ubytków  
wśród zwierząt stan liczebny 
żubrów w latach 1939–1944 
zwiększył się o kilka sztuk
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jesienią 1943 r. (co oznaczałoby, że zwierzęta były wolne znacznie 
dłużej), czy raczej uwolnionych latem 1944 r. Być może przekazy 
zachowane z tamtego okresu były nieprecyzyjne i w rzeczywistości 
żubry zostały wypuszczone wcześniej – nie latem, lecz wiosną 1944 r.? 
Z pewnością warto wiedzieć, że rzeczywiście w tamtym okresie Pusz-
cza Białowieska była silnie obsadzona przez oddziały partyzantki 
radzieckiej. Nie ma też podstaw, by sądzić, że relacja Szewczenki 
jest nieprawdziwa i że opisany epizod z życia białowieskich żubrów 
się nie wydarzył. Co stało się z ową dziesiątką chronionych przez 
partyzantów żubrów, pozostanie zagadką. Ale wiarygodności opo-
wieści Szewczenki z pewnością dodają podawane przez niego daty, 
szczególnie ostatnia: 14 lipca partyzanci przestali chronić zwierzęta. 
Ani jedno słowo przytoczonej relacji nie wspomina, że żubrami ktoś 
się zaopiekował, że wróciły do zagrody. Zwierzęta pozostawiono 
na wolności, najwyraźniej ufając, że jest to środowisko, do którego 
są przyzwyczajone i że wkraczająca do Puszczy Armia Radziecka 
nie zrobi im krzywdy. A jednak 17 lipca 1944 r. ginie byk Borusse 
zastrzelony przez artylerzystę Prochorowa. Czy taki sam los spotkał 
pozostawione przez partyzantów stado? 

Ostatecznie drugą wojnę światową na ziemiach polskich przeżyło 
niewiele ponad 40 żubrów. Była to praktycznie połowa wszystkich 
zwierząt ocalałych na świecie. Niestety, nowa rzeczywistość poli-
tyczna wprowadziła chaos w poczynania władz odpowiedzialnych za 
ochronę żubrów. Zapanowała anarchia decyzyjna, zaczęto ignorować 
przyjęte przed wojną zasady hodowli, w szczególności dotyczące roz-
mnażania zwierząt. Powszechne stały się kłopoty z karmą dla zwierząt 
i zapewnieniem im odpowiednich warunków. Doszło nawet do tego, 
że nieszczelny płot ponowne umożliwił żubrom wyjście na wolność. 
Podjęto także próbę przewiezienia kilku żubrów z Białowieży do inne-
go ośrodka bez wiedzy opiekuna zwierząt. Coraz mniej jasne stawały 
się kompetencje poszczególnych organów, a osoby zaangażowane 
w restytucję żubra przed wojną były ignorowane. 

W stanowczych słowach protestował przeciw takiemu stanowi 
rzeczy Jan Jerzy Karpiński, który ponownie objął kierownictwo bia-
łowieskiej placówki Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Parku 
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Narodowego w Białowieży. Podobnie jak przed wojną wspierał go 
dr Jan Żabiński. Trwały targi do kogo „należą” żubry. Czy do IBL, 
który po wojnie podlegał bezpośrednio ministrowi leśnictwa, czy do 
Wydziału Ochrony Przyrody, również podległego temu ministrowi. 
Ostatecznie kompetencje te rozdzielono między obydwie komórki. 
Do tego wszystkiego sprawę utrudniał fakt, że wszystkie cztery oca-
lałe ośrodki (rezerwaty) hodowli żubrów znajdowały się w zarządzie 
Lasów Państwowych, nad działalnością których czuwał jeszcze inny 
departament. 

Sprawy prestiżowe – pisał Żabiński w liście do Szafera w grud-
niu 1946 r. – odbijają się na kwestiach żubrowych wprost fa-
talnie.



Rok 1957 był dla białowieskiej  
populacji żubrów rokiem 
szczególnym, ponieważ wtedy 
przyszedł na świat pierwszy żubr 
urodzony na wolności. Obecnie 
każdego roku rodzi się ich 
kilkadziesiąt
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Wolność w Puszczy 

Rozwój wolnej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej

Na szczęście z biegiem lat sprawy stopniowo się normowały. Przede 
wszystkim poprawiła się opieka nad zwierzętami. W białowieskim 
rezerwacie żubrów wyremontowano płoty i powiększono jego po-
wierzchnię do 203 ha. Nie bez problemów, ale udało się wrócić do 
podjętej przed wojną myśli, by w Puszczy Białowieskiej utrzymywać 
wyłącznie osobniki czystej linii nizinnej. Podobne zadanie posta-
wiono przed ośrodkiem w Pszczynie, do innych zaś rezerwatów 
miały trafić pozostałe zwierzęta. W Białowieży ostatecznie udało się 
to zrealizować w 1950 r. i ostatni żubr linii białowiesko-kaukaskiej 
wyjechał z Puszczy 25 września tego roku. Miał na imię Pustelnik. 
Po wojnie wywieziono z Białowieży 22 żubry z domieszką krwi kau-
kaskiej. Wszystkie miały tego samego przodka – byka Kaukasusa. 
Zresztą wszystkie współcześnie żyjące żubry białowiesko-kaukaskie 
są potomkami tego samca. Był on ostatnim żyjącym przedstawicie-
lem tego podgatunku i jedynym ocalałym, który miał szanse udziału 
w restytucji żubrów na świecie. 

