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Występowanie żubra w Polsce
Nazwij województwa, w których są hodowle żubra i żubry wolno żyjące.
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od 1976 r.
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od 1962 r.
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Białowieża
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Smardzewice
od 1934 r.
Bałtów
od 2011 r.

Ośrodki hodowli żubrów

Pszczyna - Pszczyna Jankowice
Park
od 1865 r. od 2008 r.

Wolno żyjące populacje żubrów

Niepołomice
od 1938 r.

Bieszczady
od 1964 r.
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Zdjęcie okładka: Mieczysław Hławiczka

Nazwij państwa Europy, w których żyją żubry.

Historia żubrów
Dawno, dawno temu, przed tysiącami lat na naszym kontynencie była wielka, nieprzebyta
puszcza. Zamieszkiwały ją wyłącznie zwierzęta - mamuty, tury, jelenie, tarpany, żubry i wiele
innych. Nie było śladu człowieka. Jak pisał jeden z polskich poetów - Wincenty Pol - ,,Puszcza szumiała od ptactwa i zwierza... Nie było także puszczą żadnej drogi”.
Żubry przed wiekami zamieszkiwały europejskie lasy od południowej części Półwyspu Skandynawskiego aż do morza Śródziemnego, od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i Pirenejów aż
pod Moskwę. W miarę kurczenia się obszarów leśnych pozyskiwanych pod zabudowę miast
i osiedli, zmniejszał się leśny dom zwierząt. Jednocześnie coraz więcej ludzi polując w lasach,
zdobywało pokarm i skóry zwierzęce na ubrania. Z tego powodu wielu gatunków zwierząt
i większości prastarej puszczy już nie ma. Najdłużej przetrwała Puszcza Białowieska. Już od
czasów Jagiellonów była ona pod szczególną opieką naszych władców. Traktowano ją jako
wyłączną własność króla - królewszczyznę. W królewszczyźnie zakazny był swobodny wyręb
drzew i zakazane były również polowania na grubego zwierza.
W XIX wieku żubry żyły już tylko w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. Cały czas były
wysoko cenione przez władców i rozdawane jako prezenty lub wymieniane na inne zwierzęta. Pakowano je w skrzynie i wozami wywożono do różnych miejsc w Europie. Dzięki temu
możliwe stało się odtworzenie całej populacji z pojedynczych osobników w rezewatach hodowlanych. Restytucja gatunku rozpoczęła się po tym, jak został on całkowicie wytrzebiony
na wolności (najpierw na Kaukazie, a potem w Puszczy Białowieskiej). W XX wieku część
populacji żubrów odtworzonej w zamkniętych zagrodach powróciła na wolność - mimo to
żubry są nadal gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
Biorąc pod uwagę, że w Polsce żyje największa liczba żubrów, z dumą możemy mówić, że
żubr to nasz prawdziwy skarb narodowy. Warto go poznać osobiście.
Zapraszam Was do odwiedzenia żubra w licznych zagrodach pokazowych i ogrodach zoologicznych.

RESTYTUCJA GATUNKU jest to przywrócenie przyrodzie gatunku
zagrożonego wyginięciem wskutek zmian środowiskowych lub
znacznego wytępienia, albo wyniszczenia przez człowieka. Polega na
otoczeniu dostępnych egzemplarzy gatunku opieką i zapewnieniu
im właściwego dla ich życia i rozmnażania środowiska, a także na
odpowiednich zabiegach hodowlanych. Restytucję gatunków zwierząt
prowadzi się często w hodowli rezerwatowej, a po wzmocnieniu grupy
hodowlanej i zwiększeniu jej stanu liczebnego zwierzęta wypuszcza się
na wolność.
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Biologia żubra
Żubr (Bison bonasus) to największy żyjący obecnie ssak Europy.
Wygląd

