
Ciekawe dlaczego – 
informacje z życia zwierząt 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki z życia zwierząt. 

 

Które zwierzę ma najlepszą mamę? 

Małe gorylątko ma jedną z najlepszych mam na świecie. Dorosły goryl może się 

wydawać niebezpieczny, ale goryla mama bardzo kocha swoje dzieci i opiekuje się nimi. 

Karmi je, dopóki nie skończą trzech lat, a dba o nie jeszcze dłużej. 

Goryle to małpy człekokształtne, podobnie jak szympansy, 

gibony i orangutany. Wszystkie samice małp człekokształtnych to 

troskliwe i kochające mamy.  

 

 

Który ojciec rodzi dzieci? 

Samiec konika morskiego ma umieszczoną na swoim ciele 

specjalną torbę, w której samica 

składa jaja. Samiec nosi je, dopóki 

z jaj nie wyklują się młode, a wtedy do morza 

wypływają setki małych koników morskich. 

 

 

 

 

 

Który ojciec ma pierś jak gąbka? 

Pustynnik żyje na pustynnych obszarach Afryki, 

Azji i Europy Południowej. Gdy pisklętom chce się pić, 

samiec pustynnika szuka wody, często pokonując setki 

kilometrów, a kiedy znajdzie jakieś źródło, nasącza wodą 

pióra na piersi. Następnie wraca do piskląt i pozwala im pić z mokrych piór.  



Dlaczego kangury mają torby? 

Torba to bezpieczne schronienie dla młodego zwierzęcia. Nowo narodzony kangurek 

jest malutki jak orzeszek ziemny. Przeczołguje się 

przez futro mamy, aż znajdzie się w jej ciepłej torbie. 

Tam odżywia się jej mlekiem, rośnie i rozwija się. 

Tylko samice kangura mają torby. Samce nie 

rodzą dzieci, więc jej nie potrzebują! 

 

 

Dlaczego pandy zawsze rodzą tylko jedno młode? 

Samica pandy wielkiej poświęca swemu maleństwu tyle miłości i troski, że może się 

opiekować tylko jednym dzieckiem. Przez ponad rok poświęca mu 

całą uwagę. Wtedy ma pewność, że młode przeżyje i będzie zdrowe. 

Na świecie zostało już niewiele pand. Zarządcy ogrodów 

zoologicznych obwożą swe pandy po świecie, by pandy mogły poznać 

partnerów, i być może – mieć młode.  

 

 

 

 

 

Dlaczego małe lwiątka polują na ogon swojej mamy? 

Lwiątka bardzo lubią się bawić i rzucają się na wszystko, co się rusza – szczególnie na 

kitkę na ogonie swojej mamy.  W ten sposób uczą się ścigać i atakować, a także się bronić. Te 

umiejętności przydadzą się im w  dorosłym życiu, kiedy same będą musiały polować i 

zdobywać pożywienie. 

Poprzez zabawę młode zwierzęta zdobywają umiejętności, które będą im niezbędne w 

dalszym życiu. 

 

 

 

 

 



Kiedy szczeniak zamienia się w psa? 

Każdy szczeniak tuż po urodzeniu jest ślepy i 

bezradny, lecz przed upływem dwóch  lat staje się 

prawdziwym, dorosłym psem. Wszystkie szczeniaki są 

po urodzeniu mniej więcej tej samej wielkości, bez 

względu na rasę. Dlatego psy mniejszych ras potrzebują 

mniej czasu, żeby dorosnąć!  

W wieku dwóch tygodni szczeniak otwiera oczy 

i zaczyna słyszeć. Wkrótce też zaczyna chodzić. 

Przed ukończeniem sześciu tygodni szczeniak zaczyna badać otaczający go świat. 

Bawi się ze swoimi braćmi i siostrami, uwielbia się przewracać i fikać koziołki! 

 

 

Które młode kryją się w lesie? 

Mały jeleń, czyli jelonek po urodzeniu nie trzyma się zbyt dobrze na nogach. Z 

pewnością nie mógłby uciec przed głodnym 

niedźwiedziem czy rysiem! Kiedy więc wyczuje  

niebezpieczeństwo, zamiera w bezruchu i czeka, aż 

zagrożenie minie. Dzięki posiadaniu cętkowanej 

sierści jelonek jest prawie niewidoczny w lesie 

zalanym słońcem. 

 

 

 

Która mama udaje, że jest chora? 

Jeśli jakieś zwierzę zagraża gniazdu siewki, samica 

tego ptaka udaje, że jest ranna. Trzepoce słabo skrzydłem, 

jakby było złamane i idzie bardzo powoli, oddalając się od 

gniazda. Chce, by wróg myślał, że jest ranna i że łatwo ją 

złapie. Dzięki temu drapieżnik zaatakuje ją, a nie gniazdo. 

 

 

 



Jak jagnię znajduje swoją mamę? 

Owca i jej młode czasami zostają rozdzielone 

na zatłoczonym polu. Większość jagniąt wygląda tak 

samo, ale każde wydaje inny dźwięk. Każda owcza 

mama zna głos swojego jagnięcia i może bez trudu 

odszukać je w tłumie. 

 

 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – kangury mają torby i inne pytania na 

temat dzieci zwierząt” Jenny Wood. 

 

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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