Uporządkowanie spraw związanych z podziałem zwierząt między 
różnymi ośrodkami hodowli pozwoliło wytyczyć kolejne cele ochrony 
żubra. 

Jasne jest – pisał Jan Żabiński w 1950 r. – że trzymając go 
ciąg le w zamkniętych, stosunkowo niewielkich rezerwatach, 
właściwie wynaturzamy pierwotny gatunek Bison bonasus. 

Pierwszymi bykami, które  
wypuszczono w 1952 r. na swobodę, 
były Popas i Pomruk. Kolejny samiec 
pojawił się na wolności rok później, 
a dzisiaj chodzi ich po Puszczy  
ponad dwieście 
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Hodujemy bowiem zwierzę (co się daje zauważyć szczególnie 
w ogrodach zoologicznych) na pół zdomestyfikowane. Fakt, 
iż hodowla żubra wkroczyła na racjonalne tory rozwojowe, 
że rokrocznie ilość żubrów zwiększa się z górą o 15%, pozwala 
nam już obecnie rozpocząć próby nad włączeniem żubra do 
biocenozy naszych parków narodowych, bez sztucznego do-
karmiania i rezerwatowej opieki. Bezsprzecznie do tego celu 
przede wszystkim winny być użyte nadliczbowe buhaje…

I tak też się stało. Najpierw wytypowano dwa samce, o imionach 
Popas i Pomruk, które w pierwszym etapie przeniesiono do oddzielnej 
zagrody. Przebywały w niej od maja do września 1952 r. i miały przy-
zwyczaić się do samodzielnego zdobywania pokarmu. Już 13 września 
zostały wypuszczone na wolność, rozpoczynając nowy etap przywra-
cania żubrów naturze. 

Pierwsze lata przebywania żubrów na wolności określane są 
mianem eksperymentu. Nie było wiadomo, czy zwierzęta pora-
dzą sobie, czy zaadaptują się w środowisku, jak będą reagować na 
nowe doświadczenia. Ale już wiosną 1953 r. okazało się, że dwa byki 
przetrwały zimę. Zaczęto myśleć o uwolnieniu kolejnych zwierząt. 
Jeszcze tego samego roku do Puszczy trafiły dwie samice i kolejny 
samiec. I znowu odniesiono sukces. Zwierzęta przetrwały kolejną 
zimę, a później następną. Pierwszy problem pojawił się w 1955 r., 
kiedy konieczne stało się odłowienie zbyt natrętnego w stosunku do 
ludzi byka Pomruka. Za to wiosna 1957 r. przyniosła kolejną olbrzy-
mią radość – na wolności przyszła na świat pierwsza samiczka. Co 
prawda jej matka zaszła w ciążę, będąc jeszcze w hodowli zamkniętej, 
jednak sam fakt narodzin na wolności, a potem przeżycia zimy przez 
młodego żubra napawał wielkim optymizmem. Kolejne dwa młode na 
wolności urodziły się w 1958 r., zaś rok później na świat przyszło już 
6 cieląt. Od tej pory każdego roku białowieskie stado powiększało się 
o kilka, a potem o kilkanaście urodzonych na wolności zwierząt. Cały 
czas populację zasilano także zwierzętami wypuszczanymi z hodowli 
zamkniętej. W sumie w latach 1952–1966 uwolniono 40 zwierząt. 
W tym samym czasie na wolności przyszło na świat aż 98 młodych. 
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Dopiero w 1959 r. zanotowano pierwszy przypadek padnięcia żubra 
na wolności. Później zdarzały się one niemal każdego roku, ale wciąż 
były to pojedyncze sytuacje. 

W 1950 r. na łamach rocznika Ochrona Przyrody Jan Żabiński 
napisał, że 

o uratowaniu gatunku można będzie mówić dopiero wtedy, 
kiedy właśnie w warunkach naturalnych na całej kuli ziemskiej 
będzie żyło około 1000 sztuk… 

W 1965 r. liczba żubrów przebywających na wolności w Puszczy 
Białowieskiej przekroczyła 100 osobników, w roku 1970 r. było ich 
200, w 1999 r. liczebność populacji po raz pierwszy przekroczyła 300 
zwierząt. Później, w roku 2006, było ich już 400, w 2012 r. ponad 500. 
W 2018 r. w populacji białowieskiej, która od pewnego czasu, wraz 
z żubrami wychodzącymi poza białowieskie lasy, zaczęła wykraczać 
znacznie poza Puszczę, żyło ich około 650! Dodajmy, że są to zwierzęta 
żyjące wyłącznie po polskiej stronie granicy, która od 1981 r. podzie-
lona jest szczelnym płotem, przez który zwierzęta nie przechodzą. 
Po stronie białoruskiej również żyje ponad 550 kolejnych żubrów. 
Żubr z pewnością został ocalony od zagłady, ale czy jako gatunek 
jest bezpieczny?