Byki (samce) są większe i silniej zbudowane niż samice. Ciężar ciała byka waha się od 440
do 920 kg, a wysokość dochodzi do 188 cm. U samców istnieje duża dysproporcja pomiędzy
masywnym przodem ciała, a niskim i wąskim tyłem. Mają szczególnie silny kark i szyję.
Krowy (samice) ważą mniej niż samce, ich waga waha się od 320 do 640 kg.
Masywna głowa pełni rolę młyna rozcierającego pokarm. Aby ograniczyć masę głowy,
kości czaszki wypełnione są pustymi przestrzeniami, zwanymi zatokami. Głowę utrzymują
w górze silne mięśnie przytwierdzone do dużych wyrostków kolczystych kręgów piersiowych,
tworząc tzw. „kłąb”.
Rogi występują u obu płci, są krótkie, masywne, zwrócone ku przodowi i do środka,
u samców ich rozpiętość jest o 1⁄4 większa niż u samic. Rosną przez całe życie, nie rozgałęziają
się i nie są sezonowo zrzucane. W trakcie ataku żubr uderza bokiem głowy, zadając cios
rogiem od dołu do góry.
Sierść jest gęsta, barwy brunatno-szarej, dłuższa na przedzie ciała, na zadzie krótsza. Dłuższe
włosy na dolnej części szyi i podgardla tworzą „brodę”, na przedniej części grzbietu długi
włos tworzy „grzywę”, włosy w tyle głowy tworzą szeroki czub. Policzki, okolice warg i koniec
ogona są ciemniejsze od reszty ciała. Żubry mają w ciągu roku dwa rodzaje sierści: letnią
i zimową. Pora linienia jest bardzo różna, najczęściej jest to przełom lutego i marca. Sierść
zimowa wypada najpierw na szyi, bokach i nogach. W końcu lipca żubry mają już tylko
okrywę letnią.
Racice stosunkowo małe o pokroju sierpowatym, przednie długości około 18 cm i szerokości
15 cm. Tylne racice mniejsze o kilka centymetrów. Długość kroku w stępie ok. 1 metra.
Ogon o długości od 60 do 80 cm zakończony jest kępką dłuższych i ciemniejszych włosów.

Zmysły

Żubry mają dobry wzrok i węch. Wykorzystują te zmysły podczas poszukiwania pokarmu,
czuwania nad bezpieczeństwem młodych, a byki podczas rui. Samica z młodym potrafi
wyczuć człowieka zanim go zobaczy.
Głos żubra ograniczony jest do specyficznego głosu zwanego chruczeniem. Usłyszeć
go można od matki nawołującej lub ostrzegającej młode oraz od byka podczas okresu
rujowego.
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Rozwiąż krzyżówkę korzystając z podanych
niżej wyrazów i odczytaj hasło.
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Pionowo:
żbik
zając
topola
jeleń
dzięcioł
jaskółka
wisła
lis
wąż
ślimak
bóbr
borsuk
droga
las
żywica
mech
ryś

Poziomo:
żuraw
korzenie
czapla
dzik
wilk
sowa
łoś
żubr
sarna
daniel
brzoza
sosna
wierzba
borowik
sierść
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Jak zachowujemy się w zwierzyńcu?

Nie krzyczymy

Wyrzucamy śmieci do kosza

Nie wspinamy się na ogrodzenie

Nie karmimy zwierząt

Chodzimy wyznaczonymi ścieżkami

Nie niszczymy urządzeń

Nie niszczymy zieleni

Nie wprowadzamy psów
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Do kogo należą te kończyny? Nazwij zwierzęta i dopasuj tropy.
a
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c
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e

5

.....................................................

7

1e wydra 2d kaczka 3a koń 4b niedźwiedź 5c pies

Rozwiąż quiz:
1. Gdzie żyje żubr?

6. Nogi żubra zakończone są:

a) w lesie

a) kopytami

b) nad brzegiem morza

b) racicami

c) na polu kukurydzy

c) pazurami

2. Czy żubr jest objęty ochroną?

7. Kto przewodzi w stadzie żubrów?

a) nie

a) najstarszy byk

b) tak

b) najmłodszy byk

c) tylko latem

c) najstarsza krowa

3. Żubr jest:

