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DRODZY CZYTELNICY! 

 

          W tym numerze naszej gazetki zostały zamieszczone artykuły przygotowane przez 

uczniów kl. VI. Wasi koledzy zapraszają do świata zwierząt – tych małych i tych całkiem 

dużych. Wielu z Was ma w domu ulubione zwierzątko, o którym może opowiedzieć mnóstwo 

ciekawych rzeczy. Mamy więc nadzieję, że znajdziecie coś, co poszerzy Waszą wiedzę 

o zwierzętach  lub zachęci Was do decyzji o zaopiekowaniu się jakimś zwierzęciem. 

Zapraszamy do lektury! 

                                                                                                               Opiekunki 

      Ludzie i zwierzęta   

Nikt z nas nigdy nie pamięta, 

Że prócz ludzi są zwierzęta, 

Które mają własne życie 

Nie zbadane należycie. 

Zwierzę zna się na higienie, 

Zwierzę ceni współistnienie, 

Zwierzę je, gdy głód poczuje, 

Kocha zaś, gdy czuje ruję. 

Ma w tych sprawach zakres węższy: 

Przez okrągły rok nie węszy 

I natrętnie się nie pęta. 

Takie właśnie są zwierzęta! 

Mają one swe problemy, 

Lecz my o tym nic nie wiemy, 

Nieświadomość określa byt, 

Wstyd, proszę państwa, wstyd!  

                              /Jan Brzechwa/ 



                Delfiny 
 

           Wyróżniamy 46 gatunków 

tych pięknych zwierząt. Niektóre 

dość mocno różnią się między sobą. 

Niestety w Bałtyku te zwierzęta 

widywane są niezwykle rzadko. 

Delfiny zwyczajne pospolicie 

występują jednak w większości 

mórz i oceanów strefy ciepłej i 

umiarkowanej. Charakteryzują się 

stadnym trybem życia – ich gromady mogą liczyć do tysiąca osobników. Niekiedy łączą się 

z innymi gatunkami podczas żerowania. Delfin jest nie tylko znakomitym, ale też bardzo 

szybkim pływakiem – potrafi osiągać prędkości powyżej 40 km/h i bardzo zwinnie wyskakiwać 

ponad powierzchnię wody. Wypływanie jest dla nich konieczne po to, żeby móc złapać 

odpowiednią ilość powietrza. Stadne życie ułatwia im świetnie rozwinięty słuch i bogata gama 

sygnałów, które służą porozumiewaniu się między sobą. Naukowcy wciąż pracują nad tym, 

żeby zrozumieć podstawowe sygnały wydawane przez delfiny. Ich gama jest jednak na tyle 

bogata, że dotychczas te wysiłki nie przynoszą dostatecznych efektów. Delfiny używają też 

echolokacji, aby orientować się w przestrzeni. Pożywienie tych ssaków to inne organizmy 

żyjące w wodzie – niepozornie i sympatycznie prezentujące się delfiny są bowiem doskonale 

radzącymi sobie z polowaniem drapieżnikami. Ich dieta to przede wszystkim mniejsze ryby, 

ale też kałamarnice i krewetki.  

Ciekawostki 

1.Istnieje 5 gatunków delfinów, które żyją w rzekach.  

2.Delfiny są bardzo inteligentne i skore do zabawy. Intelektem dorównują małpom a struktura 

ich mózgu jest bardzo zbliżona do ludzkiej. 

3.Pomimo empatycznego usposobienia, delfinom zdarza się walczyć między sobą. 

4.W Polsce również występują delfiny. Naszym lokalnym przedstawicielem jest żyjący 

w Bałtyku morświn. 

5.Średnia długość życia delfinów to 15 lat. Najdłużej żyjącym w niewoli okazem był 

mieszkający w akwarium Shimoda w Japonii Nana. Delfin ten dożył sędziwego wieku 47 lat. 

Opracowała: Emilia Majerska kl. VI 

https://ciekawostki.online/ciekawostki/123/o-morzu-baltyckim/
https://ciekawostki.online/ciekawostki/21/o-japonii/


LEW AFRYKAŃSKI 

Charakterystyka 

Gatunek mięsożernego ssaka lądowego z podrodziny panter 

w rodzinie kotowatych, drugi po tygrysie – co do wielkości – 

wśród pięciu wielkich kotów. Jedyny kot żyjący 

w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do 

tzw. wielkiej piątki Afryki – pięciu najbardziej 

niebezpiecznych zwierząt afrykańskich 

(słoń, nosorożec, bawół, lew i lampart).  