Wiedza naukowa od czasu rozpoczęcia restytucji żubrów znacznie 
się rozwinęła. Poznaliśmy nowe metody badawcze, osiągnęliśmy 
większe możliwości techniczne. Ale od początku naukowcy i hodowcy 
mieli świadomość, że ze względu na niewielką liczbę zwierząt, które 
przetrwały pierwszą wojnę światową, problemem w restytucji będzie 
ich niewielka zmienność genetyczna. Może ona pociągać za sobą 
przeróżne problemy – choroby genetyczne, obniżoną odporność, 
mniejszą płodność, mniejszą przeżywalność młodych i ich anomalie 
rozwojowe. Ale o dziwo u żubrów nic takiego nie zaobserwowano, 
mimo że linia nizinna wywodzi się od zaledwie 7 zwierząt, zaś linia 
nizinno-kaukaska – od 12. Mało tego, obecnie w linii nizinnej zdecy-
dowanie dominują geny tylko dwóch zwierząt – byka Plebejera i jego 
partnerki Planty, które wywodzą się z pszczyńskiego stada. Na domiar 
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wszystkiego Plebejer jest jedynym bykiem z grupy założycielskiej linii 
nizinnej, którego męscy potomkowie przetrwali do naszych czasów. 
Oznacza to, że wszystkie żubry tej linii są w jakimś stopniu z nim 
spokrewnione. To, że współczesne żubry nie mają problemów wyni-
kających z bliskiego pokrewieństwa, zakrawa na kolejny cud w historii 
tego gatunku. Nie możemy jednak wykluczyć, że taki wpływ istnieje 
lub że może ujawnić się w niedalekiej przyszłości. Dlatego naukowcy 
wciąż bacznie przyglądają się temu gatunkowi, wykorzystując przy 
tym najnowszą wiedzę i możliwości badawcze. Dzięki temu nie tak 
dawno dowiedzieliśmy się, że mimo iż po polskiej stronie Puszczy 
mamy grubo ponad pół tysiąca żubrów i każdego roku przychodzi 
na świat 60–70 młodych, to zmienność genetyczna jest identyczna 
z tą, jaką mielibyśmy przy zaledwie 20 rozmnażających się żubrach. 
Dlatego zarówno Białowieski Park Narodowy, Lasy Państwowe za-
rządzające większością pozostałych stad żubrów nizinnych w Polsce, 
jak i Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze opiekujące się 
populacją w lasach pilskich muszą chuchać i dmuchać na te zwie-
rzęta. Ciągle ważny i aktualny jest przedwojenny postulat MTOŻ, 
pilnie wdrażany później przez polskich naukowców i administrację 
Lasów Państwowych, mówiący o rozpraszaniu ryzyka poprzez two-
rzenie nowych hodowli oraz czuwanie nad doborem dopuszczanych 
do rozrodu zwierząt. Dzięki wiedzy genetycznej można dzisiaj tym 
procesem odpowiednio kierować, dbając, by rozmnażały się przede 
wszystkim osobniki o jak najmniejszym stopniu pokrewieństwa. 
Mowa oczywiście wyłącznie o hodowlach zamkniętych, w których 
można oddzielać od siebie bądź łączyć zwierzęta w zagrodach. 

W wypadku żubrów żyjących na wolności podejmowane są zupeł-
nie inne kroki ułatwiające kontakty między różnymi stadami i popu-
lacjami. W pierwszej kolejności tworzone są nowe stada w odległości 
stosunkowo niewielkiej od populacji już istniejących. Celem takiego 
postępowania jest umożliwienie migracji pojedynczych zwierząt mię-
dzy populacjami, a co za tym idzie – ułatwienie wymiany genów. 
Takie działania realizowane są obecnie przy znaczącym udziale Lasów 
Państwowych w północno-wschodniej Polsce. Drugą niezmiernie 
ważną rzeczą jest utrzymanie szlaków, którymi zwierzęta mogą się 
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przemieszczać. Szlaki te, nazywane korytarzami ekologicznymi, nie 
służą utrzymaniu łączności wyłącznie między stadami czy popula-
cjami żubrów, ale są wykorzystywane przez wiele innych gatunków 
zwierząt. Dlatego ważne jest, by planowanie nowych dróg czy zabu-
dowy uwzględniało istnienie opisanych już przez badaczy przyrody 
tras migracji zwierząt.

Można zapytać, po co to wszystko, skoro w myśl przytoczonych 
wcześniej słów doktora Żabińskiego gatunek będzie bezpieczny, gdy 
na wolności znajdzie się tysiąc żubrów. Dawno przekroczyliśmy tę 
liczbę. Według Księgi Rodowodowej Żubrów na koniec 2018 r. na 
całym świecie mieliśmy na wolności 5368 żubrów, w hodowlach pół-
wolnych 454 żubry, a w ośrodkach zamkniętych 1710 zwierząt. Łącznie 
to 7532 żubry. W samej tylko Polsce na wolności żyło 1613 żubrów. 
Światowa populacja gatunku szybkimi krokami zbliża się zatem do 
liczby 10 tys. osobników. Dzisiaj uważa się jednak, że to nie tysiąc, 
lecz właśnie dziesięć tysięcy zwierząt to granica, po przekroczeniu 
której będzie można powiedzieć, że faktycznie żubr jest względnie 
bezpieczny. Wynika to zarówno z tragicznej historii tych zwierząt, 
jak i współczesnej wiedzy naukowej. Przecież na początku XX wieku 
w ciągu zaledwie kilkunastu lat zniknęła ostatnia – licząca właśnie 
około tysiąca zwierząt – populacja żubrów w Puszczy Białowieskiej. 
Z kolei nauka dała nam wiedzę o niezwykle trudnej sytuacji gene-
tycznej tego gatunku.



