
Woda jako pierwotne źródło wszelkiego życia sprzyja ogromnej różnorodności 
form w niej występujących. Znajdziemy tam organizmy bytujące wyłącznie pod 
powierzchnią, a także częściowo lub czasowo zanurzone. Jednak wszystkie stwo-
rzenia, nawet te, które na pozór stronią od wody, są od niej uzależnione i bez 
niej nie przetrwają. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby nasze rzeki, jeziora 
i morza pozostawały czyste, bo nawet najmniejsza zmiana lub zanieczyszczenie 
może wpłynąć niekorzystnie na bardzo wiele organizmów, a w konsekwencji na 
nasze życie. Ukształtowanie terenu sprawia, że w okolicy Trójmiasta występują 
liczne jeziora, potoki oraz mokradła. Warto przyjrzeć się z bliska ich mieszkań-
com i życiu, jakie prowadzą, i poznać dokładniej niektóre z nich.

Rzeki, mokradła i jeziora



Zwykle można go spotkać siedzącego na 
gałęzi nad taflą wody, wyczekującego na 
zdobycz, czyli rybę. Gdy już ją wypatrzy, 
daje po nią nura do wody. Przelatujący zi-
morodek przypomina pędzącą prosto błę-
kitną strzałkę. W trakcie lotu odzywa się 
przerywanymi gwizdnięciami. Zimorodek 
swoje gniazdo zakłada w ziemi – skła-
da jaja w ponadmetrowej 
długości norze wykopanej  
w skarpie. I to właśnie stąd 
pochodzi jego nazwa – ptak 
ten niegdyś nazywał się zie-
miorodek!

Zimorodek

Jest prawdziwym królem 
bagien –  jego długie, tycz-
kowate nogi znakomicie 
nadają się do brodzenia po 
mokradłach. Zwierzę to doskonale pływa, a nawet nurkuje. Choć jego kończyny 
są pokaźne, łoś nigdy nie galopuje – jest zwykle dosyć powolny. Nie lubi pośpie-
chu zapewne dlatego, że nie musi przed niczym uciekać – mało który drapież-
nik może zagrozić tak dużemu stworzeniu. Łoś jest roślinożercą, który gustuje 
w świeżych pędach, listkach oraz gałązkach drzew. Głowę samca jesienią zdobi 
okazałe poroże, które może mieć nawet 2 metry rozpiętości i ważyć 20 kg.

Łoś Jest łatwy do rozpoznania dzięki jaskra-
wemu ubarwieniu odwłoka oraz ciem-
nym przepaskom na skrzydłach. Choć 
rozpowszechniony jest w całym kraju, 
to niełatwo go spotkać, ponieważ nie 
jest zbyt liczny. Zasiedla drobne jezior-
ka, kanały, podmokłe torfowiska i nie-
zbyt wartkie strumyki. 

Szablak przepasany

To roślina owadożerna, a swój „posiłek” wabi zapachem  
i barwą. Nazwa tej byliny nawiązuje do jej wyglądu – wło-
ski pokrywające liście lśnią i dlatego wydają się być całe 
w kroplach rosy. Stanowiska rosiczki można odnaleźć na 
torfowiskach, a także przyglądając się uważnie brzegom 
jezior znajdujących się na terenie bagiennych borów.

Rosiczka



To najmniejsza europejska ważka. 
Jest wymagająca, gdy szuka miejsca, 
które zasiedli – musi to być niewiel-
kie jeziorko lub podmokłe zagłębienie  
w torfowiskach, porośnięte roślin-
nością o odpowiednim składzie ga-
tunkowym. Niegdyś liczna, obecnie  
w Polskiej czerwonej księdze zwierząt 
znajduje się na liście gatunków za-
grożonych. Powodem zmniejszenia jej  
liczebności jest osuszanie torfowisk.

Iglica mała
Jedyny naturalnie występujący w Polsce 
gatunek żólwia zagrożony jest wyginię-
ciem. Dlatego objęto go ścisłą ochroną. 
O jego losie zadecyduje to, czy zadba-
my, by miał gdzie bezpiecznie mieszkać. 
Regulowanie rzek, osuszanie terenów 
podmokłych i zalesianie terenów jego 

występowania powoduje, że ten gatunek gada zanika w naszym kraju. Pamiętaj-
my, by nie wypuszczać do naturalnego środowiska trzymanych w domach żółwi 
czerwonolicych – ich obecność w środowisku nie jest naturalna i z pewnością nie 
pomoże przetrwać żółwiowi błotnemu.

Żółw błotny

To nasz rodzimy gatunek raka, 
któremu zagraża niepożądany rak 
pręgowaty – inwazyjny i groźny. 
Żeby chronić raka szlachetnego, 
należy nauczyć się rozpoznawać 
te gatunki. Jeśli tego nie potrafisz, 
pamiętaj, aby nie przenosić znale-
zionych raków między zbiornika-
mi wodnymi, gdyż możesz w ten 
sposób przenieść również groźną 
dla raka szlachetnego chorobę. 

Rak szlachetny Czy wiesz, że...  
Bardzo ważne jest, aby nie  
zasiedlać rodzimego środo-
wiska obcymi gatunkami.

Prowadzi lądowy tryb życia. Polu-
je na owady – głównie wieczorem 
i w nocy. W okresie godów płazy 
zbierają się w płytkim zbiorniku, 
aby złożyć jaja. W tym czasie ubar-
wienie podgardla samców staje 
się błękitne, przez co łatwiej jest 
je wypatrzeć i odróżnić od brunat-
nych samic. Aby stać się dla samic 
atrakcyjniejszymi, samce wydają 
pomrukujący, buczący dźwięk przy-
jemny również dla ucha ludzkiego. 

Żaba trawna



Pokoloruj rysunek według wzoru

Dopasuj rysunki do opisów.

A) Rak szlachetny ma duże szczypce, 
zawsze czerwone na spodniej stronie. 
Szczypce nie domykają się, a ich wewnętrz-
ne krawędzie są nierówne. Na karapaksie, 
czyli na największym elemencie pancerza, 
znaleźć można jeden wyraźny guzek. Po-
między oczami na pancerzu występuje wy-
raźny wypukły „grzbiet”.

B) Szczypce raka pręgowatego domykają 
się i są mniejsze niż u raka szlachetnego,  
a ich ciemne, osmalone końcówki mają 
rozjaśnienie na szczycie. Charakterystycz-
ne dla raka pręgowatego są pręgi na od-
włoku oraz ostre kolce na „policzkach”.



Kiedy będziesz nad jeziorem, rzeką czy innym zbiornikiem wodnym, spróbuj zna-
leźć jakiś interesujący gatunek zwierzęcia lub rośliny. Zrób zdjęcie, dowiedz się, jaką 
gatunek ten ma nazwę, zbierz informacje na jego temat. Wydrukowaną fotografię 
wraz z notatką wklej tutaj.
 


