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TABL. 39(117). WAŻNIEJSZE ZWIERZĘTA CHRONIONEa

 IMPORTANT  PROTECTED  ANIMALSa

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Żubryb ............................ 715 901 1139 1224 1225 1204 1361 1432 1553 European bison b

87 138 186 172 244 290 334 391 275 Chamois

118 164 119 147 139 158 164 163 224 Brown bears

24464 43499 64254 68993 78174 88974 96658 100216 101336 Beavers

285c 231 212 285 291 309 308 309 390 Lynxes

1086c 800 696 770 913 1050 1122 1276 1484 Grey wolves

472 484 592 509 476 451 470 472 447 Wood grouses

2285 1995 1149 770 568 567 446 349 340 Black grouses

    S o u r c e: data of the General Directoriate  for Environmental Protection.

TABL. 40(118). STAN LICZEBNYa WAŻNIEJSZYCH ZWIERZĄT CHRONIONYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2015 R. 

                            Stan w dniu 31 XII
 STATE OF POPULATION a  OF IMPORTANT PROTECTED ANIMALS BY VOIVODSHIPS IN 2015

 As of 31 XII

Nie- Cietrze-
ogółem stada w ogro- Kozice dźwie- Bobry Rysie Wilki Głuszce wie
total wolne dach ośrod- Chamois dzie europej- Lynxes Grey Wood- Black 

free  zoo- kach brunatne skie wolves grouses grouses
herds logicz-  hodowli Brown Beavers

nych breeding bears

zoolo- centres

gical 

gardens

1553 1349 42 162 275 224 101336 390 1484 447 340
P O L A N D

4 – 4 – 20 – 1027 3 32 38 113
4 – 4 – – – 4750 – 18 – –
– – – – − − 8100 35 150 90 5
2 2 – – – – 8449 – 88 10 –

10 – 3 7 – – 3050 – – – –
27 – – 27 255 54 6000 38 63 165 95
15 – 8 7 – – 316 4 26 – 20

– – – – − − 420 − − − −
360 346 – 14 – 165 13120 238 482 8 15
742 706 2 34 – – 15000 30 167 15 28

17 – 17 – – – 2055 – 91 – –
55 – 4 51 – 5 2000 24 38 110 4

9 – – 9 – – 7000 – 15 – 10
110 110 – – – – 11000 18 140 11 50

1 1 – – – – 10487 – 89 – –
197 184 – 13 – – 8562 – 85 – –

    a  Dane szacunkowe. b  Według „Księgi Rodowodowej Żubrów”, prowadzonej od 1947 r.
    Ż r ó d ł o: dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

    S o u r c e: data of the General Directoriate  for Environmental Protection.
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