SSAKI BAŁTYKU
Biologia, zagrożenia, ochrona

Które zwierzęta zaliczamy do ssaków morskich? Przyporządkuj
je do grup systematycznych.
diugoń przybrzeżny
finwal
wydra patagońska
słoń leśny
morświn
binturong
foka szara
mangusta lisia
białucha
mors
golec
kałan morski
kaszalot
manat afrykański
wal butlonosy
słoń morski
mandryl
niedźwiedź polarny
patas
pekari obrożne
urson
wikunia
aguti
płetwal błękitny
orka
manat rzeczny
uchatka

walenie - ..............................................................................................
...............................................................................................................
brzegowce - .......................................................................................
...............................................................................................................
płetwonogie - .....................................................................................
...............................................................................................................
drapieżne - ........................................................................................
...............................................................................................................
łasicowate - .......................................................................................

Ssaki morskie to zwierzęta dla których środowisko
morskie jest niezbędne do przeżycia. Uzupełnij
tekst wyrazami z ramki. Uwaga! Niektóre wyrazy
z ramki nie będą użyte!
hibernacja
skrzydła

tłuszcz
płucach

roślinożercy
tlen

stałocieplnymi
płetwy
mlekiem
drapieżniki
planktonem
grzbietową
brzuszną
dwunożność
opływowy kształt
drapieżniki
zmiennocieplność
termoizlolacyjne

Ssaki morskie tak jak inne ssaki są zwierzętami
_____________, posiadają włosy, oddychają powietrzem
atmosferycznym, wymiana gazowa następuje u nich w
________, a swoje młode karmią ________ produkowanym
przez gruczoły mleczne.
Przystosowały się do życia całkowicie lub częściowo w
wodzie. Ich ciała mają ________ ________; u większości
kończyny przekształciły się w ________; walenie
wykształciły płetwę ___________. Wiele gatunków nabyło
umiejętności długotrwałego przebywania pod wodą. W
tym celu magazynują _____ w mięśniach i we krwi. Ich
skóra ma właściwości _____________.
Większość z nich to _____________ preferujące ryby.
Niektóre żywią się _____________, sałatą morską lub polują
na inne ssaki morskie.

W Bałtyku można spotkać 3 gatunki fok:
szarą, pospolitą i obrączkowaną. Czy
potrafisz je rozpoznać na zdjęciach obok?

...................................
...................................

...................................
Wypisz jak najwięcej cech charakterystycznych dla trzech
występujących w morzu Bałtyckim gatunków fok:

Foka szara - ..................................................................................
..........................................................................................................
Foka pospolita- ...............................................................................
..........................................................................................................
Foka obrączkowana - ...................................................................
..........................................................................................................

Obserwacja rzadkiego w Bałtyku morświna jest
niezmiernie trudna. Upewnij się, że znasz cechy
odróżniające morświna od jego "krewnego" delfina. Podpisz wizerunki tych dwóch ssaków,
wypełnij tabelę poniżej.

...................................

...................................

trójkątna/sierpowata/okrągły/szpiczasty/zaokrąglone/trójkątne

morświn

płetwa grzbietowa _____________
pysk _________________________
zęby _________________________

delfin

płetwa grzbietowa ____________
pysk ________________________
zęby _________________________