Pierwsze dwie samice opuściły  
zagrody hodowlane rok po samcach. 
One również bardzo dobrze zniosły 
życie na wolności
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Żubrowe pączki 

O tworzeniu nowych stad wolnościowych  
w Polsce i Europie w XX i XXI wieku

Wertowanie archiwów zawsze niesie w sobie sporą dawkę emocji. 
Nigdy nie wiadomo, na co się trafi w pożółkłych papierach, których od 
dziesiątek lat nikt nie dotykał. A ciekawostki trafiają się zawsze. Taki 
też był mój pierwszy kontakt z nieistniejącym już obecnie rezerwatem 
żubrów w Złotej Wsi. Szukając w państwowych archiwach doku-
mentów dotyczących Adama Loreta, pierwszego dyrektora Dyrekcji 
Naczelnej Lasów Państwowych, natrafiłem na informację o prze-
niesieniu pewnego gajowego, pracującego w Warszawskiej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, do Nadleśnictwa Złota Wieś, gdzie miał zostać 
gajowym w rezerwacie żubrów. Wcześniej nigdy nie spotkałem się 
z taką nazwą, a tym bardziej z informacją, że znajdował się tam rezer-
wat żubrów. Dalsze poszukiwania doprowadziły mnie do źródeł, które 
mówiły, że faktycznie w 1939 r. około 10 km od Białegostoku wybu-
dowano duży zwierzyniec, dokąd miały trafić żubrobizony. Wówczas 
zwierzęta te były pewnym problemem, ponieważ nie można było ich 
włączyć do wielkiej akcji odtwarzania żubra. 

Po konsultacjach z członkami polskiego oddziału MTOŻ, przedsta-
wicielami Ministerstwa Rolnictwa i Lasów Państwowych uznano, że 
rezerwat dla mieszańców żubra z bizonem powstanie właśnie w Pusz-
czy Knyszyńskiej. Jak można wywnioskować z różnych archiwalnych 
oraz prasowych zapisków z tamtego okresu, jeszcze przed wybuchem 
wojny przewieziono tam 6 zwierząt. Niektóre źródła mówią, że biało-
wieska Dyrekcja LP planowała umieścić tam 5 samic i 1 samca, a inne, 

Dalekie wędrówki pozwalające  
na zasiedlenie nowych terenów  
podejmują zazwyczaj dorosłe  
samce. Robią to coraz częściej, 
szczególnie w północnej części 
Polski
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że na razie miały to być wyłącznie samice. Zwierzęta trafiły do dużej, 
120-hektarowej zagrody. Pomysł był taki, że żubry nie będą miały kon-
taktu z ludźmi i będą żyć w miarę swobodnie. Jednym słowem, miały 
dziczeć. Już wtedy pojawiały się opinie, że nie powinno się tak bardzo 
przyzwyczajać zwierząt do widoku człowieka i od ludzi uzależniać. 
Plany pokrzyżowała wojna, a losy tego rezerwatu nie są znane, choć 
prawdopodobnie jeszcze w 1940 r. przewieziono tam jednego byka 
z Białowieży. Do lata 1944 r. w Złotej Wsi przetrwały zaledwie dwa 
zwierzęta – samica z młodym. Przypuszczalnie wtedy zapadła decyzja 
o likwidacji zwierzyńca. Jak się później okazało, nie oznaczało to defini-
tywnego końca „przygody” Puszczy Knyszyńskiej z restytucją żubrów. 

W 1969 r. w knyszyńskie lasy zawędrował byk, który wyszedł 
z Puszczy Białowieskiej. Miejscowi leśnicy nazwali go Pustelnikiem, 
choć nie było to oficjalne imię zwierzęcia. Był to żubr bardzo przywią-
zany do swoich miejsc żerowania, ograniczających się do kilku zrębów, 
na których pojawiał się bardzo punktualnie. Stało się to przyczynkiem 
do utworzenia trwałej populacji żubrów nizinnych w Puszczy Kny-
szyńskiej. W kwietniu 1973 r. z Białowieskiego Parku Narodowego 
przywieziono 5 zwierząt, którymi w myśl protokołu przekazania miał 
opiekować się Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Białymstoku. 
Dzisiaj po Puszczy Knyszyńskiej chodzi już ponad 150 żubrów, któ-
re żyją głównie na obszarze nadleśnictw Waliły i Krynki. Ponieważ 
żubry praktycznie nie odwiedzały południowych rejonów Puszczy 
Knyszyńskiej, uznano, że jest to dobre miejsce na utworzenie no-
wego stada, będącego niejako łącznikiem między żubrami z Puszczy 
Białowieskiej a zwierzętami żyjącymi na północy i wschodzie Puszczy 
Knyszyńskiej. I tak, dzięki współpracy z Białowieskim Parkiem Naro-
dowym, naukowcami z SGGW i Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów, 
od zimy 2015/2016 na terenie Nadleśnictwa Żednia pojawiło się nowe 
stado żubrów. Zwierzęta przewieziono z Puszczy Białowieskiej. Jak 
pokazały kolejne lata, żubry zaaklimatyzowały się na nowym terenie 
bardzo dobrze. Obecnie praktycznie go nie opuszczają, tylko czasami 
wypuszczają się na wyprawy poza północną granicę nadleśnictwa. 

