
 Zasięg  
 występowania: 

 Manule atakują  
 z zasadzki: 

 Środowisko: 

 Dieta: 

Dzięki płaskiemu czołu i nisko osadzonym 
uszom obserwują teren zza zarośli i skał, nie                                             
będąc widzianymi.

Obszary górskie i stepowe 
Azji Centralnej

Manule 
wybierają 
tereny 
obfitujące  
w zwierzęta,  
na które  
polują

Do wysokości 5000 m 
n.p.m. / 16 000 stóp

Zasięg 
potwierdzony

Zasięg 
przypuszczalny

Ptaki

Świstaki

Małe  
gryzonie

Inne drobne 
zwierzęta 

Szczekuszka 
malutka = 50% 
diety manula

MANUL
STEPOWY

Otocolobus manul
ULOTKA INFORMACYJNAULOTKA INFORMACYJNA
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 Zachowanie: 

Skryty samotnik  
 

Aktywny zarówno w nocy, jak i za 
dnia 
 

Znajduje schronienie w grotach 
skalnych i opuszczonych norach 
 

Wielkość miotu: 2–6 kociąt  
(rodzą się od marca do maja)

 Kryjówki: 

Manule wyszukują tereny 
obfitujące w groty skalne i nory, 
w których mogą się schować

www.pallascats.org
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 Cechy  
 wyglądu: 

Manul to zwierzę wielkości kota 
domowego, choć wydaje się większy za 
sprawą swej długiej, puszystej sierści. 

 Zagrożenia:  Rozpoznaj manula: 

 Zostań obrońcą  
 manula! 

 Liczebność  
 populacji: 

Polowania dla 
zdobycia części 
ciała manula

Trucie zwierząt 
stanowiących 
główne ofiary 
manula  
(uważanych za 
szkodniki)

Zabijane 
przez psy 
domowe

Utrata środowiska 
naturalnego na 
skutek wzmożonej 
aktywności 
człowieka

Około 15 000 
osobników

Trend populacji: 
malejący

Możesz pomóc poprzez zwiększanie 
świadomości na temat tego mało znanego 
gatunku. Udostępniaj zdjęcia, fakty oraz 
wiadomości na temat każdego manula 
zaobserwowanego w naturalnym środowisku.

Dowiedz się więcej:  

www.pallascats.org

 

Ochrona manula poprzez badania, 
edukację i planowanie strategiczne.

Małe, 
zaokrąglone  

uszy

Gruby ogon 
z czarnymi 

pierścieniami

Długie, puszyste 
futro utrzymuje 

ciepło

 Sierść w barwach 
przypominających skały 

pozwala wtopić się w otoczenie
Żółte oczy z  
okrągłymi  
źrenicami

Dwie pręgi  
na każdym  

policzku

Czarne cętki 
na czole

50 cm–62 cm (20–24 cale)

2,5 kg–5 kg  

Irbis śnieżny

Manul stepowy
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@pallascats 