Samiec lwa, łatwo rozpoznawalny po grzywie, może ważyć 

150–200 kg. Samice są znacznie mniejsze, ważą 120–180 kg 

(największe 185 kg) i nie mają grzywy. Samce zajmują się 

zdobywaniem i obroną terytorium oraz ochroną stada  

i zapładnianiem samic. Samice polują i opiekują się 

lwiątkami. 

Zasięg występowania i siedlisko 

Większość obecnej populacji lwów szacowanej pomiędzy  

16 000 a 30 000 osobników występuje we wschodniej  

i południowej części Afryki. Na przekór popularnemu 

określeniu „król dżungli” lew jest zwierzęciem otwartych równin. Można go spotkać w całej 

Afryce, głównie subsaharyjskiej, z wyjątkiem terenów pustynnych i lasów równikowych. Lwy 

dobrze się adaptują do wielu środowisk, lecz preferują sawanny bogate w ssaki kopytne, gdzie 

– obok hieny cętkowanej – są drugim wielkim drapieżnikiem. Zasiedlają również tereny 

krzaczaste, górskie i półpustynne.  

W górach Bale w Etiopii populacja 

lwów żyje na wysokości 4240 m n.p.m.  

Tryb życia 

Lwy jako jedyne kotowate żyją  

w grupach rodzinnych. Stado składa 

się z wielu osobników – 

spokrewnionych samic, ich potomstwa obojga płci i kilku niespokrewnionych samców, których 

głównym zadaniem jest obrona terytorium i zapładnianie samic. Odnotowano tylko dwa 

przypadki obecności niespokrewnionych samic w stadzie W stadzie może być jeden samiec 

(typowe dla populacji z Tsavo) lub koalicja 2–4 samców. Większość stad liczy od 2 do 12 

dorosłych osobników. Wielkość, liczba i zagęszczenie stad są uzależnione od dostępności 

pokarmu oraz liczebności lwów na danym obszarze. 

Każde stado ma swoją własną hierarchię, w której najsłabszy samiec ma rangę wyższą od 

samic. Samce stale rywalizują o przywództwo nad stadem z innymi lwami i rzadko zdarza się, 

by samiec lwa żył w jednym stadzie dłużej niż 3 lata. Jeśli przewodzący samiec zostanie 

pokonany przez innego, odchodzi od stada i z reguły już nigdy do niego nie wraca. 

Opracowała: Sabina Warzecha kl. VI 



Nosacz sundajski 

 

              Długi, wiszący nos zdobi 

wyłącznie samce  i służy 

prawdopodobnie do wzmocnienia 

wydawanych przez nie dźwięków, 

którymi ostrzegają rywali o swojej 

obecności lub odpowiadają na zaloty 

samicy. Nosacze nie są zwierzętami 

terytorialnymi. O zmierzchu wiele grup 

schodzi się w jedno miejsce, by 

wspólnie przenocować. Samiec jest 

prawie o połowę większy od samicy i waży do 25 kg. Rodzina nosacza składa się z samca oraz 

jego samic i ich dzieci. Taka grupa może liczyć nawet trzydzieści osobników. Kieruje nią 

zawsze dominujący samiec, on też strzeże bezpieczeństwa. 

 

Samice rywalizując o jego względy, często same inicjują zbliżenia, a każda może opuścić grupę 

i dołączyć do innej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których egzekwuje on swoją wolę, nie 

licząc się z opinią partnerki. Dramatyczny przebieg konfliktu w grupie udało się zaobserwować 

naukowcom z uniwersytetu na Tajwanie, kiedy to przywódca grupy został zabity przez 

młodszego samca. Nowego lidera z miejsca zaakceptowały płodne samice. Zabrał się więc od 

razu za porządki w swojej świeżo zdobytej rodzinie. Polegały one na pozbyciu się wszystkich 

noworodków będących potomstwem poprzednika. Nowy uzurpator podbiegał do matki 

z młodym i gryzł je lub próbował wyszarpnąć z jej rąk. Inne samice, prawdopodobnie babki 

i ciotki noworodka, ruszały na pomoc. Samiec jednak tak długo nękał maluchy, aż wszystkie 

zginęły. Nosacz sundajski to gatunek endemiczny. Dzikie populacje można spotkać na jednej 

tylko wyspie na świecie – na Borneo. Żyją zawsze w pobliżu wody – w lasach mangrowych na 

wybrzeżu albo nad rzeką, w lasach 

deszczowych w głębi wyspy. Małpy 

te są świetnymi pływakami. 

Przeprawa przez rzekę stanowi 

formę ucieczki przed drapieżnikami. 

