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Żaba Dalmatyńska, 

Żaba Zwinka

Żaba Dalmatyńska, Żaba

Zwinka należy do gatunku 

płazów, jest z rodziny 

żabowatych. Występuje 

w Europie, również w Polsce. 

Żywi się skąposzczetami,

ślimakami bez skorupy, 

a szczególnie owadami.



Ropucha Szara

Ropucha Szara należy 

do gatunku płazów i jest 

największą ropuchą 

w Polsce. Ropuchę tę można 

spotkać w lasach, na polach

i w ogrodach. Poluje 

na duże dżdżownice, ślimaki 

bez skorupy, owady, pająki.



Żaba Wodna

Żaba Wodna ma długie i mocne 

tylne nogi umożliwiające jej 

wykonywanie dalekich skoków. 

Pożywienie żaby wodnej to 

lądowe owady dzienne, 

dżdżownice, pająki krzyżakowe, 

ślimaki, dorosłe ważki oraz 

chrząszcze lądowe.
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Gady



Jaszczurka Zwinka

Jaszczurka Zwinka jest 

jednym z czterech gatunków w 

Polsce. Ogon w sytuacji 

zagrożenia zostaje odrzucony, 

ale później odrasta do 

pierwotnej długości. 

Najczęstszym łupem tego gada 

są bezkręgowce. Rzadziej żywi 

się pająkami, owadami i 

ślimakami.



Zaskroniec 

Zwyczajny
Zaskroniec Zwyczajny żywi 

się płazami, rybami albo 

małymi gryzoniami. 

Zaatakowany zaskroniec 

broni się, często udając 

martwego, wypuszcza przy 

tym nieprzyjemnie pachnącą 

ciecz, która zniechęca 

drapieżnika. Może także 

wydawać głośny syk by 

odstraszyć napastnika.



Żmija 

Zygzakowata

Żmija Zygzakowata to 

gatunek jadowitego węża z 

rodziny żmijowatych. Żywi 

się kretami, ryjówkami i 

małymi gryzoniami.Tryb 

życia dzienny. Chętnie 

przebywa pod 

kamieniami, drzew.
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Orzeł Bielik 

(zwyczajny)

Orzeł Bielik (zwyczajny)

to gatunek dużego ptaka

drapieżnego z rodziny

jastrzębiowatych. 

Odżywia się 

głównie rybami, 

ptactwem 

wodnym i padliną. 

Gniazduje na drzewach 

i skałach.



Dzięcioł duży

Dzięcioł duży w lato 
i wiosnę je owady i ich 
larwy wydobywane z 

drewna. Dziupla zazwyczaj 
jest umieszczona 

na wysokości od 0,5 m do 2 
m.



Puchacz 

Zwyczajny

Puchacz Zwyczajny
to prawdopodobnie 

największa sowa 
świata. Poluje na bardzo 

zróżnicowane pod względem 
wielkości ofiary: 

od maleńkich owadów
po młode sarny i jelenie. 

Jest aktywny o zmierzchu, 
świcie i w nocy.
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Żubr Europejski

Żubr Europejski stanowi 

największy gatunek ssaka 

lądowego w Europie. Zjadają 

wiele gatunków roślin. 

Podstawę diety stanowią

rośliny zielne i trawy 

(aż 70% – 90%).

Dorosły żubr zjada nawet 

od 40 do 60 kg 

paszy na dobę.



Niedźwiedź 

Brunatny

Niedźwiedź Brunatny należy 

do drapieżnych ssaków 

i ma duże, masywne ciało. 

Ma najczęściej 

brązową sierść. 

Jego waga waha się 

od 80 a 780 kg.

Jest wszystkożerny. 

Żyje w puszczy, tajdze 

oraz w zalesionych górach.



Ryś 

Euroazjatycki

Ryś Euroazjatycki to ssak 

drapieżny z rodziny 

kotowatych. Jest 

największym z rysi. 

Poluje na sarny, młode 

jelenie i mniejsze 

zwierzęta oraz ptaki.



Mam nadzieję, że prezentacja 

multimedialna się podobała.

Aleksander Piórek
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