
Przyroda Puszczy Białowieskiej
Puszcza Białowieska to rozległy nizinny kompleks leśny o obszarze około 150 000 ha, poło-

żony po obydwu stronach granicy między Polską i Republiką Białoruś, będącej jednocześnie 
wschodnią granicą Unii Europejskiej. W Polsce znajduje się 62 942 ha, na Białorusi 87 500 
ha Puszczy. Jest to wyraźnie wyróżniająca się jednostka przyrodnicza otoczona obszarami 
rolniczymi, osadniczymi i niewielkimi kompleksami leśnymi. Dzisiejsza Puszcza Białowieska 
to pozostałość trzech Puszcz: Białowieskiej, Świsłockiej i Ladzkiej (dawniej znanej jako Puszcza 
Bielska). Puszcza leży w Europie Wschodniej, w Prowincji Nizin Podlasko-Białoruskich,

w makroregionie Niziny Podlaskiej i mezoregionie Wysoczyzny Bielskiej.
Współrzędne geograficzne kompleksu Puszcza Białowieska są następujące: 23°31’ – 24°21’    

E oraz 52° 29’– 52° 57’ N. Rozciągłość kompleksu leśnego wynosi w kierunku wschód – zachód 
55 km, a z północy na południe – 51 km. W najwęższym miejscu kompleks ma szerokość        
18 km. Obwód Puszczy Białowieskiej wynosi około 400 km. Od innych kompleksów leśnych 
w Polsce Puszcza Białowieska różni się małym rozczłonkowaniem i niewielką ilością enklaw 
oraz polan wewnątrz lasu. Największą z nich jest Polana Białowieska, na której leży wieś 
Białowieża.

Od północy do polskiej części Puszczy przylega dolina Narwi stanowiąca wraz z małymi 
kompleksami leśnymi naturalny korytarz ekologiczny, umożliwiający przemieszczanie się 
zwierząt (w tym żubra) z Puszczy Białowieskiej do Puszczy Knyszyńskiej. Od zachodu Pusz-
cza Białowieska graniczy z obszarami rolnymi, silnie przekształconymi przez gospodarkę 
człowieka, na których zachowały się nieliczne drobne kompleksy leśne. Od południa ciągną 
się niewielkie kompleksy leśne będące resztkami dawnej Puszczy Bielskiej, umożliwiające 
wędrówki zwierząt do resztek dawnej Puszczy Mielnickiej i Doliny Bugu.

Wschodnią część Puszczy oraz obszary przyległe obejmuje Państwowy Park Narodowy 
Bieławieżskaja Puszcza mający prawie 150 000 ha powierzchni. Zachodnia część Puszczy 

leży w województwie podlaskim w powiecie Hajnówka, na terenie gmin: Białowieża, Haj-
nówka, Dubicze Cerkiewne, Narewka i Narew. Sam kompleks leśny tworzą Białowieski Park 
Narodowy (10 517,27 ha) oraz nadleśnictwa Browsk, Hajnówka i Białowieża tworzące Leśny 
Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska, którego celem jest prowadzenie zmodyfikowanej 
gospodarki leśnej w ten sposób, by zachować naturalną bioróżnorodność lasu. W związku              
z tym obowiązują tu zmodyfikowane zasady gospodarki leśnej, między innymi zakaz wyrębu 
drzew starszych niż 100 lat. W zagospodarowanej części Puszczy utworzono 21 rezerwatów 
o łącznej powierzchni 12 042,37 ha. Cała polska część Puszczy Białowieskiej jest międzyna-
rodowym rezerwatem biosfery oraz obszarem włączonym do europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000 (PLC 200004). Ponad 1200 drzew uznano za pomniki przyrody. Białowieski Park 
Narodowy w jego granicach z 1979 roku (5316 ha) wraz z fragmentem Białoruskiego Parku 
Narodowego Bieławieżskaja Puszcza (4500 ha) tworzy transgraniczny polsko-białoruski 
Obiekt Dziedzictwa Światowego. 

Puszcza podzielona jest na oddziały w kształcie kwadratu o boku 1 wiorsty (1065 m)                      
i powierzchni 112 ha. W terenie orientację ułatwiają słupki oddziałowe ustawione w południo-
wo-zachodnim rogu oddziału. Boki oddziałów wytyczają pozbawione lasu linie oddziałowe 
biegnące w kierunku wschód-zachód i północ-południe, którymi z reguły biegną drogi.         
W zagospodarowanej części Puszczy wprowadzono dodatkowy podział oddziałów na cztery 
pododdziały: A, B, C, D przecinając dodatkowe linie pododdziałowe. 

Puszcza Białowieska zajmuje obszar płaski o słabo zróżnicowanej rzeźbie terenu, której 
cechy charakterystyczne są słabo widoczne ze względu na pokrywę leśną. W części zachod-
niej najwyższe wzniesienie (196,2 m n.p.m.) znajduje się w pobliżu wsi Lipiny, najniższe zaś 
w okolicy wsi Rybaki nad Narwią (134 m n.p.m.). Przeciętna wysokość waha się pomiędzy 
165 a 175 m n.p.m. Absolutne przewyższenia pojedynczych wzniesień nie przekraczają 30 
m. Przez środek Puszczy na linii Hajnówka-Czerlonka-Grudki biegnie wał morenowy, tu 
też znajdują się najwyższe wzniesienia, między innymi Góra Batorego (183m n.p.m.). Od 
tego wału teren opada w kierunku rzeki Narwi (na północy) i Leśnej Prawej (na południu). 
Oddziela on wododziały Narwi i Bugu.

Na powierzchni zalegają utwory polodowcowe, a więc piaski, żwiry z głazami, różne postaci 
piasków i glin zwałowych, zaś w dolinach rzek i na torfowiskach utwory organogeniczne (torfy) 
oraz rzadko piaski rzeczne i piaski o charakterze wydmowym. Z tego materiału wykształciły się 
różne postaci gleb, z których najczęściej spotykane są gleby brunatne i płowe, gleby bielicowe 
i skrytobielicowe oraz gleby torfowe, mułowo-błotne, a także czarne ziemie leśne. 

Puszcza Białowieska leży w pobliżu kontynentalnego działu wodnego oddzielającego 
zlewnię Morza Bałtyckiego od zlewni Morza Czarnego. Głównymi rzekami polskiej części 
Puszczy są: Narewka – lewy dopływ Narwi, biorąca początek we wschodniej części Puszczy 
oraz Leśna Prawa – prawy dopływ Bugu, której źródła znajdują się na północ od Hajnówki 
w okolicy wsi Dubiny. W Puszczy brak jest naturalnych zbiorników wodnych. Największy 
ze zbiorników sztucznych, Zalew Siemianówka (3200 ha) wybudowano w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku w dolinie Narwi na przedpolu Puszczy. Mniejsze zbiorniki to stawy           
w Parku Pałacowym w Białowieży i zbiornik w Topile. Ten ostatni służył do przechowywania 
drewna w sezonie letnim. 

