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Mieszkańcy lasów i łąk
Ssaki i ptaki
Podróżując przez Polskę, spotkasz niewiele dzikich zwierząt. Najczęściej zobaczysz tylko ptaki, czasem 
sarny, lisy i dziki. Jest ich jednak znacznie więcej: ukrywają się w głębi lasów, w parkach narodowych 
i rezerwatach. Ich obserwacja jest bardzo trudna, bo dzikie zwierzęta wyczują twoją obecność, zanim 
ty zdołasz je dostrzec, i zapewne dobrze się ukryją. Warto jednak poświecić trochę czasu i spróbować 
je poznać, bo polskie ptaki i ssaki to naprawdę ciekawe zwierzęta.

Kozica

Jeśli chcesz zobaczyć kozice, musisz przyjechać w Tatry. 
To jedyne środowisko występowania tych zwierząt. Żyją 
w najwyższych partiach gór, żywią się trawą, korą, jagodami, 
mchem i porostami. Z wyglądu przypominają kozy, też mają 
rogi, zwane hakami, ale ich sierść ma inną barwę: jest ruda 
latem i czarna zimą. Kozice mają specjalnie ukształtowane 
racice, które pozwalają im na dogodne wędrowanie po 
górskich skałach. Kozice są objęte ochroną już od XIX wieku.

Niedźwiedź

Niedźwiedzia brunatnego zapewne wolałbyś nie spo-
tkać oko w oko. W pozycji wyprostowanej może mieć 
nawet 3 m! To największy europejski drapieżnik: olbrzym 
o świetnym węchu i długich, ostrych pazurach. Prowa-
dzi samotny tryb życia, a zimą zapada w sen w jaskiniach 

lub norach, zwanych ga-
wrami. Mieszka przede 
wszystkim w Polsce po-
łudniowo-wschodniej, 
w Bieszczadach i na Po-
górzu Przemyskim.

Borsuk

Z borsuka niejeden z nas 
mógłby brać przykład. To 
niewielkie zwierzę z cha-

rakterystycznymi pręgami na 
głowie jest znanym po-
rządnisiem. W jego norze 
nie znalazłbyś resztek 
jedzenia i  innych nie-
czystości, bo wszyst-
kie odpadki zwierzak 
wynosi na zewnątrz. 
Borsuki żyją w  lasach 
północnej Polski.

Konik polski

Jeśli chciałbyś zobaczyć stada 
koni na wolności, przyjedź do  
Popielna na Mazurach. Tam pro-
wadzona jest hodowla koników polskich, z których część 
żyje w rezerwacie leśnym. Koniki polskie są mniejsze od 
zwykłych koni, ale charakteryzują się dużą siłą, długo-
wiecznością i  odpornością na choroby. To potomkowie 
dzikich koni leśnych, zwanych tarpanami, które zniknęły 
z lasów pod koniec XVIII wieku.

Kozica tatrzańska

Borsuk

Niedźwiedź brunatny
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Wilk

Ten groźny drapieżnik potrafi wyć, szczekać, skomleć i pisz-
czeć jak pies. Umie też bardzo szybko biegać, nawet z pręd-
kością 85 km na godzinę. Wilki najlepiej czują się w stadach, 
zwanych watahami, liczącymi do 20 osobników. Dziś wil-
ków jest coraz mniej – żyją przede wszystkim w Karpatach 
i na Roztoczu. W Polsce są gatunkiem chronionym.

Głuszec

Gdyby ci się udało zobaczyć głuszca, byłbyś prawdziwym 
szczęściarzem. Kiedyś ten ptak występował w całym kraju, 
dziś żyje tylko w  czterech miejscach Polski, m.in. w Borach 
Dolnośląskich. Głuszec zwraca uwagę wspaniałym ubar-
wieniem – szaro-brunatno-czarnymi piórami z podłużny-
mi, białymi cętkami. Ptak ten jest gatunkiem zagrożonym 
skrajnym wyginięciem, dlatego w  Polsce objęty jest ścisłą 
ochroną.