Jeszcze młodszym stadem żubrów może pochwalić się Puszcza 
Augustowska. Wspominałem o nim w poprzednich rozdziałach, ale 
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warto w tym miejscu dodać, że również do tej puszczy żubry zawę-
drowały same. Pojedyncze byki chodziły po niej już na kilka lat przed 
wsiedleniem zwierząt w 2017 r. Do zagrody aklimatyzacyjnej przyje-
chały tu z Puszczy Boreckiej 2 samce i 4 samice. Później dołączyła do 
nich jeszcze jedna samica, która jako najstarsza została przewodniczką 
stada. Jak się okazało jakiś czas później, została też pierwszą w au-
gustowskich lasach żubrzą matką. Dla niektórych żubrów Puszcza 
Augustowska mogła być jedynie przystankiem w drodze do nowych 
ostoi. W 2017 r. na Litwie pojawiło się stado 9 żubrów, które – jak się 
podejrzewa – przywędrowało tu właśnie z Polski. 

Dzisiaj mamy w Polsce 6 wolnych stad. Oprócz wspominanych 
w Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej, znacznie wcześniej utworzo-
no wolną populację w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Już w 1962 r. 
przywieziono tutaj żubry linii nizinno-kaukaskiej, ale ostatecznie 
zostały one odłowione i przewiezione do rezerwatu w Niepołomicach. 
W ich miejsce od 1970 r. pojawiło się 7 osobników linii nizinnej, przy-
wiezionych z Białowieży. Od tej pory populacja rozwija się pomyślnie 
i liczy obecnie około 120 zwierząt. 

Dużo więcej, bo ponad 300 żubrów znajduje się na terenie nadleś-
nictw Mierosławiec, Dobrzany i Drawsk w województwie zachodnio-
pomorskim. Pierwsze zwierzęta zostały tam przewiezione z Puszczy 
Białowieskiej w 1980 r. i po pięciomiesięcznym okresie aklimatyzacji 
w zagrodzie wypuszczono je na wolność. 

Jedynym miejscem w Polsce, gdzie możemy spotkać wolną popu-
lację skupiającą żubry linii nizinno-kaukaskiej są Bieszczady. Pierwsze 
zwierzęta trafiły tam już w 1963 r. z Pszczyny oraz Niepołomic i po 
wypuszczeniu we wschodniej części Bieszczad utworzyły tam trwałą, 
istniejącą do dzisiaj populację. Nieco później, bo w 1976 r. żubry 
trafiły również do zachodniej części Bieszczadów, gdzie po czterolet-
nim pobycie w zagrodach zostały wypuszczone na wolność. Dzisiaj 
bieszczadzkich żubrów mamy ponad 550, wszystkie znajdują się pod 
opieką tamtejszych nadleśnictw.

O istniejących współcześnie populacjach i zagrodach hodowlanych 
żubrów bez problemu znajdziemy liczne informacje i opracowania. 
Wrócę jednak na chwilę do czasów bardziej odległych, by odkopać 
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z otchłani zapomnienia historię innych ośrodków, które albo istniały, 
lecz zostały zlikwidowane, albo mimo wielkich planów nigdy nie 
powstały. Otóż już w pierwszym roku działalności polskiego od-
działu MTOŻ poproszono członków tej organizacji, by wytypowali 
najlepszy, w ich opinii, teren pod rezerwat żubrów, który miałby się 
rozwijać równolegle z białowieskim. Było to zgodne z postulowanym 
wówczas rozpraszaniem hodowli. Wytypowano do tego celu Puszczę 
Zielonkę w okolicach Poznania. Trudno zresztą się dziwić takiemu 
wyborowi, gdyż większość działaczy na rzecz odtworzenia żubra 
pochodziła właśnie z Poznania i tam znajdowała się siedziba polskiego 
oddziału MTOŻ. Ostatecznie Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych 
zrezygnowała z pomysłu wybudowania zagród w tym miejscu. Na 
przeszkodzie stanęły finanse, a raczej ich brak. Postanowiono skupić 
się na Rezerwacie Żubrów w Białowieży. 

