
Zwierzęta 
chronione 
w Polsce

Witajcie! Za chwilę 
dowiecie się wielu 

ciekawych informacji 
na temat zwierząt 

chronionych w Polsce. Zapraszam!



Płazy



Salamandra plamista

Salamandra jest największym 

płazem ogoniastym 

w Polsce. Salamandra 

plamista ma masywne ciało, 

dużą głowę, dobrze 

wykształcone odnóża. 

Ciało jest lekko spłaszczone.



Żaba
śmieszka

Żaba śmieszka to największy

płaz bezogonowy występujący

w Polsce. Ma masywną budowę

ciała, długie nogi oraz szeroki

pysk. Na oliwkowo-brunatnym

grzbiecie i głowie występują

czarne plamy oraz duże

brodawki.



Traszka zwyczajna

Traszka zwyczajna to płaz 
ogoniasty z rodziny 
salamandrowatych, obecny 
także w Polsce. Ciało od strony 
grzbietowej jest brązowe 
lub oliwkowe, przez brzuch 
biegnie żółta, pomarańczowa 
lub czerwona smuga. Brzuch 
pokryty jest ciemnymi plamami.



Gady



Zaskroniec
zwyczajny

Zaskroniec zwyczajny
to gad z rodziny węży właściwych. 
Grzbiet ma ciemnozielony
lub brązowozielony. Za głową
i za okolicą skroniową po obu
stronach znajduje się
charakterystyczna żółta
lub pomarańczowa, 
półksiężycowata plama.



Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata lubi lasy 

oraz polany, a także miejsca, 

w których może się wygrzewać 

– kamieniste tereny czy pola. 

Ten gatunek gada występuje 

w całej Polsce.



Jaszczurka
zielona

Jaszczurka zielona to gad 
z rodziny jaszczurek właściwych. 
Samce są zwykle jaskrawo
zielone, czasem nakrapiane
licznymi ciemnymi plamkami, 
samice mają zwykle kolor szaro-
zielony z ciemnymi plamami, 
a wzdłuż grzbietu przebiegają
2 rzędy jasnych linii.



Ptaki



Zimorodek

W Polsce to nieliczny ptak lęgowy, 

spotyka się go na całym niżowym 

obszarze kraju. Zimorodek lubi 

mieszkać w okolicy czystych, 

śródlądowych wód - rzek, strumieni, 

brzegów jezior i stawów, które mają 

strome brzegi, z których zwisają 

korzenie albo gałęzie.



Mysikrólik

Mysikrólik jest powszechnie

uważany za najmniejszego

polskiego ptaka. Z wierzchu jest 

oliwkowozielony, od spodu

jaśniejszy. Na głowie znajduje

się żółta, czarno obrzeżona, 

podłużna czapeczka.



Czajka

Czajka to gatunek średniego ptaka 

wędrownego z rodziny 

sieweczkowatych zamieszkujący 

niemal całą Europę i umiarkowaną 

strefę Azji aż po Pacyfik (do Morza 

Japońskiego). Jest to jeden 

z bardziej rozpowszechnionych 

ptaków błotnych.



Ssaki



Ryś

Ryś jest jednym z dwóch
żyjących w Polsce dzikich
kotów. Jest większy od żbika. 
Ma długie i silne kończyny, 
charakterystyczne pędzelki
na uszach oraz bokobrody. 
Cętkowana sierść jest miękka
w dotyku o barwie lekko rudej
i białej pod spodem.



Żubr

Wielkość żubra zależy od wieku i płci. 

Waga samca wynosi od 440 do 920 kg, 

a wysokość w kłębie dochodzi 

do 188 cm. Samice ważą od 320 

do 640 kg. Pomimo takich rozmiarów 

potrafi on biec 40 km/h i bez problemów 

przeskoczyć szeroki strumień lub płot.



Niedźwied
brunatny

Niedźwiedź brunatny to chroniony

ssak z rodziny niedźwiedzi. Ma 

masywną budowę ciała, krótką i grubą

szyję, małą głowę i oczy i uszy, bardzo

silne kończyny. Skórę ma porośniętą

bardzo gęstym futrem w kolorze

brązowym, zdarzają się też barwy

kremowa i czarna. Ma bardzo dobry

węch i słuch.



Koniec prezentacji!
Mam nadzieję, że moja prezentacja wam się spodobała! Włożyłam w nią 
dość sporo pracy i mam nadzieję, że nie na marne!
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