Puszcza Białowieska leży w strefie klimatu subkontynentalnego, umiarkowanie ciepłego       
i umiarkowanie wilgotnego. Średnia temperatura roczna w okresie 1955–2001 wynosi +6,8°C. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, którego średnia temperatura wyniosła –4,2°C; 
najcieplejszym miesiącem jest natomiast lipiec ze średnią temperaturą +17,7°C. Średnia 
temperatura półrocza letniego wynosi 13,7°C a półrocza zimowego –0,2°C. Najniższa odno-
towana temperatura to –34,8°C, najwyższa +34,0°C. Średnia roczna suma opadów w latach 
1955–2001 wynosiła 641 mm, przy czym waha się od 448,0 do 933 mm. Większość opadów 
przypada na sezon wegetacyjny. Trwała pokrywa śnieżna utrzymuje się w Puszczy przez         
3 miesiące (ponad 92 dni). Okres wegetacyjny trwa średnio 208 dni i jest krótszy o około 
4 tygodnie niż w zachodniej Polsce (wiosna nastaje później, a jesień wcześniej). W okresie 
ostatniego dwudziestolecia obserwuje się skutki ocieplenia klimatu w postaci łagodnych, 
a nawet bezśnieżnych zim i mniejszej ilości opadów, co powoduje obniżenie się poziomu 
wód gruntowych. Oddalenie od dużych aglomeracji miejskich i przemysłowych sprawia, 
że zanieczyszczenie powietrza jest niewielkie. Problemem jest gospodarka śmieciami, za-
nieczyszczenie wód ściekami komunalnymi i przemysłowymi oraz wzrost natężenia ruchu 
pojazdów samochodowych, zwłaszcza na drodze Hajnówka-Białowieża. 

Puszcza leży na granicy zasięgu ważnych lasotwórczych gatunków drzew: północnego 
(borealnego) zasięgu świerka oraz północno-wschodniego zasięgu dębu bezszypułkowego. 
Niedaleko od wschodnich granic Puszczy przebiega wschodnia granica zasięgu grabu. Położenie 
na nizinie oraz brak naturalnych barier ekologicznych, izolujących ją od obszarów sąsiednich 
sprawia, że na obszarze Puszczy nie występują gatunki endemiczne roślin i zwierząt.

Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej liczy 1071 gatunków, w tym 26 gatunków 
drzewiastych, 35 gatunków krzewów, 14 gatunków krzewinek oraz 37 gatunków paprotni-
ków. Z tego 668 stanowią gatunki rodzime, składniki naturalnych zbiorowisk roślinnych,     
a 403 to gatunki, które wkroczyły na jej teren wskutek działalności człowieka. W Polsce 61 
gatunków roślin naczyniowych podlega ochronie ścisłej, a 11 ochronie częściowej. Bluszcz 
na terenie Puszczy rozmnaża się jedynie wegetatywnie, ma tu swą wschodnią granicę zasięgu. 
W Puszczy Białowieskiej występują 24 gatunki storczykowatych, z których godna uwagi jest 

występująca w świeżych borach sosnowych kukuczka kapturkowata będąca elementem bo-
realno-kontynentalnym. Różne gatunki drzew osiągają znaczne wymiary: najwyższe świerki 
przekraczają wysokość 50 m, jesiony i lipy drobnolistne osiągają 43 m, a znana jako wysoki 
krzew wierzba iwa dorasta do 30 m. Najstarsze dęby mają 42 m wysokości, prawie 2,5 metra 
średnicy i wiek ponad 550 lat.

Na terenie Puszczy Białowieskiej występuje 165 gatunków mchów, 67 gatunków wątrobow-
ców oraz 81 gatunków śluzowców, a także 334 gatunki porostów. Z tych ostatnich połowa 
to gatunki rzadkie i zagrożone. Specyfiką Puszczy jest duży udział porostów nadrzewnych 
(epifitycznych) oraz rosnących na martwym drewnie (epiksylicznych). 

Niezrównane bogactwo form, kształtów i gatunków reprezentuje świat grzybów, których 
flora liczy zapewne ponad 3000 gatunków, w tym ponad 1500 to grzyby wielkoowocnikowe 
– 430 spośród nich to grzyby kapeluszowe. Obecność martwego drewna w różnym stopniu 
rozkładu sprzyja występowaniu licznych gatunków będących reliktami lasów pierwotnych. 
Wiele z nich ma w Puszczy jedne z nielicznych stanowisk w Polsce. Przykładem takich grzybów 
są charakterystyczne dla lasów północnych: pniarek różowy i białek północny – rozwijające 
się na martwych świerkach. O bogactwie tej grupy organizmów może świadczyć między 
innymi fakt, że w trakcie badań na powierzchni 144 ha w Białowieskim Parku Narodowym 

stwierdzono prawie 1500 gatunków grzybów, mimo iż wskutek braku specjalistów nie były 
badane wszystkie grupy systematyczne królestwa grzybów. 

Z zachodniej części Puszczy Białowieskiej znanych jest 166 zbiorowisk roślinnych, w tym: 
117 naturalnych, 17 półnaturalnych i 32 synantropijnych, czyli powstałych w wyniku dzia-
łalności człowieka. Wśród zbiorowisk naturalnych jest 26 zbiorowisk leśnych, 4 krzewiaste 
i 87 nieleśnych (wodne, łąkowe i inne). W Puszczy, a zwłaszcza w Białowieskim Parku 
Narodowym, zachował się charakterystyczny układ przestrzenny i strefowość roślinności 
typowa dla krajobrazu równin polodowcowych tej części Europy. W krajobrazie dominuje 
roślinność leśna, przy czym są to często, zwłaszcza w Białowieskim Parku Narodowym, 
lasy naturalnego pochodzenia o charakterze pierwotnym, wielogatunkowe i wielowiekowe,                                      
w których stałym elementem jest znaczna ilość martwego drewna w różnym stadium roz-
kładu. Od innych lasów Polski odróżnia je duża ilość starych, okazałych drzew oraz większy 
udział gatunków liściastych. 

Najbardziej charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym w polskiej części Puszczy Białowie-
skiej jest grąd to jest wielogatunkowy las dębowo-grabowo-lipowy z udziałem klonu, świerka, 
jesionu i wiązu, porastający najżyźniejsze partie gleb brunatnych i gleb płowych. Występuje 
on tu w swej postaci subborealnej (wschodnioeuropejskiej) charakteryzującej się obecnością 

świerka oraz dużym udziałem lipy drobnolistnej. W warstwie runa licznie występują geofity, 
takie jak: kokorycz pusta, ziarnopłon wiosenny i zdrojówka. Zależnie od lokalnych warunków 
glebowych i wilgotności wyróżnia się pięć podzespołów grądu, poczynając od najżyźniejszego 
grądu czyśćcowego, poprzez grąd turzycowy, grąd murszowy, grąd typowy aż po najuboższą 
postać – grąd trzcinnikowy. Pokrewne zbiorowiska: grąd miodownikowy i leszczynowo-
świerkowy las mieszany świeży zajmują znaczne powierzchnie. Zanikającym zbiorowiskiem 
jest dąbrowa świetlista z dębem bezszypułkowym oraz bogatym runem, w którym występuje 
między innymi mieczyk dachówkowaty i naparstnica zwyczajna. Przyczyną zaniku tej formy 
lasu jest eutrofizacja siedlisk oraz zaprzestanie wypasu bydła w lesie. 

Wzdłuż rzek i strumieni występują lasy łęgowe; najczęściej jest to przystrumykowy łęg 
olszowo-jesionowy, w którym dominuje olsza czarna i jesion, a w bogato rozwiniętej war-
stwie krzewów spotkać można porzeczkę czarną, zaś w runie dominuje dorodna pokrzywa. 
Mniejsze powierzchnie zajmuje łęg wiązowo-jesionowy oraz mający charakter borealny łęg 
olszowo-świerkowy. 

Bezodpływowe niecki terenowe ze stojącą (stagnującą) wodą zajmują olsy, czyli bagienne 
lasy olszowe z charakterystyczną strukturą kępkową i dominującą olszą z udziałem brzozy 
omszonej, świerka i pojedynczymi jesionami. Do grupy lasów bagiennych należy też dębniak 
turzycowy, którego drzewostan tworzy głównie dorodny dąb z niewielkim udziałem świerka, 
jesionu i olszy czarnej. Zbiorowisko to spotyka się w postaci płatów pośród różnych postaci 
grądu. Z olsami związany jest też sosnowo-brzozowy las bagienny występujący na glebach 
torfowisk niskich i przejściowych. 

