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Przeczytaj mi mamo!

Hej! Jestem małym żubrzątkiem i nazywam się Pomruczek. Wszyscy mówią, że należę do królew-
skiego rodu. Chciałbyś posłuchać dlaczego? Otóż mój tata jest największym ze wszystkich zwierząt 
w Europie – to prawdziwy król puszczy. Jest potężny i bardzo dostojny. Ma kudłatą głowę z roga-
mi. Jest koloru brunatnego. Ma mocne nogi i niezbyt długi ogon. Na szyi zwisa mu długa brązo-
wa broda, a na przodzie ciała ubrany jest we włochaty kubrak, który porasta silnie rozbudowany 
garb. Patrzy na nas małymi brązowymi oczami. Mama żubrzyca jest delikatniejszej budowy. Ona 
też ma rogi, a moje już rosną. Nie są one ani proste, ani skierowane do góry, ani rozgałęzione. Są 
nieco zagięte do środka. Dzieci żubrze, takie trochę starsze od przedszkolaków, mają małe różki. 
A żuberki-przedszkolaczki mają gładkie główki. Tylko jakby można je było pogłaskać w miejscach, 
skąd niebawem zaczną wyrastać im różki, poczułoby się takie małe wzniesienia. Rogi występują 
u żubrów nie dlatego, że są niegrzeczne - one mają taką urodę.
Jak wszystkie maluchy, żubrzyki kochają zabawę. Każde z Was ma dużo zabawek. Wśród nich są za-
pewne lalki, samochodziki, klocki, różne gry i co tam jeszcze! Ale małe żubrzątka bawią się inaczej. 
Biegają, podskakują, zaczepiają swoje starsze rodzeństwo mając nadzieję na wspólne harce. Podczas 
biegania małe żuberki śmiesznie podnoszą ogonki do góry. Często tak się rozhasają, że tracą orien-
tację i nie wiedzą dokąd poszła mama. Stają wtedy zaniepokojone, rozglądają się we wszystkie stro-
ny, ale nie potrafią głośno zawołać. Żubry nigdy nie ryczą. Wydają dźwięk podobny do mruczenia. 
To się nazywa chruczenie. Takim chruczeniem matki przywołują swoje dzieci. Jeśli są zbyt daleko, 
by je usłyszeć i przybiec, matka sama odnajduje je w stadzie. Żubry mają dobry węch. Po odnalezie-
niu mamy młody żubr pije mleko i znów powraca mu dobry humor.
Starsze żubry nie piją mleka - jedzą za to rośliny. Dlatego nazywa się je zwierzętami roślinożernymi. 
Jedzą bardzo dużo różnych traw, ale chętnie też objadają młode pędy drzew i ogryzają korę. Najbar-
dziej lubią żołędzie! Wiosną, latem i jesienią zaglądają na leśne polanki i tam najchętniej się pasą. Na 
polankach jest największy wybór smacznych dla nich traw. Jedzą całymi godzinami – takie żarłoki! 
A potem kładą się w cienistych miejscach, przeżuwają pokarm i odpoczywają. Czasami można zo-
baczyć jak żubry kąpią się w suchym piasku. Bardzo dbają o swoje futro i jak przystało na królewską 
rodzinę, uważają by było czyste.
A co żubry robią zimą? Nie jeżdżą przecież na nartach ani sankach. Całe szczęście, że mają na sobie 
futro, zimą bardzo gęste. To chroni je przed zamarznięciem. Mogą nawet bezpiecznie położyć się 
pod drzewem, nawet może je przysypać śnieg - i tak nie zachorują. Ale co wtedy jedzą, skoro nie ma 
traw ani młodych pędów drzew?  W zimowe dni żubry dłużej szukają pożywienia. Wtedy częściej 
zgryzają korę z drzew, próbują też odgrzebywać spod śniegu resztki roślin. Przy mroźnych zimach, 
kiedy i w lesie jest dużo śniegu, trudniej jednak zdobyć coś do jedzenia. Na szczęście człowiek dba 
o żubry i zimą przywozi do lasu, na polanki siano czasami buraki. Wtedy żubry całymi stadami 
przychodzą do wypełnionych sianem paśników. 
Aby spotkać żubrzą rodzinę można pojechać np. do Białowieży, Pszczyny czy Gołuchowa. W tych 
miejscach są wybudowane specjalne leśne zagrody, w których mieszkają. Wszyscy tam o nie bar-
dzo dbają i okazują im wielką troskę. W przeszłości przecież zmniejszenie powierzchni puszczy, 
polowania i działania wojenne o mały włos nie doprowadziły do ich wyginięcia. Znaleźli się wtedy 
ludzie, którzy pomogli im przetrwać, a obecni opiekunowie żubrów kontynuują ich dzieło. 

