
Ciekawe dlaczego – 
Wielbłądy mają garby 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat zwierząt, między innymi odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego wielbłądy mają garby. 

 

 

Jaka jest różnica między rekinami a delfinami? 

 

Chociaż rekiny i delfiny wyglądają podobnie, należą 

do dwóch różnych grup zwierząt. Rekiny to rodzaj ryb, 

podczas gdy delfiny należą do gromady ssaków. 

Jeśli zwierzę wdycha powietrze przez płuca, a jego 

dzieci żywią się mlekiem matki, to takie zwierzę jest ssakiem. 

Większość ssaków ma jakieś futro, sierść lub włosy. 

Ludzie też są ssakami, choć nie przypominają 

delfinów! 

Jeśli zwierzę żyje w wodzie, oddycha przez skrzela i porusza się za pomocą płetw, jest 

rybą. Większość ryb składa galaretowate jajeczka, z których 

wylęgają się ryby.  

 

 

Czym się różnią aligatory od krokodyli? 

 

Krokodyle mają dłuższe, bardziej spiczaste pyski niż aligatory. Krokodyle mają też 

dwa bardzo długie zęby, które wystają z boków ich zamkniętej paszczy. 

Aligatory i krokodyle są gadami.  

 

 

 



Czym się różnią małpy od małp człekokształtnych? 

 

Największa różnica między tymi zwierzętami polega na 

tym, że małpy mają długie ogony, a małpy człekokształtne nie mają ich w ogóle. Na świecie 

żyje wiele różnych rodzajów małp, lecz jedynymi małpami człekokształtnymi są goryle, 

orangutany, szympansy i gibony. 

Małpy i  małpy człekokształtne są ssakami.  

 

 

Czym się różnią króliki od zajęcy? 

 

Zające mają dłuższe nogi i uszy niż króliki. Ich wąsy też są dłuższe! 

Zarówno zające, jak i króliki są ssakami. 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego we wnętrzu ciała zwierzęcia jest szkielet? 

 

Nie wszystkie zwierzęta mają szkielety, ale większość dużych zwierząt je ma. Im 

większe jest zwierzę, tym bardziej potrzebuje mocnej, solidnej konstrukcji, która 

utrzymywałaby jego ciało w całości i unosiła jego ciężar. Szkielet chroni także miękkie części 

w środku ciała, takie jak mózg czy serce.  

Zwierzęta, które nie mają kręgosłupa, nazywane są bezkręgowcami. Owady, pająki, 

ślimaki, robaki, meduzy, krewetki i kraby są bezkręgowcami. 

Zwierzęta, które mają kręgosłup, 

nazywane są kręgowcami. Kręgowcami są ryby, 

płazy, gady, ptaki i ssaki. 

Szkielety większości zwierząt są 

zbudowane z kości, ale szkielet rekina jest z 



chrząstki. Chrząstka nie jest tak twarda jak kość, lecz również jest bardzo wytrzymała. 

Człowiek ma chrząstkę w dolnej części nosa.  

 

Które zwierzęta mają szkielet na zewnątrz? 

 

Większość małych zwierząt ma twardą skórę zwaną szkieletem 

zewnętrznym. Te zewnętrzne szkielety spełniają taką samą rolę jak 

szkielety wewnętrzne. Chronią i podtrzymują miękkie ciała zwierząt. 

Owady, pająki, skorpiony, pareczniki i krocionogi (dwuparce) mają twarde 

szkielety zewnętrzne . 

Homary, kraby i niektóre chrząszcze mają bardzo 

mocne i wytrzymałe szkielety zewnętrzne , które 

chronią je przed atakiem wroga niczym zbroja. 

 

 Dlaczego wielbłądy mają garby? 

 

Garb wielbłąda to jego własna, wbudowana w ciało spiżarnia. Żywiąc się 

tłuszczem, który przechowuje w garbie, wielbłąd może nie jeść nawet przez dwa 

tygodnie i normalnie funkcjonować. Wielbłądy potrzebują swoich garbów, 

ponieważ żyją na pustyni, gdzie bardzo trudno znaleźć pożywienie i wodę.  

Wielbłąd zwany dromaderem ma jeden garb. 

Wielbłąd zwany baktrianem ma dwa garby. 

Spragniony wielbłąd może wypić dziesięć wiader wody w ciągu 

dziesięciu minut! 

 

Dlaczego słonie mają trąby? 

 

Trąba słonia jest bardzo przydatnym narzędziem. Może 

służyć do zrywania liści i gałązek, które zjada słoń. Może ją też 

wykorzystać jak wąż strażacki – słonie oblewają się wodą lub 

obsypują piaskiem, kiedy chcą się ochłodzić.  

Słonie witają się z przyjaciółmi, podając sobie trąby. 



Trąba słonia przypomina trochę ludzką rękę. Wykorzystując jej czubek, słoń może 

podnieść z ziemi nawet małe przedmioty, nie większe od naszego guzika. 

 

Dlaczego żyrafy mają długie szyje? 

 

Dzięki długiej szyi żyrafy mogą jeść liście nawet z czubków drzew. 

Inne zwierzęta nie sięgają tak wysoko, więc żyrafy mają dużo pożywienia. 

Język żyrafy ma pół metra długości!  

 

Dlaczego flamingi są różowe? 

 

Flamingi są różowe, bo jedzą dużo krewetek, które są ich ulubionym pokarmem. 

Kiedy te długonogie ptaki nie mają pod dostatkiem krewetek, robią się szare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Wielbłądy mają garby i inne pytania na 

temat zwierząt” Anity Ganeri. 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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