W 2000 r. nosacze zostały 

umieszczone na liście 

Międzynarodowej Unii  Ochrony 

Przyrody i Jej Zasobów jako gatunek 

zagrożony wyginięciem. 

                                                                                     Tak wygląda nosacz ze swoją rodziną 

                 

Opracował: Tomasz Kołodziej kl. VI 



TYGRYS 

 

               Tygrys jest największym 

i najsilniejszym kotem, jest 

zaliczany do wielkich kotów. 

Dzięki charakterystycznej, pięknie 

pręgowanej sierści i unikatowym 

wzorze na pysku, tygrysa zna 

chyba każdy. W wielu krajach i 

kulturach jest uważany za zwierzę 

mistyczne, które jest obdarzone 

niezwykłymi mocami. Na jego 

nieszczęście chciwość i ciekawość 

ludzi sprawiła, że na tygrysy od 

wieków (do dzisiaj) urządza się 

nielegalne polowania, by pozyskać część ich legendarnej „mocy”. Nietrudno się domyślić, że 

mityczne moce to kompletna bzdura, ale w wyniku wiary w te mity, ginie wiele tygrysów 

każdego dnia. Kiedyś istniało aż dziewięć podgatunków tygrysa. Dzisiaj, przez barbarzyńską 

działalność człowieka, pozostało jedynie pięć, które są ekstremalnie zagrożone wyginięciem. 

Podgatunki tygrysa 

Tygrys bengalski 

Tygrys syberyjski (amurski)  
Tygrys sumatrzański  

Tygrys indochiński 

Tygrys malajski 

Tygrys chiński  

Tygrys jawajski – wymarły 

Tygrys balijski – wymarły 

Tygrys kaspijski – wymarły       

 

 

Gdzie żyje tygrys? 

 
Tygrys wciąż żyje na obszarze pomiędzy Indiami a Wietnamem i Tajlandią. Można go spotkać 

także na Dalekim Wschodzie i Sumatrze. Tygrysowi odpowiada zupełnie inne środowisko niż 

lwom czy gepardom. Preferuje gęste lasy – to dlatego właśnie nazywany jest królem dżungli. 

Żyje zarówno w lasach tropikalnych, subtropikalnych, iglastych i mieszanych, jak i wysokich 

trawach u podnóży Himalajów. Spotkać go można nawet na wysokości 3000 m n.p.m. Lubi 

zarośnięte tereny zalewowe oraz lasy namorzynowe i bagienne. Tygrysy syberyjskie żyją 

w regionie Amur-Ussuri w miejscach, gdzie przez większą część roku leży śnieg. 

Opracował: Jacek Cebula kl. VI 



SŁONIE 

 

Słonie są największymi ssakami lądowymi żyjącymi na Ziemi. Obecnie na świecie występują 

przedstawiciele trzech gatunków słoniowatych: słoń afrykański, słoń leśny oraz słoń indyjski, 

będący jedynym gatunkiem azjatyckim. Lokalne podgatunki słonia indyjskiego spotykamy 

w kontynentalnej części Azji, na Sumatrze, Borneo i Sri Lance – wszystkie są zagrożone 

wyginięciem. 

W starożytności słonie wykorzystywane były jako zwierzęta bojowe. Przeznaczeniem słoni 

bojowych były szarże aby wzniecić panikę w szeregach wroga lub przerwać jego szyki. 

Używano ich także do ochrony własnych wojsk przed atakami jazdy nieprzyjaciela.  

Słonie panicznie boją się pszczół. Ostrzegają się przed nimi wzajemnie charakterystycznie 

trąbiąc lub uderzając mocno stopami w podłoże. Agresywne afrykańskie pszczoły nie są 

w stanie przebić twardej skóry słonia, ale mogą poważnie użądlić go w delikatną trąbę. Strach 

ten wykorzystywany jest przez organizacje zajmujące się ochroną słoni przed kłusownikami. 

Pszczele ule zawieszane są na granicy terenu, na który słonie nie powinny się zapuszczać. 

Podobnie robią miejscowi rolnicy chcąc chronić przed słoniami swoje uprawy.  

Każdy słoń tworzy około jednej tony gnoju tygodniowo, co utrzymuje żyzną glebę i rozprasza 

nasiona drzew. Słonie kopią też studnie wodne i tworzą ścieżki, dosłownie zmieniając 

otaczający je krajobraz.  

 Słonie męskie i żeńskie osiągają dojrzałość płciową między 8 a 13 rokiem życia. Słonie płci 

męskiej opuszczają swoje stado w tym czasie, o ile są w stanie znaleźć własne pożywienie 

i chronić się. Dorosłe samce żyją albo same, albo w małych stadach kawalerów.  

