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PŁAZY

❑Żaba zwinka

❑ Osiąga długość od 6 do 8 centymetrów. Samica 

może osiągnąć długość aż do 9 centymetrów. 

Jej ubarwienie jest brązowe. Może być też 

żółtobrązowa lub czerwonobrązowa.



PŁAZY

❑Ropucha zielona

❑ Osiąga długość od 5 do 10 centymetrów. Ciało 

ropuchy jest szare, szarożółte lub oliwkowe. Ma 

ciemnozielone lub żywo-zielone plamki. Jej 

oczy są podobne do oczu kota.



PŁAZY

❑Traszka karpacka

❑ Jej długość wynosi od 5 do 10 centymetrów. 

Traszka zmienia swoje ubarwienie zależnie od 

temperatury otoczenia.



GADY

❑ Żółw błotny

❑ Skorupa żółwia ma barwę 

oliwkowo-brązową. 

Długość skorupy żółwia 

wynosi od 14 do 19 

centymetrów. Ciało żółwia 

jest pokryte żółtymi 

plamkami.



GADY

❑ Jaszczurka 

zielona

❑ Jej ubarwienie jest 

trawiastozielone lub 

szarozielone. Jest 

pokryta czarnymi i 

ciemnymi plamkami.



GADY

❑ Zaskroniec 
rybołów

❑ Ma kolor szary, oliwkowy 
lub zielonobrązowy. Ma też 
ciemne plamki. Od strony 
brzusznej jest żółty lub 
pomarańczowy z plamkami. 
Osiąga długość aż do 150 
centymetrów.



PTAKI

❑ Wilga

❑ Jest żółtoczarna. Ma różowy dziób i niebieskie 

nogi. Wilga jest ptakiem płochliwym i rzadko 

siada na ziemię. Jej rozmiar wynosi 23 

centymetry.



PTAKI

❑ Szpak

❑ Jego długość wynosi od 19 do 22 centymetrów. 

Ciało szpaka jest czarne. Niektóre z jego piór

zakończone są na biało.



PTAKI

❑ Wróbel

❑ Wierzchnia część ciała jest brązowa z ciemnymi

plamkami, a spód jest szary. Ma różowe

lub brązowe nogi. Jego długość wynosi od 16 

do 18 centymetrów.



SSAKI

❑ Kozica

❑ Jej długość wynosi od 120 do 

135 centymetrów. Jej ubarwienie

jest brunatne. Ma ciemną smugę

wzdłuż ciała.



SSAKI

❑ Żubr

❑ Jego waga wynosi 440-920 

kilograma. Ma ciemno brązowy

odcień futra. A jego wysokość w 

kłębie wynosi od 172 do 188 

centymetrów. Samice ważą od 

320 do 640 kilogramów, a ich 

wysokość w kłębie wynosi 152 

centymetry.



SSAKI

❑ Ryś

❑ Wierzchnia część

ciała czarnożółtoruda z 

plamkami. Brzuch mają biały. 

Uszy są zakończone pędzelkami. 

Ich długość wynosi od 100 do 

150 centymetrów.
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