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ZADANIE  JEST REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU,  PN. „Z TROPIKU DO TROPIKU NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU”/  

„Z TROPŮ DO TROPŮ PO ČESKO POLSKÉM POMEZÍ” (NR PROJEKTU: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300), DOFINANSOWANEGO ZE 
ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A  
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Lemur katta – 
symbol 
Madagaskaru  

 
 

   

   

 
Lemur katta – symbol Madagaskaru, te 
sympatyczne zwierzęta swoją popularność 
zawdzięczają filmowi „Madagaskar” Erica 
Darnella i Toma 
McGratha, który wszedł 
na ekrany w 2005 roku. 
W 2008 roku pojawiła się 
kolejna produkcja 
filmowa o lemurach - 
bardzo popularny serial 
animowany „Pingwiny 
z Madagaskaru”. 
W kolejnych latach  
zabawne historie 
o sympatycznej 
gromadce lemurów 
doczekały się nowej 
ekranizacji – w 2014 roku 
został po raz pierwszy 
wyemitowany serial 
„Niech żyje król Julian” 
specjalnie dedykowany 
jednemu z bohaterów - 

narcystycznemu lemurowi uważającemu się 
samozwańczo za władcę całego filmowego 
zoo – tytułowemu Julianowi. Filmy z królem 
Julianem cieszą się do dziś ogromną 
popularnością nie tylko wśród dzieci ale 

i wśród dorosłych i nic dziwnego, że to 
właśnie te zwierzęta wzbudzają takie 
zainteresowanie wśród odwiedzających 
ogrody zoologiczne. Możemy to 
zaobserwować także w pobliskim zoo we 

Wrocławiu, gdzie 
miejsce, gdzie znajdują 
się lemury katta można 
bez problemu 
odnaleźć, ponieważ 
zawsze gromadzą się 
tam tłumy ciekawskich. 

Mamy nadzieję, że 
lemury, które już 
niedługo zamieszkają 
w wałbrzyskiej 
Palmiarni także na 
stałe zagoszczą w 
sercach turystów 

odwiedzających 
Palmiarnię jak 
i Wałbrzyszan. 
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Łacińska nazwa „lemures” oznacza: duchy 
nocy, duchy zmarłych, ponieważ większość 
gatunków lemurów prowadzi nocny tryb 
życia. Lemury to zwierzęta endemiczne, czyli 
takie, które występują wyłącznie na 
ograniczonym obszarze - w południowej oraz 
południowo-zachodniej części Madagaskaru. 
Żyją one w małych grupach rodzinnych – od 
5 do 20 osobników - i prowadzą głównie 
nadrzewny tryb życia. Jednak lemur katta 
jest tu wyjątkiem wśród innych osobników 
tego gatunku – prowadzi naziemny tryb życia 

i jest aktywny w ciągu dnia. Bardzo 
charakterystyczną cechą fizyczną lemurów 
jest czarno-biały, puszysty, długi ogon, który 
służy także jako sygnalizator zapachowy. 
Samce lemurów nacierają go wydzieliną 
z gruczołów nadgarstkowych, a zapach ten 
ma bardzo duże znaczenie podczas godów 
i walk pomiędzy nimi. To właśnie węch jest 
najlepiej rozwiniętym zmysłem u tych 
zwierząt – lemury porozumiewają się za 
pomocą feromonów. Ciekawostką jest fakt, 
że chwytne dłonie lemurów mają linie 
papilarne. Lemury katta to nieduże 
zwierzęta, ważą średnio 2,5-3,5 kg. 

W środowisku naturalnym żyją 
około 15-19 lat, są roślinożerne, 
a ich pożywieniem są głównie 
liście, nasiona, owoce, kora, 
choć zajadają także i owady. 
W społecznościach lemurów 
dominującą rolę 
pełnią samice. 
Samica lemura 

katta rodzi zwykle 1-2 młode, 
które pierwszy okres spędzają 
przyczepione do jej futra na 
brzuchu. Czas trwania ciąży 
u lemurów to 4-4,5 miesięcy.  

Niestety lemury są gatunkiem 
zagrożonym wyginięciem, a ich 
największym zagrożeniem jest 
działalność człowieka. 
Przyczynia się do tego głównie 
wycinanie lasów, które 
pozbawia je siedlisk. 
Dodatkowo, na swoje nieszczęście, łatwo się 

oswajają i często stają się 
ofiarami nielegalnego 
handlu zwierzętami. 
W Czerwonej Księdze 
Zagrożonych Gatunków 
lemury są opisane jako 
gatunek zagrożony 
wyginięciem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


