
W świecie zwierząt 
 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat zwierząt – ich warunków życia, zdobywania 

pokarmu, rozmnażania i wychowania potomstwa. 

 

 

Wśród lodów 

 

Tereny polarne to niesamowity pejzaż ukształtowany z lodu i śniegu.  

Na biegunie północnym Morze Arktyczne przez większą część roku jest pokryte 

lodem. Ale jego wody obfitują w ryby, foki i wieloryby.  

Na Antarktydzie, mroźnym kontynencie na południowym biegunie Ziemi życie jest 

bardzo ubogie, ale w wodach, które je otaczają żyje mnóstwo zwierząt: 

 

Niedźwiedź polarny 

 

Niedźwiedź polarny jest świetnym pływakiem. Jego 

gęste futro zabezpiecza go przed zimnem zarówno w 

wodzie, jak i na lądzie. Większość swojego czasu poświęca 

on polowaniu na foki.  

 

 

Rybitwa popielata 

 

Tak jak wiele innych ptaków rybitwa popielata jest 

tylko letnim gościem Arktyki, gdzie na obrzeżach 

wysiaduje jaja. Jesienią przenosi się na Antarktydę, gdzie 

właśnie zaczyna się lato i żyje tam na lodowej 

powierzchni morza.  

 

 



Narwal 

 

Samiec narwala ma specyficzny długi kręcony kieł, 

który stał się przyczyną powstania w dawnych czasach 

legendy o jednorożcu. Kieł ten służy jako broń w walkach 

samców w okresie godowym.  

 

 

Życie w powietrzu 

 

Najsprawniejszymi lotnikami w świecie zwierzęcym są ptaki. Nie są one jedynymi 

zwierzętami, które potrafią latać (owady i nietoperze też to potrafią). Ptaki jednak mogą latać 

dalej i szybciej, niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Potrafią godzinami żeglować w powietrzu, 

spadać z karkołomną szybkością, lądować na wodzie i wykonywać ewolucje akrobatyczne. 

Ptaki urodziły się do latania: 

 

Największa rozpiętość skrzydeł 

 

Rozpiętość skrzydeł wędrownego albatrosa, 

dochodząca do 3 m, jest większa od rozpiętości skrzydeł 

jakiegokolwiek innego ptaka. Jego długie, wąskie skrzydła 

były, być może, wzorem dla konstruktorów szybowców. Gdy tylko raz osiągnie odpowiednią 

wysokość, potrafi bez trudu godzinami ślizgać się ponad morzem.  

 

Powietrzny akrobata 

 

Koliber, mistrz unoszenia się i zwrotów w powietrzu, 

może latać nie tylko w przód, ale i do tyłu. Może też 

wykonywać w powietrzu wszystkie możliwe sztuczki. 

Ustawiając swoje skrzydła w dowolnej wybranej pozycji 

może prawie nieruchomo unosić się nad kwiatem w czasie, 

gdy spija jego nektar. Szybkie uderzenia skrzydeł (50-80 na sekundę) wydają brzęczenie 

przypominające lot niektórych owadów.  



Najszybszy ptak morski 

 

Najszybszym ptakiem morskim jest 

fregata wspaniała. Rozpiętość jej skrzydeł 

dochodzi do 2,40 m i może osiągać szybkość do 

155 km/godz.  

 

 

 

Mieszkańcy wysp 

 

Najdziwniejsze zwierzęta, jakie znamy, żyją na wyspach, które od milionów lat 

odcięte były od reszty świata. Żadna wyspa nie jest taka sama jak inne. Każde ze zwierząt  

zamieszkujące te wyspy jest jedyne w swoim rodzaju:  

 

Prehistoryczny gad 

 

Nowozelandzka „żywa 

skamieniałość” czyli hatteria jest obecnie 

jedynym przedstawicielem tej grupy gadów, 

które były szeroko rozpowszechnione 140 

milionów lat temu. Ma ona na wierzchołku 

głowy przykryte skórą trzecie oko, którego 

cel istnienia nie jest jeszcze znany i jasny.  

  

Dziwne zwierzęta 

 

Dziobak australijski jest dziwnym stworzeniem: 

jest ssakiem, który znosi jaja. Jego stopy mają błonę 

pławną i w wodzie porusza się tak zgrabnie, jak wydra. 

Ma miękki dziób podobny do kaczego i futerko typowe 

dla ssaków.  

 



Groźny ptak biegający 

 

Groźnie wyglądający kazuar zamieszkujący Nową Gwineę i Australię należy do grupy 

ptaków pozbawionych możliwości latania, które przeszły 

swoją ewolucję na wyspach. Kościsty hełm na jego głowie 

pomaga mu w torowaniu sobie drogi przez dżunglę.  
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