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środowisko przyrodnicze

Jezioro
Jezioro to naturalny zbiornik wodny. W zagłębieniu zwanym misą 
jeziorną gromadzą się wody powierzchniowe. Odpływ i parowanie, czyli 
ubytek wody jest mniejsze niż jej ilość zasilająca jezioro. Wszystkie 
organizmy związane ze środowiskiem wodnym są specjalnie do niego 
przystosowane. Misy jeziorne na terenie Polski zostały wyżłobione naj-

częściej przez lądolód zalegający tu przed tysiącami lat.

czapla

pływak  
żółtobrzeżek

szczupak
brzanka

wydra

kaczka

rozwielitka

pierwotniak

glony

kijanka

rośliny wodne

rośliny wynurzone, tworzące przybrzeżne szuwaryrośliny zanurzone w wodzie rośliny o liściach pływających

1. Rzęśl 
2. Moczarka kanadyjska 
3. Wywłócznik 
4. Rdestnica 
5. Glony (algi)

6. Grzybień biały 
(nenufar) 

7. Rzęsa 
8. Jeżogłówka 

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9. Trzcina 
10. Pałka 
11. Turzyca 
12. Sit 

zależności pokarmowe w jeziorze 

Budowa BoBra

Wielkie, ostre zęby rosną im nieustannie, dla-
tego muszą je regularnie ścierać na drewnie, 
z gałęzi budują tamy na wodzie

małe oczy posiadają trzecią 
powiekę umożliwiającą do-
kładne widzenie pod wodą

małe uszy 
zaciskają 
się podczas 
nurkowania

gęsta sierść  
o obfitym 
podbiciu pu-
chowym chroni 
przed zimnem 
i wilgocią

ogon (zwany kielnią lub plu-
skiem) jest szeroki, spłaszczony 

i pokryty łuskami, służy jako 
ster regulujący głębokość 

zanurzenia i jako dodatkowe 
wiosło napędowe

 palce u stóp są 
złączone błoną, 

ułatwiającą  
pływanie

kończyny przed-
nie są krótkie, 

drobne i chwytne, 
służą do kopania 

nor, czyszczenia 
futra, wkłada-

nia pokarmu 
do pyszczka

Budowa żaBy

głowa

wypukłe oczy umożliwiają 
obserwację nad wodą, powieki 
zapobiegają wysychaniu oczu 
poza środowiskiem wodnym

naga, wilgotna skóra ułatwia 
pokonywanie oporu wody, chroni 
przed wysychaniem i ułatwia 
wymianę gazową

błona pławna między 
palcami, których jest 

pięć, ułatwia poruszanie 
się w wodzie

kończyny przednie 
są czteropalczaste 

silnie umięśnione, długie 
tylne nogi pozwalają 
żabie sprawnie poruszać 
się (skakać) poza środo-
wiskiem wodnym

tułów

otwór nosowy pozwa-
la zasysać powietrze, 

dzięki któremu tlen 
dociera do płuc

Budowa ryBy
głowa tułów ogon

płetwa ogonowa – od niej zależy 
szybkość ruchu

łuski wyrastają ze skóry pokrytej 
powłoką śluzu, powiększają 
opływowość ryb, chronią ich ciało 
przed uszkodzeniami o kamienie 
i przez drapieżniki.

linia boczna biegnie wzdłuż tułowia po obu 
stronach, informuje rybę o ruchach wody

płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa pomaga-
ją utrzymać rybie równowagę

pokrywy skrzelowe przykrywają 
skrzela służące do oddychania 

tlenem rozpuszczonym w wodzie

oko ryby obejmuje kąt 
widzenia 180°, dlatego widzi 

ona w zasadzie całe otoczenie 
„naokoło głowy”, nie posiada 

gruczołów łzowych ani powiek 
– w warunkach w jakich żyją 

nie są im potrzebne

nozdrza, za pomocą 
węchu ryby mogą 

lokalizować pokarm ze 
znacznych odległości

otwór gębowy zaopatrzo-
ny w ruchome szczęki

płetwa grzbietowa pomaga 
w pływaniu i utrzymaniu rów-
nowagi

wydra

czapla siwa

łabędź niemy

ważka świtezianka

pływak żółtobrzeżek

pałka

szczupak

rzesa
wodna

grzybień
białystadia rozwojowe

żaby wodnej

grążeł
żółty

karaściosa

moczarka

liń

ślimak żyworodek

rak

piskorz

rogatek

kaczka krzyżówka
(samiec)

kaczka krzyżówka
(samica)
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