Dopiero po kilku latach postanowiono wrócić do koncepcji two-
rzenia nowych ośrodków zajmujących się hodowlą żubrów. Uznano, 
że żubry nizinne będą utrzymywane w Białowieży i przejętej przez 
państwo – za długi jej właściciela – hodowli w Pszczynie. Żubry ni-
zinno-kaukaskie miały trafić do zupełnie nowego rezerwatu. Już 
w 1935 r. istniały dwie koncepcje jego umiejscowienia: w Zubrzycy 
u stóp Babiej Góry lub w Niepołomicach. Ale zanim dokonano wybo-
ru, powstał inny rezerwat – w Smardzewicach (pierwotnie określany 
jako rezerwat w Spale). Jego utworzenie związane było z darem Polonii 
amerykańskiej, która na wieść o rozpoczętej w Polsce restytucji żubra 
przekazała w darze prezydentowi Ignacemu Mościckiemu 4 bizony. 
Był to dosyć kłopotliwy podarek, bo akurat bizony i żubry z nimi 
skrzyżowane starano się od samego początku izolować. Nie było 
to łatwe, ponieważ wiele z nich optycznie nie różniło się od czystej 
krwi żubrów. Już wcześniej uznano, że odseparowanie mieszańców 
jest priorytetem, a prezent Polonii przyspieszył powstanie rezerwatu 
w Smardzewicach. Istnieje on do dzisiaj i znajduje się pod opieką 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Prawdopodobnie już w 1936 r. zapadła decyzja o budowie rezer-
watu żubrów w Niepołomicach. W 1937 r. Lasy Państwowe ukończyły 
budowę ogrodzenia, budynków gospodarczych i administracyjnych. 

We wszystkich krajowych ostojach 
żubrów leśnicy często korzystają 
z tradycyjnej metody dokarmiania 
zwierząt, ścinając dla zwierząt  
osiki. Ten zwyczaj zapoczątkowano 
w Puszczy Białowieskiej w czasach, 
gdy jeszcze była to puszcza  
królewska    

Wszędzie, gdzie pojawiają się  
żubry, szybko stają się atrakcją  
turystyczną, choć stali mieszkańcy 
mają czasem z nimi kłopoty
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W ramach inwestycji przeprowadzono także meliorację terenu i prze-
budowę drogi dojazdowej do zwierzyńca. W 1938 r. ośrodek był goto-
wy i przyjął pierwsze zwierzęta. Od 1946 r. zgodnie z przedwojennymi 
planami, zaczęto przewozić do Niepołomic żubry z domieszką krwi 
kaukaskiej. Bardzo szybko okazało się, że jest on zbyt mały i panuje 
w nim przegęszczenie. Dlatego 

Ministerstwo Leśnictwa z całą energią przystąpiło do budowy 
dużego reprezentacyjnego rezerwatu w Gorcach, gdzie żubr 
kaukaski znajdzie dla siebie dużo właściwsze warunki górskie 

– pisał Jan Żabiński na łamach rocznika „Ochrona Przyrody” w 1950 r. 
Mowa tu o zapomnianym już i nieistniejącym „Gorczańskim Rezerwa-
cie Żubrów” zlokalizowanym w dolinie rzeki Łopusznej na obszarze 
około 100 ha. Zaczął funkcjonować w 1950 r., ale jego historia okazała 
się bardzo krótka. Już w 1953 r. epidemia pryszczycy uśmierciła kilka-
naście przebywających w nim zwierząt. W tym czasie choroba nawie-
dziła też Pszczynę i Niepołomice. Po tym przykrym zdarzeniu nigdy 
nie powrócono do koncepcji osiedlenia żubrów w Gorcach. W tym 
miejscu przypomniało mi się żartobliwe powiedzonko: „Nigdy nie 
mów nigdy”, bo oto nagle zimą 2017 r. grupa mieszkańców Łopusznej 
wyszła z propozycją przywrócenia żubra Gorcom. Uznali, że zwierzę 
to byłoby znakomitym magnesem przyciągającym turystów. A skoro 
wcześniej już tu było, to czemu nie spróbować teraz. Specjaliści pod-
chodzą do pomysłu ostrożnie. Od lat 50. XX wieku w Gorcach wiele 
się zmieniło, szczególnie jeśli chodzi o zabudowę terenu. Czy Gorce 
rzeczywiście mają jeszcze coś do zaoferowania żubrom? Dzisiaj nie 
znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie.

Od samego początku restytucji żubrów panowało przekonanie, 
że dla bezpieczeństwa gatunku niezbędne jest nie tylko rozmnażanie 
zwierząt, ale również miejsc, w których będą przebywały. Kraje Europy 
Zachodniej niewiele mają terenów odpowiednich dla żubrów, a jeśli 
je mają, to osiedlanie na nich nawet niewielkich stad jest niezwykle 
trudne. Wiąże się nie tylko z poważnymi kosztami, ale i protestami 
lokalnych społeczności. Najlepszym tego przykładem jest nieduże 
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stado wypuszczone na wolność w niemieckiej Nadrenii-Północnej 
Westfalii. Już kilka lat po ich uwolnieniu okoliczna ludność zaczęła 
głośno domagać się ponownego zapędzenia żubrów do zagrody. Dużo 
łatwiej o tworzenie hodowli i wolnych populacji było do niedawna 
w krajach Europy Wschodniej. Zaludnienie terenów jest tam znacznie 
mniejsze, terenów zaś odpowiednich dla żubrów dużo więcej. Nie 
ma też co kryć, że ustrój panujący przez dziesięciolecia w dawnym 
Związku Radzieckim zdecydowanie sprzyjał ochronie żubrów. Decy-
zja o tworzeniu nowej populacji zapadała na wysokim szczeblu i nikt 
się jej nie sprzeciwiał. Oczywiście ten „wysoki szczebel” trzeba było 
do podjęcia decyzji przekonać, ale gdy to się już udało, prace ruszały. 
Z tych powodów większość wolnych populacji żubrów, a w sumie jest 
ich w Europie 45, znajduje się dzisiaj na wschód od Polski, głównie na 
terenie Białorusi i Rosji. W większości są „pączkami” tego, co w 1929 r. 
zapoczątkowano w Polsce – w Puszczy Białowieskiej, Smardzewi-
cach, Pszczynie, Niepołomicach, w ogrodach zoologicznych Pozna-
nia i Warszawy. Są „pączkami” wielkiej akcji, w której leśnicy i Lasy 
Państwowe uczestniczą od samego początku. 