8. Gdzie w Polsce zobaczysz żubra?

a) największym ssakiem w Europie

a) w Tatrach

b) największym ssakiem na świecie

b) w Bieszczadach

c) największym drapieżnikiem w Polsce

c) na Półwyspie Helskim

4. Jakiego koloru jest sierść żubra?

9. Małe żubry przebywają:

a) czarnego

a) tylko z mamą

b) brązowego

b) w całym stadzie

c) czarno-białego

c) tylko z mamą i tatą

5. Rogi żubra podobne są do rogów:

10. Ogon żubra przeciętnie jest długości:

a) krowy

a) 30 cm

b) owcy

b) 15 cm

c) jelenia

c) 50 cm

odp. 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8b, 9b, 10c

Rozwiąż samodzielnie!
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Najbliższym krewnym żubra jest bizon amerykański. Na pierwszy rzut oka te
zwierzęta są niemal identyczne. Jednak po dłuższej obserwacji można dostrzec
wyraźnie różnice. Korzystając z niektórych wskazówek Zbigniewa A. Krasińskiego
naucz się rozróżniać oba gatunki i zostań specjalistą w tej dziedzinie.

1

.............................................

.............................................

3
2
4

1) Linia grzbietu u żubra jest łagodna i stopniowo pnie się do góry. U bizona obserwujemy bardzo ostro skierowany
ku górze przebieg tej linii.
2) Ogon żubra jest długi - sięga do stawu skokowego, jest też pokryty długą sierścią. Ogon bizona jest krótszy i mniej
obficie porośnięty gładkim włosem.
3) Głowa bizona jest niżej osadzona niż głowa żubra.
4) Przednie nogi żubra pokryte są krótszymi włosami niż u bizona.

Na podstawie powyższych wskazówek wskaż na powyższym rysunku żubra i bizona.
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Polska Czerwona Księga Zwierząt.
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.

GROMADA: SSAKI (MAMMALIA)
NAZWA POLSKA

NAZWA ŁACIŃSKA

Borowiaczek

Nyctalus leisleri

Bóbr europejski

Castor fiber

Darniówka tatrzańska

Pitymys tatricus

Koszatka

Dryomys nitedula

Mroczek posrebrzany

Vespertilio murinus

Mroczek pozłocisty

Eptesicus nilssonii

Niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

Nocek Bechsteina

Myotis bechsteinie

Nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

Nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

Norka europejska

Mustela lutreola

Podkowiec duży

Rhinolophus ferrumequinum

Podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

Popielica

Glis glis

Ryś

Felis lynx

Rzęsorek mniejszy

Neomys anomalus

Smużka

Sicista betulina

Suseł moręgowany

Spermophilus citellus

Tarpan

Equus gmelini

Tur

Bos primigenius

Wilk

Canis lupus

Wydra

Lutra Lutra

Żbik

Felis silvestris

Żubr

Bison bonasus
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ŻUBR

(BISON
BONASUS)

SYSTEMATYKA
KRÓLESTWO - zwierzęta TYP - strunowce
GROMADA - ssaki RZĄD - parzystokopytne
RODZINA - krętorogie RODZAJ - Bison
GATUNEK - 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
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
DYMORFIZM PŁCIOWY (RÓŻNICE MIĘDZY SAMCEM A SAMICĄ)

BYK

KROWA

Zdjęcia:
Zdjęcia:M.
M.Hławiczka
Hławiczka

Wysokość w kłębie:
172 cm (158-188)
152 cm (134-167)
Długość ciała:
257 cm (245-300)
236 cm (217-270)
Odległość między rogami:
79 cm
70 cm
Masa ciała:
po urodzeniu 28 kg,
po urodzeniu 24 kg,
I rok - 120 kg,
I rok - 120 kg,
2 lata - 220 kg,
2 lata - 215 kg,
5 lat - 500 kg
5 lat - 400 kg
Racice: długość i szerokość:
11-16 cm
11-18 cm
8-12 cm
10-14 cm

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

Ośrodki hodowli i zagrody pokazowe żubrów:
Ośrodek Hodowli Żubrów
Białowieski Park Narodowy
http://bpn.com.pl/

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

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

Bałtów
Stowarzyszenie Delta
http://www.jurapark.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

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

Kiermusy
Dworek nad Łąkami
www.kiermusy.com.pl
Pszczyna Park
Pokazowa Zagroda Żubrów
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim,
http://www.zubry.pszczyna.pl/
Strzelinko
Dolina Charlotty
http://www.dolinacharlotty.pl/

Partner projektu

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
ul. Ciszewskiego 8 pok. 42
02-786 Warszawa
tel. 22 593 65 80

