
Zwierzęta chronione 

w Polsce



Ssaki pod ochroną
Żubr

• W Polsce występuje 1873 

osobników, a prawie połowa

występuje na terenach Puszczy

Białowieskiej.

• Podstawą diety żubra jest wiele

gatunków roślin.



Ssaki pod ochroną
Niedźwiedź brunatny

• Niedźwiedź brunatny zamieszkuje

Azję, Europę,

Północną i Amerykę Północną.

• Najchętniej zjada łososie i inne ryby, 

a także miód.



Ssaki pod ochroną
Wilk

• Wilki zamieszkują głównie lasy, 

równiny, a także tereny bagienne.

• Poluje na jelenie, sarny oraz dziki. 

Głównie na zwierzeta kopytne.

• Dorosły samiec osiąga wagę od 30 

do 80 kg. Natomiast samica od 23 

do 55 kg.



Gady pod ochroną
Jaszczurka zielona

• Największa jaszczurka żyjąca

w Europie Środkowej.

• Żywi się stawonogami, głównie

owadami.

• Osiąga do 40 cm długości oraz waży

ok. 34 g.



Gady pod ochroną
Żółw Błotny

• Jedyny gatunek żółwia naturalnie

żyjący w Polsce.

• Żywi się głównie drobnymi

zwierzętami wodnymi np. kijankami.



Gady pod ochroną
Zaskroniec zwyczajny

• Zaskrońce występują w całej

Europie.

• Jest to wąż gatunku niejadowitego.

• Żywią się płazami, rybami albo

małymi gryzoniami.



Płazy pod ochroną
Ropucha szara

• Gatunek ten występuje w niemal

całej Europie z wyjątkiem

Irlandii oraz niektórych wysp

śródziemnomorskich.

• Jedzą chrząszcze, myszy, pająki, 

ślimaki, mrówki oraz gąsienice.



Płazy pod ochroną
Salamandra plamista

• Występuje od Półwyspu

Iberyjskiego na zachodzie aż do 

północno-zachodniej Turcji.

• Zjada ślimaki, dżdżownice, owady, 

chrząszcze.

• Największy płaz ogoniasty w Polsce.



Płazy pod ochroną
Żaba wodna

• Żyje zazwyczaj we wspólnych

populacjach razem z żabami

jeziorkowymi.

• Pożywieniem żaby wodnej są przede

wszystkim muchówki, dżdżownice, 

ważki i pająki.



Ptaki pod ochroną
Orzeł bielik

• Zamieszkuje głównie obszary

przylegające do zbiorników

wodnych, wzdłuż wybrzeży

morskich, w pobliżu rzek.

• Odżywia się głównie rybami, 

ptactwem wodnym i okazjonalnie

padliną.



Ptaki pod ochroną
Puchacz zwyczajny

• Jest ptakiem rzadkim i płochliwym, 

jednakże jego populacja powoli się

odbudowuje, ze wzgledu na objęcie

go w wielu krajach, w tym w Polsce, 

ochroną gatunkową.

• Poluje na średniej wielkości

ptaki i ssaki, a czasem także

na niewielkie owady.



Ptaki pod ochroną
Sikorka bogatka

• Zamieszkuje od Atlantyku

po Pacyfik.

• Jej pożywieniem są owady, 

pająki i inne bezkręgowce. 

Najchętniej zjadają nasiona roślin

oleistych oraz owoce.
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Dziękuję za uwagę!

Wykonała Kornelia Grzębska