Niewątpliwie przetrwanie żubrów 
w dalszym ciągu zależy od nas –  
ludzi
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Skazani na siebie 

Rola leśników i Lasów Państwowych w restytucji żubra

Ten rozdział zacznę od zastrzeżenia. W potocznym rozumieniu, wyraz 
„skazani” łączony jest z karą za przewinienie, ale niczego takiego nie 
mam na myśli. Jest jeszcze inne znaczenie tego określenia – skazani, 
czyli złączeni wspólnymi losami, na dobre i na złe. Tak jest właśnie 
z żubrami i leśnikami.

W Puszczy Białowieskiej już od końca średniowiecza królewskie 
służby leśne sprawowały pieczę nad bezpieczeństwem żubrów. Inne 
niż dzisiaj były motywy tej opieki, bo władcom zależało na zacho-
waniu tego zwierzęcia jako „obiektu”, na który mogą zapolować 
i pochwalić się przed innymi możnymi, podając go na półmisku. 
Takie były pierwotne i rzeczywiste motywy ochrony żubra przez 
kilka stuleci – na pewno od 1529 r., kiedy to prawną ochronę gatunku 
wprowadził król Zygmunt Stary. 

Warto wiedzieć, że idea ochrony przyrody, a wraz z nią ochrony 
gatunków, jest bardzo młoda, rozwija się bowiem dopiero od końca 
XIX wieku. Wtedy żubry na nizinach występowały już tylko w Puszczy 
Białowieskiej. Nawet tuż przed pierwszą wojną światową głównym 
powodem myśli o ochronie żubrów był motyw łowiecki. Niektórzy 
uważają, że Hugo Conwentz był pierwszym naukowcem, który po wy-
buchu pierwszej wojny światowej podjął kroki zmierzające do prawnej 
ochrony żubra, gatunku skrajnie zagrożonego. Nie wiemy, czy jest 
to prawdziwe twierdzenie. W każdym razie odstrzały wstrzymano, 
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co i tak nie uchroniło żubra od zagłady. Najlepszy to dowód, że same 
paragrafy nie wystarczą, by ocalić gatunek.

W 1923 r. idea przywrócenia żubra przyrodzie stała się tematem 
międzynarodowym. Ostatecznie to Lasom Państwowym i działające-
mu w ich strukturze Instytutowi Badawczemu Lasów Państwowych 
(obecnie Instytut Badawczy Leśnictwa) powierzono nadzór meryto-
ryczny nad przeprowadzeniem trwającej od 1929 r. restytucji gatunku. 
Oczywiście, wszystko odbywało się w ścisłej współpracy ze specjalista-
mi z polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony 
Żubra. W Puszczy Białowieskiej, która stała się pierwszym i do dzisiaj 
ważnym miejscem ochrony żubrów na świecie, odpowiedzialność za 
praktyczne działania ponosiło kierownictwo Nadleśnictwa Rezerwat, 
a od 1932 r. jednostki szczególnej LP pod nazwą Park Narodowy w Bia-
łowieży. Na czele tych instytucji stał dr Jan Jerzy Karpiński, a obydwie 
podlegały Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Po drugiej 
wojnie światowej kontynuatorem tych prac stał się, działający już 
poza strukturami Lasów Państwowych, Białowieski Park Narodowy. 
Z olbrzymimi sukcesami robi to do dzisiaj. 

Od 1929 r., nieprzerwanie do dziś, w różnych zakątkach Polski 
trwają starania leśników o zachowanie tego niezwykłego gatunku. 
Wszystkie nowe stada wolnościowe powstawały na terenach admi-
nistrowanych przez Lasy Państwowe. Początkowy ciężar ich finan-
sowania ponosiło ministerstwo odpowiedzialne za sprawy ochrony 
przyrody, a zarządzaniem zajmowały się parki narodowe. Jednak od 
lat 90. XX wieku większość wolnych żubrów stopniowo była przeka-
zywana pod opiekę Lasom Państwowym. Obecnie, spośród blisko 
2 tys. żubrów zamieszkujących nasz kraj, ponad 90% żyje na obszarach 
zarządzanych przez leśników. Lasy każdego roku wydają wiele milio-
nów złotych na opiekę nad powierzonymi im stadami. Współcześnie 
można się spierać o kierunki rozwoju hodowli i restytucji żubrów, 
ale nie można podważać udziału leśników w przywracaniu żubra 
światu. Historia wyraźnie pokazuje, że leśnicy i żubry są na siebie 
zwyczajnie skazani.

