
POLSKIE ZWIERZĘTA 

Witajcie☺ Kontynuujemy tematykę zwierzęcą. Dziś jednak przeniesiemy się do Polski☺ Nasz krajjest 

bardzo bogaty jeśli chodzi o przedstawicieli fauny☺ Nawet sobie nie wyobrażacie ile gatunków 

zwierząt mieszka dziko w Polsce.  

Chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na temat parków narodowych, które bezpośrednio zajmują 

się ochroną przyrody, a na terenie których żyje mnóstwo zwierząt, mniej lub bardziej Wam znanych.  

Zaczynamy☺ 

„Zachwyt nad pięknem i potęgą sił natury sprawia, że ludzie starają się otaczać opieką niezwykłe 

miejsca, rzadkie gatunki zwierząt i roślin. W Polsce już kilkaset lat temu, na mocy królewskich 

dekretów, starano się ułatwić przetrwanie zwierzętom, np. bobrom i turom. Niestety, rozwój miast, 

rolnictwa i przemysłu negatywnie wpływa na naszą przyrodę. Człowiek wytwarza coraz więcej 

zanieczyszczeń, które zagrażają różnym gatunkom bezpośrednio lub niszczą środowisko, w którym 

one żyją. Fabryki i elektrownie wytwarzają zanieczyszczenia, które powodują zniszczenie środowiska. 

Ginie wiele gatunków roślin i zwierząt.  

Polska może poszczycić się jednym z najlepszych na świecie systemów ochrony przyrody. Dzięki 

niemu udało się zwiększyć liczebność niektórych zagrożonych wymarciem gatunków, czego 

najlepszym przykładem mogą być żubry. Jednym ze sposobów ratowania ginących zwierząt i roślin 

jest umieszczenie ich na liście gatunków chronionych. Są wtedy objęte opieką prawną. Takich roślin 

nie wolno zrywać i niszczyć. Natomiast na zwierzęta chronione nie można polować- pod groźbą 

surowej kary. 

Zagrożone gatunki opisano w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt chronionych” oraz „Polskiej 

czerwonej księdze roślin chronionych”. 

Oto niektóre gatunki zwierząt chronionych w Polsce: 

• SSAKI: żubr, niedźwiedź brunatny, bóbr europejski, kozica, ryś, morświn, suseł, świstak, żbik, 

zając bielak, popielica, podkowiec mały. 

• PTAKI: bocian biały, bocian czarny, kormoran czubaty, orzeł przedni, bielik, głuszec, sokół 

wędrowny, wróbel zwyczajny 

• GADY: wąż Eskulapa, żółw błotny, żmija zygzakowata, padalec, jaszczurka zielona, jaszczurka 

zwinka, jaszczurka żyworodna 

Zagrożone mogą być nie tylko poszczególne gatunki roślin i zwierząt, ale również całe obszary: lasy, 

jeziora, góry. W celu ich ochrony tworzy się ścisłe rezerwaty przyrody i- dużo większe od nich- parki 

narodowe. Przyroda rządzi się w nich swoimi prawami, a działalność człowieka jest zabroniona. W 

Polsce są 23 parki narodowe, znane z unikalnych krajobrazów, rzadkich roślin i zwierząt. 

Rozmieszczenie parków narodowych na terenie Polski pokazuje mapa.  

Polskie parki narodowe obejmują ochroną prawie wszystkie rodzaje środowisk występujących w 

kraju. Od wybrzeży Bałtyku, przez krainę jezior, puszcze równinne, aż po najwyższe góry.  

Białowieski Park Narodowy został umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 

Przyrodniczego UNESCO- organizacji, która chroni najbardziej wartościowe zabytki kultury i naturalne 



obszary na Ziemi. To najstarszy z naszych parków narodowych. Symbolem Białowieskiego Parku jest 

żubr. https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=105 Klikając 

tutaj, znajdziecie ciekawostki na temat tego ogromnego zwierzęcia. 

Największym wśród parków narodowych jest Biebrzański Park Narodowy. To rozległe tereny prawie  

tysięcy hektarów rozlewisk i torfowisk nad rzeką Biebrzą. Doskonałe miejsce do życia dla łosi i ptaków 

bagiennych. W logo parku widnieje wizerunek popularnego tutaj ptaka. Jest nim batalion.  

Najmniejszym parkiem narodowym w Polsce jest Ojcowski Park Narodowy, zajmujący około 2200 

hektarów. To obszar, na którym znajdują się wapienne skały, ostańce i jaskinie- siedlisko nietoperzy. 

Jest ich tu aż 17 gatunków. Dlatego właśnie nietoperza wybrano na symbol parku.  

Najpóźniej utworzonym, czyli najmłodszym jest Park Narodowy „Ujście Warty”. Powstał w 2001 roku, 

by chronić głównie ptactwo gniazdujące nad rozlewiskami Warty. Na symbol Parku wybrano gęś 

zbożową.  

Najwyżej położony jest Tatrzański Park Narodowy. Jego symbolem jest kozica. Panuje tu surowy 

klimat wysokogórski.”(źródło- „Poznaj swój kraj- POLSKA- moja ojczyzna”- Kamil Orzeł) 

Obejrzyjcie filmiki o parkach narodowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0 

https://www.youtube.com/watch?v=h1IWokIhzOg 

https://www.youtube.com/watch?v=4wHE7h58P0M 

Zadanie dla chętnych: 

• Wydzieranka z szarych gazet zwierząt żyjących dziko w Polsce. 

Karty pracy: 

• 5- latki: 31 a i b 

• 6- latki: 36 a i b oraz W52, KZ 78-79 

 