Uboższe gleby, wykształcone głównie z piasków porastają różne postaci borów, czyli lasów 
z dominacją drzew iglastych: sosny i świerka. Zależnie od stopnia żyzności gleby występuje 
bór brusznicowy, bór świerkowy czernicowy, trzcinnikowo-sosnowy bór mieszany świeży, 
trzcinnikowo-świerkowy bór mieszany świeży, dębowo-świerkowy bór mieszany wilgotny, 
sosnowo-dębowy bór mieszany świeży. Na zabagnionych glebach torfowisk wysokich wystę-
pują: wilgotny bór trzęślicowy, bór bagienny, torfowcowo-brzozowy bór mieszany bagienny 
oraz mszar sosnowy. Charakterystycznym elementem północnym, nawiązującym do tajgi, 
są bory torfowcowe: świerkowy i mieszany; poza Puszczą Białowieską spotykane tylko                                 
w północno-wschodniej Polsce. 

Roślinność krzewiasta to spotykane w dolinach rzek: łozowisko, zarośla brzozy niskiej                 
i wierzby rokity oraz występujące fragmenty wiklin nadrzecznych i łęgów wierzbowych. 

Naturalna roślinność nieleśna to zbiorowiska roślin pływających, szuwary trzcinowe                     
i manny mielec, ziołorośla, a także zbiorowiska turzyc. Zbiorowiska naturalne uzupełniają 

zbiorowiska roślinności łąkowej, roślinność pól uprawnych i osiedli powstałe w wyniku 
różnych form działalności człowieka.

Fauna Puszczy Białowieskiej jest szacowana na około 20 tysięcy gatunków. Badania wykazały 
występowanie ponad 11500 gatunków zwierząt, z tym, że szereg grup systematycznych nie 
było obiektem szczegółowych badań bądź też dane na ich temat są przypadkowe. Dominują 
bezkręgowce, których stwierdzono 11300 gatunków, w tym prawie 8800 gatunków owadów. 
Występuje w Puszczy ponad 2700 gatunków chrząszczy, 1800 gatunków błonkówek, 1500 
gatunków motyli i 1700 gatunków muchówek. Z ciekawszych chrząszczy wymienić można 
relikty lasu pierwotnego związane z martwym drewnem takie, jak: rozmiazg kolweński, 
ponurek Shreibera, bogatek wspaniały, pachnica, zagłębek bruzdkowany, opiętek białowieski, 
konarek tajgowy oraz związana ze starymi usychającymi świerkami żerdzianka Urussowa. 
Z motyli na uwagę zasługuje występowanie szlaczkonia torfowca, szlaczkonia szafrańca, 
niepylaka mnemozyny, modraszka ariona, modraszka eroidesa, dostojki eunomii, dostojki 
akwilonaris, przeplatki aurinii, przeplatki maturny, wstęgówki bagienki, mieniaków: strażnika 
i tęczowca oraz niedźwiedziówki krasy. Wśród ślimaków godne uwagi są poczwarkówki: 
jajowata i zwężona, a spośród małży – szczeżuja wielka. 

Działalność człowieka spowodowała, że na terenie Puszczy pojawiły się takie gatunki 
owadów, jak: stonka ziemniaczana, paź królowej, mrówka faraona, a z bezkręgowców ślimak 
winniczek i roztocz – pasożyt pszczół warroza. 

Kręgowce Puszczy Białowieskiej reprezentowane są przez 345 gatunków, w tym 2 gatunki 
minogów: rzecznego i ukraińskiego, 26 gatunków ryb, 13 gatunków płazów (w tym: kumak 
nizinny i ropucha paskówka), 7 gatunków gadów (w tym rzadko spotykany żółw błotny). 
Bytuje tu również 240 gatunków ptaków i 58 gatunków ssaków. 

Działalność człowieka spowodowała, że w czasach historycznych i współczesnych wyginęły 
w Puszczy: tur, tarpan, niedźwiedź, norka europejska, sokół wędrowny, orlik grubodzioby, 
a na granicy wyginięcia znajdują się głuszec i cietrzew. Jako nowe pojawiły się wraz z czło-
wiekiem: norka amerykańska, jenot, piżmak oraz cały szereg ptaków związanych z tere-
nami otwartymi, jak bocian biały, kuropatwa, przepiórka, sierpówka czy wróble: domowy                                         
i mazurek. Wyginęły i zostały restytuowane żubr i bóbr. 

Wśród 178 gatunków ptaków lęgowych na terenie Puszczy Białowieskiej 2/3 (135) to ga-
tunki rodzime. Z tego w części polskiej stwierdzono gniazdowanie 153 gatunków. Dominują 
gatunki leśne reprezentowane przez 90 gatunków, uzupełniają je ptaki terenów otwartych, 
a więc krajobrazu rolniczego oraz odlesionych dolin rzecznych. Spośród gatunków typowo 

leśnych (31 gatunków), a więc prawie 1/3 gatunków gniazdujących, to ptaki gnieżdżące 
się w dziuplach, w tym: 16 gatunków to dziuplaki obligatoryjne, a 15 – fakultatywne. 
Lasy Puszczy obfitują w dziuple, stąd też w praktyce brak konkurencji o miejsca lęgowe.                                 
W obszarze ochrony ścisłej BPN średnio na 10 ha znajduje się 160 dziupli. Gnieździ się tu 9 
gatunków dzięciołów, a więc wszystkie znane w Polsce. Prócz dzięcioła czarnego i dzięciołów 

pstrych występują tu najliczniejsze w kraju populacje dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła 
trójpalczastego. Dwa ostatnie gatunki są zależne od obecności martwego drewna. 

Cechą charakterystyczną Puszczy jest też bogactwo ptaków drapieżnych: dziennych                   
i nocnych (sów). Prócz myszołowa, krogulca, gołębiarza i orlika krzykliwego gnieżdżą się tu 
również tak rzadkie gatunki jak, bielik, gadożer oraz orzełek (ten ostatni ma w Puszczy jedyne 
znane w Polsce miejsca gniazdowania). Z sów gnieżdżą się największy puchacz, mniejsze pusz-
czyk, sowa uszata, włochatka oraz najmniejsza (wielkości szpaka) sóweczka – ściśle związana 
z lasami świerkowymi pochodzenia naturalnego. Na teren Puszczy zalatują: uszatka błotna 
oraz gnieżdżący się w pobliżu wschodnich krańców kompleksu leśnego puszczyk mszarny, 
gatunek północny związany z rozległymi terenami bagiennym. Do wielkich rzadkości należą 
mieszkańcy północy Eurazji zalatujący sporadycznie zimą: sowa śnieżna i sowa jarzębata. 

Z innych rzadszych ptaków gnieżdżą się w Puszczy: żuraw, bocian czarny, jarząbek, 
zimorodek, orzechówka oraz muchołówki: białoszyja i mała, a także związany z terenami 
rolniczymi dudek. Pięknie ubarwiona kraska spotykana jest nielicznie tylko na obrzeżach 
kompleksu puszczańskiego.