Zdjęcie okładka: Mieczysław Hławiczka



Poprowadź linię przez labirynt, która pomoże małemu cielakowi
odnaleźć jego mamę. Uważaj, abyś sam nie zabłądził.
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Nadleśnictwo Wałcz
od 1980 r.

Puszcza Borecka
od 1962 r.

Puszcza Knyszyńska od 1973 r.

Puszcza
Białowieska
od 1952 r.

Bieszczady
od 1964 r.

Ośrodki hodowli żubrów

Wolno żyjące populacje żubrów

Międzyzdroje
od 1976 r.

Borki
od 1958 r. 
do 1985 r.

Smardzewice
od 1934 r.

Gołuchów
od 1977 r.

Niepołomice
od 1938 r.

Białowieża
od 1929 r.

Populacja żubrów:
- na świecie ok. 4450 osobników
- w Polsce ok. 1220, w tym wolne stada 1030, ośrodki hodowli żubrów i zagrody pokazowe 127, 
ogrody zoologiczne i pozostałe hodowle 62.
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Populacja żubrów:
- na świecie ok. 4450 osobników
- w Polsce ok. 1220, w tym wolne stada 1030, ośrodki hodowli żubrów i zagrody pokazowe 127, 

Warmińsko
Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Lubelskie

Podkarpackie
Małopolskie

Śląskie

Opolskie

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Lubuskie

Zachodnio
Pomorskie

Pomorskie

Kujawsko
Pomorskie

Łódzkie

Świętokrzyskie

Występowanie żubra w Polsce. Wskaż na mapie w jakim województwie
znajdują się ośrodki hodowli żubrów i żubry wolno żyjące.

Bałtów
od 2011 r.

Strzelinko
od 2011 r.

Pszczyna -
Jankowice
od 1865 r.

Pszczyna -
Park

od 2008 r.



Populacja żubrów:
- na świecie ok. 4450 osobników
- w Polsce ok. 1220, w tym wolne stada 1030, ośrodki hodowli żubrów i zagrody pokazowe 127, 
ogrody zoologiczne i pozostałe hodowle 62.

5

Połącz cyferki, aby zobaczyć jakie zwierzątko 
ukryło się na obrazku.
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Przeczytaj i uzupełnij wierszyk o zimowym dokarmianiu zwierząt. Dla 
ułatwienia możesz skorzystać z obrazków znajdujących się obok wierszyka.

Śniegu w Puszczy po kolano…
Śniegu w Puszczy po kolano.
Biała zima wszędzie.
Żubrom rano siano dano,

owies i                                                                               .

      i

są też dobrą karmą.
Jedzą żubry je ze smakiem.
Jedzą ją za darmo.

Gdy najedzą się do syta
i gdy coś zostanie,

                                  
                               lub                                                   tu zawita,

by spożyć śniadanie.

Gdy zostanie jeszcze karmy
smacznej i pachnącej,
zjedzą ją płochliwe

                                                i głodne

W Białowieży śniegi leżą.
Wkoło białe morze.

Miłość                                                  tu do zwierząt

ważna jest w tej porze.

Franciszek Kobryńczuk
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Wykreślanka - odszukaj 14 dzikich zwierząt, które skryły się w gąszczu liter. 
Niektóre litery mogą zostać wykorzystane więcej niż jeden raz. 

Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło.

Wykreślanka - odszukaj 14 zwierząt domowych, które skryły się w gąszczu liter. 
Niektóre litery mogą zostać wykorzystane więcej niż jeden raz. 

Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło.

Z
A
 J
Ą
C
K
L
U

N
Ż
H
D
Ł
O
Ś
S

K
U
N
A
J
R
D
Ż

I
B
L
N
E
Ó
Z
B

B
R
W
I
L
K
I
I

I
E
A
I
S
O
K
K

E
C
J
E
A
Z
R
Z

L
R
N
L
R
I
U
C

I
Y
A
Ż
N
C
K
Z

K
Ś
M
Y
A
A
P
Y

K
U
R
A
O
W
C
A

D
 I
G
Ę
Ś
P
E
C

B
N
J
P
I
E
S
H

Ś
D
O
S
E
R
R
O

W
Y
K
W
Z
L
Z
M

I
K
R
Ó
L
I
K
I

N
O
O
O
W
C
Ą
K

I
Ń
W
K
O
Z
A
K

A
A
A
J
I
K
O
T

K
A
C
Z
K
A
T
O

(ZAJĄC, LIS, WILK, RYŚ, ŻBIK, ŻUBR, 
SARNA, ŁOŚ, DANIEL, BIELIK, KOZICA, 

(ZAJĄC, LIS, WILK, RYŚ, ŻBIK, ŻUBR, 
SARNA, ŁOŚ, DANIEL, BIELIK, KOZICA, 

(ZAJĄC, LIS, WILK, RYŚ, ŻBIK, ŻUBR, 

KUNA, DZIK, KRUK)