W wielu miejscach obecność  
żubrów jest wpisana na stałe 
w działalność Lasów Państwowych. 
Ponad 90% polskich żubrów żyje 
na terenach zarządzanych przez 
leśników



Dzisiaj żubry są wizytówką Polski 
i symbolem olbrzymiego sukcesu 
ochrony przyrody. Są też dowodem 
na to, że wspólne działania insty-
tucji państwowych, naukowców, 
leśników i miłośników przyrody 
przynoszą dobre rezultaty
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Przyszłość 

Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co będzie się działo z żubrami 
za lat 20, 50 czy 100. Wysiłki podejmowane przez polskie środowiska 
naukowe, leśne i łowieckie od samego początku restytucji miały jasno 
określone cele. W miarę ich realizacji pojawiały się nowe, ale przy-
najmniej jeden z tych celów ciągle pozostaje aktualny – konieczne 
jest tworzenie nowych populacji. Niestety, stwierdzenie Bernhar-
da Grzimka – znanego przyrodnika i pisarza – że na świecie „nie 
ma miejsca dla dzikich zwierząt” staje się coraz bardziej aktualne. 
W odniesieniu do żubrów jest ono nawet dużo bardziej trafne niż 
w stosunku do wielu innych gatunków. Żubry potrzebują olbrzymich 
przestrzeni, a tych w Europie zaczyna brakować. Ludzie i stworzona 
przez nich infrastruktura są niemal wszędzie. Gdzie szukać terenów 
dla nowych stad? Czy są jeszcze miejsca, w których żubry znajdą 
względny spokój i wystarczającą obfitość pokarmu? Wyszukiwanie 
ich, a potem wypracowywanie społecznej zgody na przesiedlenie 
tam zwierząt, jest chyba największym wyzwaniem dla osób zaanga-
żowanych dzisiaj w restytucję gatunku. Niemałym wysiłkiem wciąż 
im się to jednak udaje – podziwiam ich za to. Tym bardziej że już 
w najbliższych latach na terenie Polski planowane jest utworzenie 
dwóch nowych stad – w Puszczy Rominckiej, na północnych rubie-
żach kraju, oraz w Lasach Janowskich, w województwie lubelskim. 

Powtórzę to: podziwiam starania wszystkich osób zaangażo-
wanych w ochronę żubra. Nie tylko z przyczyn górnolotnych, że 
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oto chronią cudem uratowany od zagłady gatunek, że kontynuują 
dzieło wielkich polskich przyrodników lub że umacniają w spo-
łeczeństwie tak bardzo dzisiaj potrzebne poczucie szacunku dla 
przyrody. Są też powody dużo bardziej przyziemne, ale jakże miłe, 
że oto – na przykład – dzięki ich staraniom mogę usiąść na skraju 
lasu i delektować się widokiem dzikich żubrów. Jest to dla mnie 
równie ważne. Mam wielką nadzieję, że przyszłość żubrów nigdy 
nie będzie już zagrożona. 



⁂

Czasami życie oferuje nam niebywałe zbiegi okoliczności. W kilka 
dni po oddaniu tekstu książki do redakcji spotkałem dwie koleżanki. 
Nasza rozmowa bardzo szybko potoczyła się w kierunku nam bli-
skim, czyli żubrów. Nie mogło być inaczej, bo Małgosia zajmuje się 
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych różnymi „żubrowymi” 
pomysłami, Paulina zaś jest odpowiedzialna w Centrum Informacyj-
nym Lasów Państwowych za projekt ŻubryOnline. Każdego, kto ma 
ochotę popatrzeć na wolne żubry, zachęcam do wyszukania strony 
internetowej poświęconej tej kampanii. Oprócz ciekawych informacji 
o zwierzętach oferuje ona również obraz z kamery usytuowanej na 
skraju białowieskiej polany, na którą bardzo często (szczególnie zimą) 
wychodzą żubry. Dzięki temu można obserwować zwierzęta, nie 
wychodząc z domu.

Właśnie Paulina zaskoczyła mnie informacją, że chwilę przed 
naszym spotkaniem widziała… ziewającego żubra. Mało tego, ten 
żubr ciągle ziewa, dosłownie co kilka minut, i każdy może zobaczyć, 
jak to wygląda. Zaskoczony, poprosiłem o szczegóły. Okazało się, że 
w nowym pawilonie edukacyjnym Białowieskiego Parku Narodowe-
go, znajdującym się opodal Białowieży, wyświetlany jest na dużym 
ekranie film, a właściwie zestaw pojedynczych scen pokazujących 
różne zachowania żubrów. Jedna z sekwencji przedstawia potężnego 
samca odpoczywającego w zaciszu zwalonego drzewa. Leżący byk 
bardzo zamaszyście wywija językiem, oblizując ze wszystkich stron 
nozdrza. Po chwili przestaje i zaczyna ziewać, prezentując w całej oka-
załości to, za czym uganiałem się po Puszczy przez kilka ostatnich lat.

Cieszę się, że dzisiaj nie tylko ja, ale dosłownie każdy może zo-
baczyć ziewającego żubra. Stoi za tym wysiłek i trud wielu ludzi, dla 
których przetrwanie żubrów stało się sensem życia.
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