Ssaki reprezentowane są w Puszczy Białowieskiej przez 58 gatunków. Wśród 8 gatunków 
ssaków owadożernych, prócz pospolitej ryjówki aksamitnej, występuje też ryjówka mała          i 
najrzadsza ryjówka średnia, będąca gatunkiem właściwym dla głębi kontynentu, a mająca w 
Puszczy jedyne znane stanowisko w Polsce. Do owadożernych należy też jedyny ssak jadowity 
rzęsorek rzeczek, którego jad zawarty w ślinie służy do obezwładniania zdobyczy. Największy 
z gryzoni – bóbr, wytępiony w drugiej połowie XIX wieku. został skutecznie restytuowany. 
Ciekawym gryzoniem jest smużka, związana z środowiskami bagiennymi. Nadrzewny tryb 
życia wiodą wiewiórka, pilchowate: koszatka i popielica oraz najrzadsza z nich orzesznica. 
Spośród 14 gatunków nietoperzy typowo leśnymi są borowiaczek i borowiec wielki zasiedla-
jące dziuple na wysokości ponad 20 m,  a na zimę odlatujące na południe Europy. W Puszczy 
Białowieskiej występuje najbogatsza w Polsce fauna ssaków drapieżnych, poczynając od naj-
mniejszych łasicy, gronostaja, tchórza, kuny: kamionki i tumaka, poprzez związane z wodą 
wydrę i norkę amerykańska, po lisa, rysia i wilka. Największy z rodzimych drapieżników 
– niedźwiedź został wytępiony w drugiej połowie XIX wieku. W okresie międzywojennym 
podjęto udaną próbę restytucji, niestety już po wojnie żyjące w puszczy niedźwiedzie wytępio-
no. Z pierwotnego składu ssaków kopytnych żyją nadal: dzik, sarna, jeleń, łoś i restytuowany 
żubr. Wyginął tur, a po tarpanie pozostały tylko krzyżówki z koniem domowym, czyli koniki 
polskie prezentowane zwiedzającym w Rezerwacie Pokazowym.

Dzieje Puszczy Białowieskiej
Najstarsze ślady człowieka znalezione na terenie Puszczy Białowieskiej sięgają neolitu, 

najstarsze datowane znalezisko pochodzi z IV–III w. p.n.e. W polskiej części Puszczy zlo-
kalizowano ponad 600 kurhanów wczesnośredniowiecznych, co dowodzi, że obszar ten był 
intensywnie penetrowany przez człowieka. Jakie to były plemiona i czym się zajmowały oraz 
czy to byli stali mieszkańcy, czy tylko wędrowcy, nie wiadomo. Samo pochodzenie nazwy 
Białowieża nie jest znane. Niektórzy wiążą ją z zameczkiem myśliwskim książąt litewskich. 
Pierwsza wzmianka o Białowieży znajduje się w kronice Długosza – jest to opis 8-dniowych 
łowów Władysława Jagiełły w grudniu 1409 roku.

W XVI wieku Puszcza Białowieska wraz z częścią sąsiadujących z nią terenów stanowi 
osobną dzierżawę – leśnictwo białowieskie, które w 1589 roku wchodzi w skład dóbr sto-
łowych, a więc prywatnych dóbr panującego. Aż do końca XVIII wieku Puszcza podlegała 
specjalnej ochronie jako teren polowań królewskich. W związku z tym obowiązywał  zakaz 
kolonizacji, czyli osadnictwa wewnątrz kompleksu leśnego i karczowania lasu z zamianą terenu 
na użytki rolne. Powstała specjalna służba osocka, której zadaniem jest ochrona zwierzyny                           
i organizacja polowań. W zamian za swą służbę osocznicy otrzymywali przydziały gruntów 
na obrzeżach kompleksu Puszczy, co dało początek późniejszym wsiom (Lipiny, Dubiny). 
Prócz Władysława Jagiełły polowali w Puszczy: Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary, 
Zygmunt August, Stefan Batory, Władysław IV, Jan Kazimierz oraz August III Sas i ostatni 
król Polski Stanisław August Poniatowski. Za Stefana Batorego u źródeł Jelonki (obecnie 
Orłówka) powstaje zwierzyniec, tak zwane Wielkie Kletno. 

W końcu XVII wieku rozwija się w Puszczy produkcja smoły, węgla drzewnego i potażu. 
W XVIII wieku podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz sprowadza z Mazowsza specjalistów  
z tej dziedziny, tak zwanych budników, którzy dali początek wsiom: Budy, Teremiski i Pogo-

rzelce. Nadal jednak główną funkcją Puszczy jest utrzymanie zwierzyny na potrzeby łowów 
królewskich. Powstaje służba łowiecka na wzór niemiecki. Rozbudowuje się powstały w XVI 
wieku dwór myśliwski w Białowieży. Jedno z polowań Augusta III, odbyte się 27 września 
1752 roku, upamiętnia obelisk stojący w Parku Pałacowym w Białowieży. 

W 1795 roku Puszcza Białowieska wchodzi w skład imperium rosyjskiego, jej obszar zmniejsza 
się o prawie 40 tys. ha oddanych w ręce prywatne. Część Puszczy jest chroniona na potrzeby 
floty rosyjskiej. W czasie powstania 1831 roku spłonął dwór w Białowieży, walczą w Puszczy 
oddziały Dezyderego Chłapowskiego, Stefana Różyckiego i Eugeniusza de Ronke. W 1860 roku 
poluje w Białowieży car Aleksander II. W czasie powstania styczniowego działają w Puszczy 
oddziały Romana Rogińskiego. Grzegorza Duchnickiego i Walerego Wróblewskiego. 

W 1888 roku Puszcza Białowieska zostaje włączona do prywatnych apanaży carskich, 
rozpoczyna się intensywne zagospodarowanie łowieckie przekształcające ją w wielki zwierzy-
niec. W 1897 roku ukończono budowę pałacu carskiego, wokół którego powstał park w stylu 
angielskim, doprowadzono do Białowieży linię kolejową. 

W sierpniu 1915 roku wkraczają do Puszczy wojska niemieckie. Przez 3 lata wycięto 
ponad 4,5 miliona m3 drewna, powstaje sieć kolejek leśnych i tartaków. Wiosną 1919 roku 
giną ostatnie żubry. W grudniu 1921 roku powstaje leśnictwo Rezerwat – początek parku 
narodowego. W Białowieży działa Dyrekcja Lasów Państwowych. W latach 1924–1929 aniel-
ska firma „Century” wycina 1,6 mln m3 drewna. Trwają prace nad restytucją żubra, łosia, 
niedźwiedzia i tarpana. Powstaje muzeum przyrodnicze i placówka Instytutu Badawczego 
Lasów Państwowych. Puszcza jest miejscem polowań prezydenta Rzeczpospolitej i jego gości. 
Polują tu między innymi marszałek Rzeszy Herman Göring, minister spraw zagranicznych 
Włoch hrabia Gaetano Ciano oraz regent Węgier admirał Horthy. 

We wrześniu 1939 roku niemieckie oddziały dotarły do Hajnówki bronionej przez 3 Pułk 
Strzelców Konnych, po czym wycofują się na linię ustaloną układem Ribbentrop-Mołotow. 
Do Białowieży 22 września wkraczają wojska sowieckie. W grudniu 1939 roku całą Puszczę 
uznano za „zapoviednik” (rezerwat przyrody), co nie przeszkodziło w wyrębie 1,5 mln m3

drewna. W lutym 1940 roku większość pracowników leśnych wraz z rodzinami wysiedlono 
na Sybir. Już w grudniu 1940 roku powstają pierwsze oddziały partyzanckie. NKWD aresztuje 
przedstawicieli inteligencji; wiele osób ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. 

W czerwcu 1941 roku rozpoczyna się okupacja niemiecka. Puszcza zostaje uznana za teren 
łowiecki Rzeszy podległy marszałkowi Hermanowi Göringowi. W ramach walki z partyzantką 
spacyfikowano wsie wewnątrz kompleksu leśnego i na jego obrzeżach mają miejsce liczne eg-
zekucje mieszkańców. Ludność żydowska ginie w obozie zagłady Treblinka. 17 lipca 1944 roku 
do Białowieży wkraczają oddziały 65 Armii dowodzone przez generała Pawła Batowa. Uciekając 
Niemcy podpalają pałac carski. Początkowo cała Puszcza Białowieska ma być włączona do 
Związku Sowieckiego. Członków AK i osoby współpracujące aresztuje NKWD i wywozi do 
łagrów. Ostatecznie w wyniku zmiany granic w Polsce pozostaje 62,5 tys. ha, reszta przypada 
Związkowi Sowieckiemu. W 1947 roku restytuowano Białowieski Park Narodowy.

Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej
Na terenie Puszczy Białowieskiej w ciągu dziejów nastąpiło przemieszanie się różnych naro-

dów i ich kultur. Jest to w pierwszym rzędzie wynikiem kolonizacji tych terenów postępującej  
z zachodu (ludność mazowiecka) i wschodu (ludność ruska). Uwidacznia się to w języku, gdzie 
wyraźne są wpływy polskie, białoruskie (od północy i wschodu) oraz ukraińskie (od wschodu 
i południa). Mieszają się tu gwary mazowieckie z gwarami białoruskimi i ukraińskimi. Bardzo 
wyraźnie słyszy się to na targu w Hajnówce. Przeprowadzone w okresie międzywojennym 
badania wykazały, że na północ od linii Białowieża-Hajnówka dominują gwary białoruskie, 
zaś od południa – gwary ukraińskie. Bogactwo języka przejawia się w nazewnictwie uroczysk 
Puszczy Białowieskiej, gdzie prócz nazewnictwa ruskiego i polskiego, dochodzą jeszcze nazwy 
mające swe źródło w słownictwie jaćwieskim. 

Krajobraz kulturowy regionu Puszczy Białowieskiej zachował dobrze cechy pierwotne. 
Uwidacznia się ta różnorodność między innymi w dobrze zachowanym układzie przestrzen-
nym wsi zbudowanych zazwyczaj wzdłuż dróg (tzw. szeregówki), gdzie budynki mieszkalne 
stoją szczytem do ulicy (drogi). Ten typ wsi związany jest z przeprowadzoną w XVI wieku 
pomiarą włóczną. Poszczególni gospodarze dysponowali jednym lub kilkoma zagonami,                             
z reguły wąskimi, ciągnącymi się czasem nawet kilometr, przy czym brak miedz. Mimo zmian 

w sposobie użytkowania ziemi, nadal widać wyraźnie szachownicę różnych upraw, ponieważ 
w wielu wsiach dominują małe lub średnie gospodarstwa. 

W rejonie Puszczy dominuje budownictwo drewniane, bo drewno było w praktyce głównym 
materiałem budowlanym. Budynki z dachem dwuspadowym kryto gontem, dranicą lub słomą, 
obecnie zaś blachą. Charakteryzuje je bogate zdobnictwo zarówno węgłów, podokienników 
i nadokienników, wiatrownic oraz szczytów budynków koronkowo wycinanymi deskami, 
powstającymi przez ręczne wycinanie piłką o wąskim brzeszczocie. Tego typu zdobnictwo 
pojawiło się w końcu XIX wieku, największy rozwój osiągnęło w okresie międzywojennym. 
O statusie właściciela świadczyło bogactwo ozdób budynku, co prowadziło do swego rodzaju 
współzawodnictwa. Wykształciła się tu zagroda wydłużona typu bielsko-hajnowskiego, gdzie 
pod jednym, dachem znajdowała się część mieszkalna oraz pomieszczenia służące do hodowli 
zwierząt. Tradycyjne wolno stojące budynki mieszkalne to tak zwany trojak i dom podwójny. 
Trojak składał się z: dużej izby, alkierza, komory i sieni. W alkierzu wyznawców prawosławia 
święty kąt z ikoną lub ikonami ozdobiony wyszywanym ręcznikiem i świecami. Dom podwój-
ny posiadał dwukrotnie większą ilość pomieszczeń, przy czym centralne miejsce zajmował               
w nim szeroki komin, za którym znajdowało się pomieszczenie zwane garderóbką. Budynki 

te miały też często ganek charakterystyczny dla budownictwa drobnoszlacheckiego. Nie mniej 
ciekawe są drewniane budynki gospodarcze, a więc: stodoły, obory, stajnie. Nieliczne są już 
studnie z żurawiami oraz wiatraki, a także specyficzny element krajobrazu, jakim są płoty          
i ogrodzenia. Część tradycyjnych drewnianych budynków można obejrzeć w skansenach          
w Białowieży i Budach. Osobnym elementem budownictwa drewnianego są nieliczne zacho-
wane dworki szlacheckie, przykładowo dworek w Jodłówce i dworek gubernatora carskiego 
w Białowieży (obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN). Zabytkowe budownictwo 
murowane to pozostałości zespołu pałacu carskiego w Białowieży.

Ściśle z Puszczą Białowieską związane są budynki związane z gospodarką leśną, a więc: 
najczęściej drewniane leśniczówki (Dziedzinka, Zwierzyniec) i raczej murowane budynki 
nadleśnictw (Białowieża, Jagiellońskie) oraz przemysłem drzewnym (Hajnówka). Unikalnym 
obiektem jest zespół budynków drewnianych dworca kolejowego Białowieża Towarowa.

Osobną grupę, bardzo charakterystyczną dla regionu Puszczy Białowieskiej stanowią świątynie 
i towarzyszące im budynki sakralne. Szczególnie charakterystyczne są cerkwie prawosławne 
i dawne unickie. Są to budowle drewniane i murowane, najstarsze z nich pochodzą z XVIII 
wieku. Reprezentują różne style: poczynając od ludowego aż po budowle współczesne o bardzo 
nowoczesnej formie z zachowaniem tradycyjnych kanonów. Przykładem tych ostatnich jest 
sobór p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce. Pod względem wystroju wnętrza ciekawa jest cerkiew 
p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży, której ikonostas został wykonany z porcelany. 
Świątynie katolickie na omawianym terenie są z nielicznymi wyjątkami murowane, choć 

najstarsza z nich, osiemnastowieczny kościół p.w. Wniebowstąpienia NMP i św. Stanisława 
Kostki w Narwi jest zbudowany z drewna. W stylu neorenesansowym zbudowany jest również 
kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży. Architekturę sakralną uzupełniają 
liczne kaplice cmentarne i kapliczki przydrożne, a także budowle towarzyszące – plebanie. 
Niestety, nie zachowały się budynki sakralne związane z judaizmem, choć na niektórych 
budynkach w Białowieży do niedawna jeszcze można było odnaleźć gwiazdę Dawida.

Częstym składnikiem krajobrazu kulturowego są cmentarze i pojedyncze mogiły oraz 
dębowe krzyże prawosławne i katolickie stojące na skraju wsi oraz jedyny w okolicy Puszczy 
kirkut w Narewce. Rzadko spotykane są na mogiłach krzyże żelazne bądź proste kamienie 
nagrobne z zatartymi już napisami. Uzupełniają je pomniki upamiętniające ważne wydarzenia 
historyczne i miejsca pamięci narodowej.

Zmiany form zabudowy sprawiają, że nowo wznoszone budynki mieszkalne nie zachowują 
dawnej tradycji. Ich usytuowanie w stosunku do drogi i ilość oraz układ pomieszczeń zależą 

tylko od pomysłowości i zasobności właścicieli. Największe zaburzenie w krajobrazie wsi 
wnoszą piętrowe budynki murowane, często z płaskim dachem, a w ostatnich latach także 
z udziwnionymi ozdobami w postaci attyk. Dochodzi do tego moda na pokrywanie ścian 
zewnętrznych sidingiem. 

Intensywny rozwój budownictwa nastawionego na obsługę turystyki i rekreacji w rejonie 
Puszczy Białowieskiej, a zwłaszcza w samej Białowieży z jednej strony wzbogaca miejscową 
architekturę i nawiązuje do tradycji (\np. Gawra, Wejmutka czy Żubrówka), lecz często 
wprowadza dysonans i zakłóca tradycyjny krajobraz kulturowy – przykład hotel Soplicowo 
czy też architektura zakopiańska w centrum Białowieży.