Zachowanie słonia związane jest z unikalną inteligencją zwierzęcą oraz emocjonalnością, która 

przejawia smutek, altruizm, współczucie, samoświadomość, zabawę, sztukę i muzykę.  

     Opracował: Ireneusz Nieckarz kl. VI 



PAPUGI 

                                                                                                                                                                                        

Czy wiedzieliście o tym, że papugi domowe to ptaki, które bardzo przywiązują się do swojego 

właściciela? Niektóre domagają się pieszczot jak psy. Są naprawdę bardzo towarzyskie 

i potrzebują dużej uwagi człowieka, dlatego nie nadają się dla osób, które dużo pracują i rzadko 

bywają w domu. Koniecznie dowiedzcie się, w jaki sposób należy dbać o papugi domowe, 

by żyły jak najdłużej!                                                                                                

Co jedzą papugi?  

Papugom domowym można kupować 

gotowe mieszanki dostępne w sklepach 

zoologicznych. Oprócz tego, te kolorowe, 

egzotyczne ptaki lubią zieleninę, owoce 

i warzywa. Żywią się również ryżem, 

kukurydzą i różnymi ziarnami. Papuga 

powinna być poza klatką minimum 5-6 

godzin dziennie. Klatka dla papugi powinna 

być dostosowana do jej gatunku, więc przed 

kupnem papugi warto dowiedzić się jakie wymiary klatki są dla niej opowiednie. Bardzo ważne 

jest też, by papuga była kąpana 2-3 razy w tygodniu, jest to niezbędne do właściwego jej 

upierzenia. 

Najpopulariejsze gatunki papug:       

Gatunków papug jest dość sporo a ja opowiem wam o kilku najbardziej popularnych 

gatnkach.                                                                                                                                                                           

Aleksandretty- gatunek nominatywny jest zielony z ciemną obrożą, biegnącą przez gardło 

i pod policzkami. Dziób jest czerwony.                                                                                                          

Żako-doskonale potrafi naśladować mowę ludzką, ale, żeby coś powiedzieć, musi się czuć 

swobodnie w towarzystwie opiekuna.                                                                                                                          

Nimfy- bardzo towarzyskie, z łatwością nawiązują bliższe relacje zarówno z ludźmi, jak 

i innymi ptakami.                                                                                                                                 

Papużki faliste-ciekawskie, ruchliwe, czasami potrafią rozśmieszyć opiekuna do łez.                                                   

Ara-inteligentne ary uczą się naśladować ludzką mowę i potrafią adekwatnie reagować na 

wiele sytuacji.  

 Istnieje jeszcze wiele innych 

gatunków papug ale ja wymieniłam 

Wam te najpopularniejsze. 

 

Opracowała: Julia Pierzchała kl. VI 

 

 

 



Ryby i ciekawostki o nich. 

                     Ryby zna każdy z nas od 

tych największych do tych małych. Co 

możemy z nimi zrobić?  Ryby 

możemy łowić na wędkę, a potem 

droga jest prosta: albo  z powrotem do 

wody lub na patelnię. Inne, ubarwione 

różnymi kolorami, znalazły 

zastosowanie jako zwierzęta domowe. 

Niektóre z nich nie nadają się do 

akwarium czy na patelnię, bo są to 

ryby bardzo duże lub niejadalne. 

Zwierzęta wodne są mądre jak psy, 

można je tak samo wytresować. Tym przykładem jest delfin . Delfiny żyją w stadach i tworzą 

jedną rodzinę, poruszają się identycznie. Ryby, które możemy trzymać w akwarium, to np. 

gupiki, glonojady, paletki –dyskowce, kirysy, welonki, neony itd. Ryby polskie które możemy 

trzymać w akwarium to karp, szczupak, sum, cierniczka, karaś. Ryba, której nigdy nie 

zobaczysz w akwarium czy w zoo to rekin żarłacz biały, bo  nie ma  tak dużego pomieszczenia.  

Ryby i ich wymagania:  

Ryby trzymane zazwyczaj w akwariach to ryby zagraniczne lub z innego kontynentu  i dlatego 

akwaryści  muszą im zapewnić takie same warunki, jak w naturze, czyli np: odczynnik wody 

pH, NO2, PO i tym podobne. Badana jest też miękkość wody.  

Pamiętajmy, ryby to też stworzenia  żywe czyli myślą  i widzą. Nie krzywdźmy ich!     

                                                               

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Szymon Stolarski kl. Vl  