Bielik

Tego ptaka doskonale znasz z  godła Polski, chociaż to 
wcale nie orzeł. Tak naprawdę widnieje tam bielik zwy-
czajny uważany za króla ptaków. Bielik to wielki drapież-
nik: jego rozpostarte skrzydła mają długość ponad 2 m. 
Dziób i szpony bielika są bardzo ostre, a w polowaniach 
pomaga mu też doskonały wzrok. To największy ptak dra-
pieżny, jaki zakłada gniazda w Polsce, najchętniej w lasach, 
w pobliżu jezior i stawów.

Wilki

Bielik

Tokujący głuszec

Samice głuszca
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Kania

Na Pomorzu i  w  Wielkopolsce możesz zobaczyć kanie 
i  wcale nie chodzi tutaj o  grzyby! To piękne, duże ptaki 
drapieżne. Jeszcze ponad sto lat temu powszechnie wy-
stępowały w Polsce. Dziś kania objęta jest ochroną. Wy-
różnia się m.in. kanię rudą (rdzawo upierzoną 
z wierzchu z charakterystycznym wciętym 
ogonem) i kanię czarną (nieco mniejszą 
i o znacznie ciemniejszych wierzch-
nich piórach).

Kormoran

Kormorany są wyjątkowo towa-
rzyskie: najchętniej mieszkają 
w dużych koloniach, które liczą 
nawet do tysiąca gniazd! To duże 
czarne ptaki wodne z haczykowa-
tymi dziobami. Żywią się rybami, po 
które nurkują. Występują na Mazurach, 
w  Wielkopolsce, na Stawach Milickich 
Dolnego Śląska. Gniazda najchętniej zakładają 
na jeziornych wyspach. Być może słyszałeś kiedyś 
ich przenikliwe krakanie.

Bocian

Czy wyobrażasz sobie wiosnę bez bocianów? To trud-
ne, prawda? Powracający po mroźnej zimie bocian jest 
jednym z symboli Polski, a jego wielkie gniazda umiesz-
czone na dachach, słupach, kominach, dojrzysz z daleka.  

Jeśli lubisz te ptaki, wybierz się na wycieczkę do Żyw-
kowa w województwie warmińsko-mazurskim. Bociany 
szczególnie upodobały sobie tę miejscowość: latem mo-
żesz spotkać ich tu nawet 150.

Kania ruda

Kormoran zwyczajny

Bociany
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Sokół wędrowny

Czy wiesz, że sokół wędrowny potrafi 
osiągać prędkość nawet 320 km na go-
dzinę? Dzięki temu sokoły mogą żywić się 
w  niezwykły sposób: bez większego wysiłku doganiają 
inne ptaki i uderzają w nie z dużą siłą. Gdy ofiary opadają, 
sokoły przechwytują je w locie.
 
Żubr

Żubry to jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zwie-
rząt na świecie, a równocześnie największe zwierzęta Eu-
ropy – ważą nawet do 700 kg. Kiedyś żubry żyły w stanie 
dzikim. Niestety ich liczba systematycznie się zmniejszała 
do 1919 roku, gdy w  Puszczy Białowieskiej padł ostatni 
żubr. Wówczas naukowcy postanowili odrodzić gatunek 

ze zwierząt żyjących w ogrodach zoologicznych. Dziś żu-
bry znów żyją na wolności, głównie w puszczach: Biało-
wieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej.

Myszołów

Myszołowy występują w całej Polsce. Rzeczywiście po-
lują na myszy, ale ich największym przysmakiem są nor-
niki. Nie pogardzą również kretami, małymi ptakami, ga-
dami i płazami.  

Żuraw

Gdy pod koniec lata usłyszysz odgłos trąbki dolatujący 
z góry, spójrz w niebo. Prawdopodobnie zobaczysz tam 
liczną grupę ptaków lecących w kluczu w kształcie litery V.  
To żurawie, a wydawany przez nie odgłos zwany jest klan-
gorem. Żurawie to duże, smukłe ptaki, większe od bocia-
na, o rozpiętości skrzydeł sięgającej 240 cm. Zamieszkują 
torfowiska, wrzosowiska, lasy i jeziora. Gdy nadchodzi je-
sień, odlatują aż do Sudanu.

Żurawie w kluczu

Siłujące się żubry

Sokół 
wędrowny