Na różnorodność kultury ludności okolic Puszczy Białowieskiej wpływa też fakt, że obok 
siebie żyją tu wyznawcy religii katolickiej, prawosławnej, greckokatolickiej, protestanckiej, 
a do II wojny światowej także judaizmu. Prawosławie posługuje się nadal kalendarzem ju-
liańskim, który różni się od kalendarza gregoriańskiego o 13 dni. Stąd też Boże Narodzenie 
i Nowy Rok obchodzone jest dwukrotnie, najpierw według kalendarza gregoriańskiego, a 
później kalendarza juliańskiego. Święta ruchome, a więc Wielkanoc czasami jest obcho-
dzona wspólnie, lecz najczęściej w różnym terminie. Także rok liturgiczny w obu religiach 
rozpoczyna się o różnej porze; w religii katolickiej na przełomie listopada i grudnia, zaś 
w prawosławiu 1 września. Z uwagi na częste małżeństwa mieszane, wiele rodzin główne 
święta obchodzi dwukrotnie. Właśnie w tym regionie Polski obchodzone są takie święta 
prawosławne jak Spasa (19 sierpnia) czy Pakrowa (14 października); tu zachował się też 
zwyczaj wykładania pisanek na grobach czy przewiązywania krzyży przydrożnych pięknie 
wyszywanymi ręcznikami lnianymi. 

Różnorodność dziedzictwa kulturowego to między innymi zanikające rękodzieło, jak: 
tkaniny, wyszywane ręczniki czy nieistniejące już garncarstwo z modnymi przed laty si-
wakami. Tylko tutaj można spotkać charakterystyczne zaprzęgi z duhą, nieznaną w innych 
regionach kraju. 

Podstawą miejscowych potraw są ziemniaki, stąd pochodzi słynna na Podlasiu kiszka 
ziemniaczana. 

Tradycje muzyki i śpiewu pielęgnują liczne zespoły regionalne takie jak Czeremszyna                    
z Czeremchy. Charakterystyczny dla prawosławia piękny śpiew cerkiewny kontynuują 
liczne chóry cerkiewne, a także dwa międzynarodowe festiwale: Hajnowski Festiwal Mu-
zyki Cerkiewnej organizowany od 1982 roku, obecnie w Białymstoku oraz Dni Muzyki 
Cerkiewnej w Hajnówce. Innymi imprezami muzycznymi są Festiwal Muzyki Folkowej 
w Czeremsze             i Festiwal Muzyki Organowej w Hajnówce. Corocznie odbywają się 
także Kupalle i Peretocze w Białowieży, Noc Kupały w Dubiczach Cerkiewnych i Narewce 
oraz szereg innych, w tym między innymi plenery malarskie w Białowieży. Lokalną kulturę 
prezentują: Muzeum Białoruskie w Hajnówce, Skansen w Białowieży, Skansen Sioło Budy, 
a także Muzeum Kowalstwa w Hajnówce.

Projekt Life
Kraina Żubra

Realizowany we wschodniej części województwa podlaskiego w latach 2006 – 2010 projekt 
Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach programu LIFE oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne 
- Help for threatened wildlife. Koordynatorem projektu jest Zakład Badania Ssaków Pol-
skiej Akademii Nauk w Białowieży, a parterami są następujące instytucje: Białowieski Park 
Narodowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wraz nadleśnictwami 
Puszczy Białowieskiej: Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz Fundacja Zielone Płuca Polski. 

W projekcie realizowana jest również przyrodnicza część Programu Żubr, inicjatywy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju regionu w tej części Podlasia. Program ten został zainic-
jowany w 2004 roku i składa się z czterech części: ochrona przyrody, turystyka, edukacja 
i infrastruktura. Przesłanką do jego zainicjowania było przekonanie, że efektywny rozwój 
gospodarczy województwa podlaskiego nie jest możliwy bez ochrony jego przyrody, w tym 
żubra i dziedzictwa kulturowego, a ich ochrona będzie skuteczna, jeśli podniesie się poziom 
życia mieszkańców regionu. Realizują go lokalne instytucje i organizacje.

Podstawowy cel projektu, jakim jest poprawa sytuacji żubra na Podlasiu oraz zapewnienie 
długoterminowej ochrony i zachowania gatunku jest realizowany poprzez umożliwienie 
zwiększenia zasięgu występowania żubrów, poprawę bazy pokarmowej i siedliskowej gatunku 
oraz stopniową modyfikację sposobu zarządzania gatunkiem.

W polskiej części Puszczy Białowieskiej żyje ponad 400 żubrów. Gatunek ten jest jednak 
wciąż poważnie zagrożony następującymi czynnikami:
Ograniczona pula genowa

Wszystkie żubry linii nizinnej 
(Bison bonasus bonasus) są po-
tomkami zaledwie 7 osobników. 
Może to negatywnie wpłynąć na 
życie całej populacji, powodując 
wyższą śmiertelność cieląt, 
obniżenie tempa rozrodu oraz 
niską odporność na choroby.
Ograniczony obszar 
występowania oraz izolacja 
populacji żubrów i brak 
przepływu genów między 
izolowanymi stadami

W północno-wschodniej 
Polsce istnieją 3 wolno żyjące 
populacje żubrów w: Puszczy 
Białowieskiej (ponad 400 osob-
ników), Puszczy Knyszyńskiej (około 50 osobników) i Puszczy Boreckiej (około 70 osobników). 
Populacje są izolowane, w efekcie czego nie ma przepływu genów pomiędzy nimi. Obniża to 
zmienność genetyczną żubrów i może doprowadzić do wyginięcia gatunku.
Koncentracja żubrów na małych powierzchniach

Zagęszczenie żubrów, szczególnie w Puszczy Białowieskiej, spowodowane jest specyfiką 
zarządzania populacją żubrów oraz ograniczonym obszarem ich występowania. Baza pokar-
mowa i dostęp do wody nie sprzyjają rozprzestrzenianiu się żubrów poza miejsca ich koncen-
tracji, zwłaszcza w okresie zimowym. Koncentracja w dużych grupach sprzyja przenoszeniu 
się chorób i pasożytów oraz może prowadzić do agresywnych zachowań wewnątrz stad.
Choroby oraz pasożyty 

Wśród chorób, które mogą w przyszłości spowodować poważne zagrożenie przetrwania 
całego gatunku znajdują się: nekrotyczne zapalenie napletka, pryszczyca, choroba błękitnego 
języka.

Niska społeczna akceptacja 
dla ochrony żubra

Żubr często postrzegany 
jest przede wszystkim jako 
źródło szkód. Uniemożliwia 
to zwiększenie zasięgu 
występowania gatunku oraz 
prowadzi do kłusownictwa.

Konieczne jest podejmowanie 
działań, które zabezpieczyłyby 
stabilność populacji żubrów nie 
tylko w regionie Podlasia, ale 
również na innych obszarach 
gdzie żubry występują lub po-
tencjalnie mogą się pojawić. 
Należy nie tylko wdrożyć odpowiednie działania ochronne, ale również analizować obecność 
żubra w regionie z szerszej perspektywy, przewidując nie tylko korzyści, ale i trudności, jakie 
mogą pojawić się wraz z rozprzestrzenianiem się żubrów. 

