
 

PRACOVNÍ LIST – ZUBR EVROPSKÝ 

 

1. Popiš tělo zubra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubr evropský  je zvíře z čeledi ……………………… . Společně s bizonem americkým jsou jedinými dvěma 

žijícími zástupci rodu bizon. Zubr je …………… než bizon. Samec je 290 cm dlouhý, váží 530–920 

kg, kohoutková výška je 180–195 cm. Samice je téměř o ………………… menší, váží 320-540 kg. Zubr má 

světle až tmavě ……………. srst. Líná na jaře. Zubr je největší volně žijící přežvýkavec v Evropě. 

Nejrozsáhlejší oborou, kterou zubři v ČR obývají, je Obora …………… v Ralsku. Tam byli v únoru roku 

2011 přivezeni zubři z Polska. V roce 2015 bylo další stádo vypuštěno v ohradě nedaleko Benátek nad 

Jizerou. 

 

Nápověda: turovitých, menší, polovinu, hnědou, Židlov 



 

2. Co víš o zubrovi? 

 Hlavní složkou potravy zubra v přírodě jsou …. 
a) ovoce a zelenina 
b) trávy, byliny a kůra stromů 
c) hmyz a drobní obratlovci 
 

 Zubr evropský se řadí mezi … 
a) lichokopytníky 
b) sudokopytníky 
c) chudozubé 

 

 Ve volné přírodě zubr žije … 
a) v párech 
b) ve stádech 
c) výhradně samotářsky 

 

 Podle typu potravy řadíme zubra mezi … 
a) všežravce 
b) býložravce 
c) masožravce 

 

 Kde se zubr původně vyskytoval … 
a) v Severní Americe 
b) v Jižní Americe 
c) v Evropě a části Asie 

 

 Samice jsou březí … 
a) 9 měsíců 
b) 12 měsíců 
c) 150 dní 

 

 Ve volné přírodě se zubr dožívá … 
a) 25 let 
b) 40 let 
c) 55 let 

 

 

 

Nápověda: 1b,2b,3b,4b,5c,6a,7a 



 

3. Kde se u VLS nachází stádo zubrů, najdeš v tajence. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

1. Jaké je druhové jméno zubra? 

2. Nejbližší příbuzný zubra je….? 

3. Zubr patří do jaké čeledi? 

4. Co je ozdobou zubra? 

5. Zubr je největší  …. Evropy? 

6. Podle typu potravy je zubr …. 

7. Kdo je vůdcem stáda? 

8. Zubr žije v přírodě ve ….? 

9. Jak se nazývají mláďata zubra? 

10. V kterém ročním období zubr lína? 

11. Hlavní složkou potravy zubra jsou….? 

 

Nápověda: rohy, samice, jaro, stádo, bizon, traviny, turovití, býložravec, telata, evropský, bizon 