(KURA, KOT, PIES, KACZKA, KROWA, 
ŚWINIA, KOZA, KRÓLIK, INDYK, 

PERLICZKA, GĘŚ, OWCA, KOŃ, CHOMIK)
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Polska Czerwona Księga Zwierząt.

                                                                   

NAZWA POLSKA

Borowiaczek                                                                       

Bóbr europejski                                                                    

Darniówka tatrzańska                                                         

Koszatka                                                                              

Mroczek posrebrzany                                                      

Mroczek pozłocisty                                                         

Niedźwiedź brunatny                                                      

Nocek Bechsteina                                                 

Nocek łydkowłosy                                                       

Nocek orzęsiony                                                 

Norka europejska                                                     

Podkowiec duży                                                               

Podkowiec mały                                                    

Popielica                                                                      

Ryś                                                                            

Rzęsorek mniejszy                                                    

Smużka                                                                  

Suseł moręgowany                                                      

Tarpan                                                               

Tur                                                              

Wilk                                                                              

Wydra                                                                          

Żbik                                                                      

Żubr                                                                            

                                              

NAZWA ŁACIŃSKA

Nyctalus leisleri

Castor fi ber

Pitymys tatricus

Dryomys nitedula

Vespertilio murinus

Eptesicus nilssonii

Ursus arctos

Myotis bechsteinie

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Mustela lutreola

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Glis glis

Felis lynx

Neomys anomalus

Sicista betulina

Spermophilus citellus

Equus gmelini

Bos primigenius

Canis lupus

Lutra Lutra

Felis silvestris

Bison bonasus

GROMADA: SSAKI (MAMMALIA) 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. 
Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera 
listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa 
także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane 
i proponowane sposoby ochrony.

Dla Polski Czerwoną Księgę Zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie (dawniej Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN), przy 
współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami z całej Polski.
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Na podstawie opisów uzupełnij krzyżówkę, a dowiesz jak w myśliwskiej gwarze 
określa się luźny fałd skóry na żubrzej szyi.

… to największy przedstawiciel jeleniowatych. Samce tego gatunku posiadają bardzo 
charakterystyczne poroże w kształcie szerokich łopat lub badyli (podobnych do poroża 
jeleni). Zamieszkuje tereny podmokłe - bagna, mokradła, torfowiska.  Samica tego gatunku 
nosi nazwę klępa natomiast młode nazywane jest łoszakiem.
… to ssak, którego cechą charakterystyczną jest obecność długich uszu, nazywanych 
słuchami.  Jego zęby rosną przez całe życie. Tylne nogi tego zwierzaka są znacznie dłuższe 
od przednich. Zamieszkuje łąki, pola uprawne i inne otwarte przestrzenie. Jego pokarm 
stanowią głównie rośliny.  
… to teren, na którym rośnie trawa, kwiaty i zioła. Mieszkają tam liczne owady (motyle, 
mrówki, pszczoły, koniki polne) i inne zwierzęta, np. zając, lis. Czasem można spotkać tam 
także sarny. 
… to skoszona i wysuszona trawa i rośliny zielne.  Może być przechowywane w postaci 
stożkowatych stosów, nazywanych stogami.
… to czarno-biały ptak, który jest bardzo ciekawski i znany ze swego zamiłowania do 
błyskotek.  

..........................................................
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Rozwiąż quiz.
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1. Żubr żyje:
a) w lesie
b) nad brzegiem morza
c) na polu kukurydzy

2. Czy żubr jest objęty ochroną?
a) nie
b) tak
c) tylko latem

3. Żubr jest:
a) największym ssakiem w Europie
b) największym  ssakiem na świecie
c) największym drapieżnikiem w Polsce

4. Sierść żubra jest koloru:
a) czarnego
b) brązowego
c) czarno-białego

5. Rogi żubra podobne są do rogów:
a) krowy
b) owcy
c) jelenia

6. Nogi żubra zakończone są:
a) kopytami
b) racicami
c) pazurami

odp.  1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b
ŻUBR
(BISON

 BONASUS)