W ramach projektu LIFE Kraina Żubra są realizowane następujące przedsięwzięcia:
Działania w środowisku

Należą do nich rekultywacje łąk leśnych, regularne ich koszenie, budowa małych oczek 
wodnych, sadzenie dzikich drzewek owocowych, tworzenie nowych miejsc zimowego 
dokarmiania. Służą one poprawie bazy pokarmowej, przyczyniają się do rozbicia dużych 
ugrupowań żubrów na mniejsze stada, ułatwiają żubrom naturalne rozprzestrzenianie się    
w pożądanych kierunkach, osiedlanie na nowych obszarach i pozostawanie tam również 
poza sezonem wegetacyjnym 
Stworzenie i realizacja korytarzy ekologicznych

Wytycznie potencjalnych szlaków rozprzestrzeniania się żubrów (tak zwanych korytarzy 
ekologicznych) i ich ochrona scali istniejące już obszary leśne i zamieszkujące je populacje 
żubrów, umożliwiając przepływ genów pomiędzy obecnie izolowanymi stadami.
Monitoring żubrów

Prowadzenie regularnych obserwacji bezpośrednich oraz całorocznej inwentaryzacji 
stad służy określeniu ich liczebności oraz struktury płciowo-wiekowej. Rozmieszczenie                           
i rozprzestrzenianie się żubrów określi monitoring telemetryczny oraz satelitarny osobników 
wyposażonych w obroże z nadajnikami radiowymi lub GPS. Działania te oraz badania genety-
czne żubrów żyjących na wolności i w rezerwatach pozwolą na wypracowanie prawidłowych 
i skutecznych narzędzi i metod zarządzania populacjami tego gatunku.
Ochrona obszarów rolniczych przed żubrem

Służy jej stosowanie środków ochrony upraw i ograniczania szkód (pastuchy elektryczne, 
drewniane ogrodzenia), przetransportowanie osobników w głąb puszczy, dzierżawa od rol-
ników łąk regularnie odwiedzanych przez żubry.
Działania informacyjno-promocyjne

Projekt przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz seminariów dla nau-
czycieli. Planowana jest organizacja międzynarodowej konferencji naukowej. Uruchomiony 
portal internetowy www.krainazubra.pl, wydrukowane materiały promocyjne (foldery, bro-
szury, kalendarze) oraz materiały popularno-naukowe mają za zadanie podnieść społeczną 
akceptację i dostarczyć pełnej wiedzy na temat tego gatunku mieszkańcom regionu.

Efektem Projektu Life Kraina Żubra będzie naturalizacja i zabezpieczenie trwania popu-
lacji, która stanowi trzon światowego stada żubrów. Działania na rzecz ochrony tego gatunku 
powinny być prowadzone permanentnie. We współczesnym świecie ten rzadki gatunek                           
i największe zwierzę lądowe Europy musi mieć zapewnioną właściwą opiekę.

Żubr
Historia żubrów na trwale jest wpisana w dzieje Puszczy Białowieskiej. Do naszych czasów 

zachowały się pamiątki i zapiski z polowań możnowładców na żubry. Już w wiekach średnich 

żubry były na tyle rzadkimi zwierzętami, że prawo do polowania na nie zachowywali dla sie-

bie panujący. W swoich kronikach Długosz odnotował wielkie polowanie króla Władysława 

Jagiełły w Puszczy Białowieskiej w 1409 roku, które trwało 8 dni, a wśród zdobyczy były także 

żubry. W poemacie „Pieśń o żubrze” Mikołaj Hussowski napisał, że w trakcie łowów w 1504 

roku w Białowieży spłoszone żubry uszkodziły altanę do polowań. Z czasów króla Stefana 

Batorego zachował się szkic „Ogrodów do polowań”, czyli wygrodzonych powierzchni w 

lesie, do których zwabiano żubry przed łowami. W 1583 roku prawdopodobnie z tej zagrody 

odłowiono dwa żubry; jednego wysłano do Warszawy, a drugiego do Krakowa. 

Na pamiątkę polowania króla Augusta III Sasa w 1752 roku postawiono obelisk w Białowieży, 

na płycie którego zapisano nazwiska ważniejszych uczestników polowania oraz fakt zabicia 

42 żubrów. Stoi on na grobli pomiędzy stawami w Białowieży. Odnaleziono także rysunek 

altany postawionej z okazji polowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1874 roku 

w Puszczy Białowieskiej. Z czasów carskich zachowała się żeliwna statua żubra postawiona 

dla upamiętnienia polowania imperatora Aleksandra II w 1860 roku w Puszczy Białowieskiej. 

Wśród upolowanych wtedy zwierząt znalazło się także 28 żubrów. Obecnie oryginał tego pom-

nika stoi w Spale, a na Osadzie Zwierzyniec, w połowie drogi między Hajnówką a Białowieżą, 

postawiono jego kopię. Polowania panujących odbywały się rzadko i nie one były przyczyną 

zagłady ostatniej naturalnej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej.    

Wraz ze zmniejszaniem się powierzchni lasów i zamianą tych terenów na pola uprawne 

zmniejszał się obszar bytowania żubrów. Proces ginięcia żubrów trwał nieprzerwanie od XI 

do XIX wieku. Na początku XIX wieku istniały już tylko dwie naturalne populacje: w Puszczy 

Białowieskiej (żubr nizinny) i na Kaukazie (żubr kaukaski). W Puszczy Białowieskiej, przed 

wybuchem I wojny światowej, w 1914 roku, liczebność żubrów szacowano na 727 osobników. 

Kłusownictwo, zwiększone w okresie wojennym, jak również przemarsze wojsk przez Puszczę 

powodowały stałe zmniejszanie się pogłowia żyjących w niej zwierząt, a szczególnie żubrów 

stanowiących duży i łatwy do wytropienia łup. Ostatni żubr nizinny zginął tutaj w 1919 roku. 

W 1929 roku zostały przywiezione do Puszczy Białowieskiej 3 żubry, które rozpoczęły proces 

przywrócenia jej tego największego europejskiego ssaka.

Żubry restytuowano z osobników ocalałych w rezerwatach i zwierzyńcach na początku XX 

wieku. Tylko 12 żubrów (5 samców i 7 samic) wzięło udział w restytucji gatunku. Do naszych 

czasów nie dożył żaden przedstawiciel czystych żubrów kaukaskich, ostatni zginął na Kaukazie 

w 1927 roku. Jeden samiec pochodzący z kaukaskiej wolnej populacji, o nazwie KAUKASUS, nr 

rodowodowy 100, przywieziony został w 1908 roku do Niemiec, gdzie rozmnażał się    w niewoli 

kojarzony z samicami podgatunku żubra nizinnego. Żubry posiadające krew KAUKASUSA 

są hodowane oddzielnie i wydzielone w linię 

nizinno-kaukaską. Te żubry hodowane są w 

Polsce tylko w Bieszczadach. 

Od 1924 roku prowadzony jest spis wszyst-

kich żyjących żubrów, nazwany później 

Księgą Rodowodową Żubrów. W jej pier-

wszym zeszycie, opublikowanym w 1932 

roku, zostały zapisane żubry, które brały 

udział w restytucji gatunku. Żubry żyjące 

w hodowli zamkniętej i zgłoszone przez 

hodowcę otrzymują w Księdze numery 

rodowodowe. Podane są tam również im-

iona i numery rodowodowe rodziców oraz 

data i miejsce urodzenia. Imiona nadają 

hodowcy według uzgodnionego z redakcją 

klucza. Żubry odnotowane w Księdze dają 

gwarancję czystości gatunkowej i dostarczają 

ważnych informacji hodowcom. Jest w niej 

podana także ogólna liczba żubrów z wszyst-

kich wolno żyjących populacji.

Żubr jest największym ssakiem europe-

jskim. Głowa żubra jest duża i nisko osad-

zona, profil lekko wypukły. Głowę podtrzy-

muje ścięgniste więzadło karkowe o dużej 

wytrzymałości. W budowie żubrów widać 

wyraźny dymorfizm płciowy. Byki są znacznie większe i masywniej zbudowane niż krowy. 

