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Wstêp

¯ubr, dziœ nieod³¹czny element Puszczy Bia³owieskiej, ukazuj¹cy dzikoœæ i potêgê

natury, jest zwierzêciem wyró¿niaj¹cym siê na tle gromady ssaków. Jest on nie tylko

najwiêkszym ssakiem l¹dowym Europy, ale równie¿ przyk³adem gatunku uratowanego od

zag³ady oraz symbolem ochrony przyrody w Polsce.

Pomimo sukcesu restytucji, ¿ubr nadal jest gatunkiem zagro¿onym, wymagaj¹cym

dalszych dzia³añ ochronnych. W regionie Puszczy Bia³owieskiej podejmowane s¹ ró¿no-

rodne przedsiêwziêcia, aby zapobiegaæ potencjalnym zagro¿eniom, zapewniæ wiêksz¹

stabilnoœæ gatunku w przysz³oœci oraz wykorzystaæ potencja³, jaki niesie obecnoœæ ¿ubra.

S¹ one finansowane zarówno przez polskie fundacje jak i programy Unii Europejskiej.

Projekt „Ochrona ¿ubra w Puszczy Bia³owieskiej – Kraina ¯ubra”, realizowany jest w ra-

mach europejskiego programu LIFE od 2006 roku przez cztery instytucje: Zak³ad Badania 

Ssaków PAN, Bia³owieski Park Narodowy, Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych

wraz z nadleœnictwami: Browsk, Hajnówka, Bia³owie¿a i Fundacjê Zielone P³uca Polski.

Dzia³ania prowadzone w ramach projektu maj¹ na celu umo¿liwienie zwiêkszenia zasiêgu 

wystêpowania ¿ubrów, wypracowanie nowoczesnych metod zarz¹dzania wolno ¿yj¹cymi

populacjami tych zwierz¹t oraz szeroko pojmowan¹ popularyzacjê wiedzy dotycz¹cej tego

gatunku.

Niniejsza publikacja jest jednym z przedsiêwziêæ realizowanych w ramach projektu.

Zawiera zbiór scenariuszy zajêæ, których tematyka przybli¿a tego wyj¹tkowego ssaka

nauczycielom i pracuj¹cym pod ich kierunkiem uczniom. Jest to pierwszy kompleksowo

ujêty zbiór konspektów lekcyjnych z zakresu ekologii, biologii i ochrony ¿ubra. Materia³y

zosta³y przygotowane przez nauczycieli, którzy wziêli udzia³ w realizowanych w ramach

projektu LIFE warsztatach dotycz¹cych tematyki ¿ubra oraz pracowników Oœrodka

Edukacji Przyrodniczej Bia³owieskiego Parku Narodowego. 

Skrypt zawiera scenariusze skierowane do uczniów wszystkich poziomów nauczania,

które mo¿na realizowaæ zarówno w sali, jak i w terenie, np. w Rezerwacie Pokazowym

¯ubrów Bia³owieskiego Parku Narodowego, czy te¿ w innych rezerwatach lub ogrodach

zoologicznych, gdzie wystêpuj¹ ¿ubry. Tematyka proponowanych scenariuszy odpowiada

treœciom programowym przewidzianym do realizacji w szko³ach podstawowych, gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakres wiadomoœci przedstawionych w niniejszym

zbiorze pozwala na wzbogacenie realizowanego materia³u oraz uatrakcyjnienie lekcji

biologii, przyrody i zajêæ pozalekcyjnych. W wydawnictwie przedstawiono: scenariusze

zajêæ, œrodki dydaktyczne, m.in. karty pracy, zadania edukacyjne, propozycje krzy¿ówek,

æwiczeñ oraz przydatn¹ literaturê, za³¹czono równie¿ film zrealizowany w ramach projek-

tu LIFE Kraina ¯ubra.

Mamy nadziejê, ¿e przekazany w Pañstwa rêce zbiór propozycji scenariuszy uatrak-

cyjni pracê z uczniami, pozwoli wzbogacaæ wiedzê dotycz¹c¹ bogactwa przyrodniczego

otaczaj¹cego nas œwiata oraz poznaæ zwierzê budz¹ce szacunek i podziw – ¿ubra.

¯yczymy Pañstwu, aby niniejsze materia³y sta³y siê równie¿ inspiracj¹ do tworzenia

w³asnych pomys³ów zajêæ oraz podejmowania dzia³añ na rzecz ochrony przyrody w na-

szym kraju.

Hanna Schmidt, Dorota £awreszuk
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