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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. 

Przeczytaj mi mamo!

Zdjęcie okładka: Janusz Sochacki



Wiersze Franciszka Kobryńczuka.

Żalił się przed żubrem dąb

Żalił się przed  żubrem dąb:
- Garb mi rośnie z boku.

Będą  drzewa śmiać  się w krąg,
że nie mam uroku.

Żubr wysapał: - Nie martw się,
nic  nie tracisz na tym.

Zobacz wszyscy lubią mnie,
choć jestem garbaty!

Rysunek

O, trudna to sztuka
żubra narysować!

Męczysz się i męczysz,
i wychodzi krowa.

Ale przecież z krowy
można zrobić żubra.

Trzeba ją w brunatną,
gęstą skórę ubrać.

Przedtem trzeba krowie
garb przyprawić krzywy,

brodę dorysować -
i jest żubr jak żywy.
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Fot. Janusz Sochacki
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Sylwetka żubra.



Pomaluj żubra.
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Gdzie żyją te zwierzęta? Obok zwierząt domowych zamaluj kwadrat na 
czerwono, a obok leśnych na zielono. Połącz kreską domowe zwierzę 

z jego dzikim kuzynem.



Nazwij i pokoloruj wszystkie obrazki
oraz wybierz spośród nich przysmak żubrów.
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Jak zachowujemy się w zwierzyńcu?

Nie krzyczymy

Nie wspinamy się na ogrodzenie

Chodzimy wyznaczonymi ścieżkami

Nie niszczymy zieleni

Nie karmimy zwierząt

Nie niszczymy urządzeń 

Nie wprowadzamy psów8

Wyrzucamy śmieci do kosza
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Połącz w pary matkę i jej dziecko. Nazwij te zwierzęta.



Wiewiórka Basia ukryła jesienią żołędzie w dziupli.
Pomóż jej dotrzeć do zapasów.
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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 