Szczególnie wysokie u byka wyrostki kolczyste kręgów piersiowych, otoczone potężnymi 

mięśniami tej okolicy tworzą duży garb nadający samcom imponujący wygląd. Właśnie na 

wysokości najwyższego, drugiego kręgu piersiowego linia grzbietu osiąga najwyższą wysokość 

dochodząca do 188 cm. Zarówno samce, jak i samice posiadają rogi; rogi samców są większe 

i bardziej rozłożyste. Ciężar ciała dorosłych samców waha się od 440 do 920 kg, samic od 320 

do 640 kg. Wystające na zewnątrz pierścienie oczodołowe chronią oczy przed uszkodzeniem 

przez gałęzie podczas poruszania się po lesie. Skóra żubra jest bardzo elastyczna i mimo 

częstych razów, jakie zadają rogami żubry dorosłe i silniejsze osobnikom młodszym i słabszym 

nie ulega często przebiciu. Okrywa włosowa żubra jest barwy płowobrunatnej. Tylko cielęta 

rodzą się znacznie jaśniejsze, z wyraźnie rudym odcieniem sierści. Po lince juvenilnej, która 

dokonuje się w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia, barwa włosów cieląt upodobnia się 

do żubrów dorosłych. Żubry obu płci i w każdym wieku wydzielają zapach piżma, który przez 

dłuższy czas utrzymuje się w miejscu, w którym zwierzęta te przebywały.  

Żubrzyce mogą osiągać wiek 25 lat (maksymalnie 27 lat), a byki najczęściej żyją do 20 lat, 

wyjątkowo dłużej (maksymalnie 22 lata).

Żubry wydają głos zwany chruczeniem. Najczęściej chruczą  krowy  porozumiewające się z cie-

lętami, a byki wydają ten głos głównie podczas rui. Żubry mają dobrze rozwinięty węch. 

Samica z reguły rodzi pierwsze cielę w czwartym roku życia. Okres rozrodu żubrzycy trwa do 

20 roku życia. Samce zaczynają 

dojrzewać w 3 roku życia              

i wszystkie osobniki czteroletnie 

są już dojrzałe płciowo. Okres 

aktywności rozrodczej samców 

w rezerwatach może trwać do 

20 lat. W wolnych populacjach 

najbardziej aktywny udział w 

rozrodzie biorą byki w wieku 

6–12 lat, dominujące w stadach 

w okresie rujowym. Szczyt se-

zonu godowego, zwanego rują, 

przypada na sierpień i wrzesień. 

Długość ciąży wynosi średnio 

264 dni (260–270). Sezon po-

rodów przypada na wiosnę, 

najwcześniejsze porody obser-

wowano pod koniec kwietnia,  

lecz szczyt przypada na maj, cz-

erwiec i lipiec. Żubrzyca rodzi 

jedno cielę, ciąża bliźniacza 

jest bardzo rzadka. Żubr żyje 

w stadach, zwanych też grupami 

mieszanymi, którym przewodzi 

starsza doświadczona żubrzyca. 

Grupy mieszane zawierają                

w swym składzie krowy, mło-

dzież 2–3 letnią, cielęta i okre-

sowo dorosłe byki. W polskiej 

części Puszczy Białowieskiej grupy mieszane liczą średnio 13 żubrów. Najmłodsze (jednoroczne 

i dwuletnie) samce przebywają na ogół w grupach mieszanych. Samce w wieku 3–5 lat tak 

samo często spotyka się w grupach mieszanych, jak i w oddzielnych grupach byków. Młode, 

4–6 letnie samce łączą się w niewielkie grupy kawalerskie, liczące od 2 do 8 osobników. 

Dorosłe byki w wieku powyżej 6 lat i samce stare chodzą najczęściej  samotnie lub w parach. 

Około 60% samców bytuje samotnie.

Żubr jest przeżuwaczem żyjącym w środowisku leśnym. W zależności od sezonu zwierzęta 

wybierają typ środowiska, w którym znajdą odpowiedni pokarm. Żubry korzystają z roślinności 

dna lasu, roślin  podszytu, a także pokarmu pochodzenia drzewiastego, a więc liści, pędów i kory 

drzew. Głównym składnikiem diety żubrów są trawy i rośliny zielne dna lasu (70–90 % diety), 

pokarm pochodzenia drzewnego (pędy, liście i kora) stanowi uzupełnienie (10–30%).   

Najlepsze warunki do życia żubra zapewniają kompleksy leśne o przewadze drzewostanów 

liściastych; ważna jest różnorodność środowiska, która zapewnia dostępność pokarmu w 

różnych sezonach. Puszcza Białowieska poprzez mozaikowatość siedlisk stanowi dobre 

środowisko do bytowania tak potężnych przeżuwaczy jak żubry. Żubry najchętniej użytkują 

lasy liściaste i mieszane. Tereny otwarte (łąki, polany śródleśne), właściwie zagospodarowane 

(rekultywowane i koszone) mogą również być  wykorzystywane sezonowo przez żubry.      

Stały wzrost liczbowy żubrów w hodowlach zamkniętych na świecie oddalał groźbę 

ich wyginięcia, lecz dopiero utworzenie wolno żyjących populacji stwarzało możliwości 

pełniejszej restytucji gatunku Bison bonasus.  Wolne populacje pozwoliły znacznie zwiększyć 

światowy stan żubrów. Pierwsze żubry odzyskały wolność w Puszczy Białowieskiej. Nastąpiło 

to w 1952 roku w polskiej części i 1953 roku w białoruskiej części tego kompleksu leśnego, 

podzielonego po II wojnie światowej granicą państwową. W miarę tworzenia się nowych 

wolnych populacji wzrastała liczebność żubrów bytujących na swobodzie. W końcu 2006 

roku w Księdze Rodowodowej Żubrów zarejestrowano 3539 żubrów na świecie, w tym 

1376 osobników żyło w hodowlach zamkniętych (39%) i 2163 żubry w stadach wolno 

żyjących (61%). W 2006 roku na świecie istniało 28 populacji wolnych i dwie półwolne 

(na Ałtaju Cherga (Czerga) – w Rosji i Zalisska na Ukrainie). Populacje te zlokalizowane 

są we wschodniej części pierwotnego areału żubra nizinnego: w Polsce, Rosji, Słowacji oraz 

na Białorusi, Ukrainie, Litwie.

Puszcza Białowieska jest obecnie największą ostoja żubra nizinnego na świecie, gdyż zasiedla 

ją ponad 700 osobników żyjących w zachodniej (polskiej) i wschodniej (białoruskiej) części 

Puszczy. Liczba żubrów w Puszczy jest obecnie podobna do ich liczebności sprzed I wojny 

światowej. W obu częściach Puszczy Białowieskiej jest prowadzona hodowla rezerwatowa 

(zamknięta) i bytują dwie wolno żyjące populacje. Hodowla rezerwatowa prowadzona 

jest w Białowieży od 1929 roku. W pierwszych latach hodowli zamkniętej podjęto próbę 

odrodzenia gatunku przez wzrost liczebności oraz odpowiedni dobór zwierząt o znanym 

pochodzeniu. Ta forma hodowli jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. W rezerwatach 

w Białowieży przebywa około 30 żubrów.

Mimo niewątpliwych osiągnięć w restytucji żubrów należy pamiętać, że są one ciągle 

gatunkiem zagrożonym. Jedna grupa zagrożeń gatunku Bison bonasus ma charakter glo-

balny i jest to niska liczebność stada światowego oraz wysoka wsobność z uwagi na duże 

pokrewieństwo wszystkich żubrów. Druga grupa o znaczeniu lokalnym to zagrożenia popu-

lacyjne i środowiskowe powiązane ściśle ze sobą, które mogą wpływać na funkcjonowanie 

tych populacji, jak np. choroby. Żubry nie są w stanie egzystować w obecnych warunkach 

przyrodniczych bez specjalnej ochrony i opieki człowieka.
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