Żubr jest największym ssakiem lądowym Europy. Zamieszkuje lasy 
liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego. Samica w maju rodzi jedno 
cielę, którym bardzo troskliwie się opiekuje. Samice z cielętami i młodzieżą 
tworzą stada zwane grupami mieszanymi. Grupa taka, kilkanaście zwierząt 
przemierza lasy pod przewodnictwem starszej samicy, penetrując obszar 
100 km2. Byki opuszczają grupę mieszaną w wieku 3-4 lat i tworzą grupy 
kawalerskie, a starsze 7-10 letnie samotnie przemierzają lasy, dołączając do 
samic tylko w czasie rui.

Na co żubr poświęca czas w ciągu doby?
60% żerowanie
30% odpoczynek
10% ruch bez pobierania pokarmu

ŻUBR KRÓLESTWO - zwierzęta  TYP - strunowce
GROMADA - ssaki  RZĄD - parzystokopytne

RODZINA - krętorogie  RODZAJ - Bison
GATUNEK - żubr (Bison bonasus)

SYSTEMATYKA

DYMORFIZM PŁCIOWY (RÓŻNICE MIĘDZY SAMCEM A SAMICĄ)

Racice: długość i szerokość:

(BISON
 BONASUS)

Wysokość w kłębie:
BYK                  KROWA

 BONASUS)

Czy wiesz, że?
- żubr zjada dziennie około 60 kg pożywienia, smakuje mu prawie wszystko, od owoców, pędów i grzybów     
  po gałązki i liście
- dorosły żubr może osiągnąć masę nawet jednej tony
- cielak żubra waży po urodzeniu od 15 do 35 kg
- podobnie jak u człowieka ciąża trwa 9 miesięcy
- żubr żyje średnio 20 lat, samice osiągają wiek 25 lat, najstarsza żyjąca żubrzyca zapisana w Księdze    
   Rodowodowej Żubrów ma obecnie 32 lata, nazywa się Atana i mieszka w Brazylii
- żubry z natury są spokojnymi zwierzętami, jednak w momencie zagrożenia mogą przeskoczyć przeszkodę  
  o wysokości 180 cm
- żubry na krótkich odcinkach mogą biec z prędkością 50-60 km/h
- od 1952 roku żubr podlega w Polsce całkowitej ochronie

Długość ciała:

Odległość między rogami:

Masa ciała:

152 cm (134-167)

236 cm (217-270)

70 cm

po urodzeniu 24 kg,
I rok - 120 kg, 
2 lata - 215 kg,
5 lat - 400 kg

11-16 cm
8-12 cm

172 cm (158-188)

257 cm (245-300)

79 cm

po urodzeniu 28 kg,
I rok - 120 kg,
2 lata - 220 kg,
5 lat - 500 kg
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Liczebność żubrów na świecie:
X w. - ok. 500.000 osobników
XIX w. - ok. 2000 osobników (w Puszczy Białowieskiej 800, 
1200 na Kaukazie)
I wojna światowa - gwałtowny spadek liczby żubrów
2009 - ok. 3500 osobników, gatunek zagrożony
2011 - ok. 4450 osobników, gatunek zagrożony

11-18 cm
10-14 cm



Partner projektu

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
ul. Ciszewskiego 8 pok. 42

02-786 Warszawa
tel. 22 593 65 80

Ośrodek Hodowli Żubrów 
Białowieski Park Narodowy
http://bpn.com.pl/

Ośrodek Hodowli Żubrów
Nadleśnictwo Niepołomice
http://www.niepolomice.krakow.lasy.
gov.pl/

Rezerwat „Żubrowisko” i Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie 
Żubry”
http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/
kobior

Ośrodek Hodowli Żubrów
http://kampinoski-pn.gov.pl
 
Pokazowa Zagroda Zwierząt
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
http://www.okl.lasy.gov.pl/web/okl

Zagroda Pokazowa Żubrów
Woliński Park Narodowy
http://www.wolinpn.pl/

Bałtów
Stowarzyszenie Delta
http://www.jurapark.pl

Kiermusy
Dworek nad Łąkami 
www.kiermusy.com.pl

Pokazowa Zagroda Żubrów
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim
http://www.zubry.pszczyna.pl/

Strzelinko
Dolina Charlotty 
http://www.dolinacharlotty.pl/

Ośrodki hodowli i zagrody pokazowe żubrów: 

Koordynator projektu

Agencja Rozwoju i Promocji 
Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o.

ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, 
tel./fax 32 210 35 65 


