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Panda 

Panda Wielka 



Panda wielka 

Do najbardziej osobliwych i najłatwiej rozpoznawalnych gatunków zwierząt należy zagrożona 

wyginięciem 

 panda wielka  

często uważana za symbol fauny Chin. 

Panda wielka, niedźwiedź bambusowy – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny 

niedźwiedziowatych. Panda wielka zamieszkuje lasy bambusowe na wysokości 1200–4100 m 

n.p.m. Jej przynależność do drapieżnych nie ulega wątpliwości, jednak w rzeczywistości 

odżywia się pędami roślin, nie gardzi też rybami i małymi gryzoniami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Panda_wielka


JAK 





 

duży ssak z rodziny wołowatych. 

 Żyje zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym. Udomowione jaki są 

zwierzętami jucznymi, poza tym dają mleko i wełnę. Jaki zwyczajne 

są przeżuwaczami, żyją samotnie lub w niewielkich stadach, w stanie dzikim 

na wysokościach od 4 do 6 tys. m n.p.m. Stada zazwyczaj składają się z samic 

z młodymi. Stare samce żyją oddzielnie. Samice opiekują się potomstwem 

przez rok. Potomstwo pełną dorosłość osiąga po 6-8 latach. Zwierzęta mogą 

dożyć kilkudziesięciu lat. Znoszą niekorzystne warunki otoczenia, takie jak: 

niedobór paszy na wysoczyznach górskich, niedostatek tlenu i niskie 

temperatury – średnia wynosi tam ok. 0 °C, zimą temperatury spadają 

niekiedy nawet do –50 °C 

JAK ZWYCZAJNY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82owate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mleko
https://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%BCuwacze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stado
https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza


Koziorożec syberyjski 



Koziorożec syberyjski 
 

•Koziorożec syberyjski– ssak z 

rodziny wołowatych. 

•Występuje w północnej i środkowej Azji. 

•Wpisany do Czerwonej księgi gatunków 

zagrożonych Międzynarodowej Unii 

Ochrony Przyrody i Jej Zasobów 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82owate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwona_ksi%C4%99ga_gatunk%C3%B3w_zagro%C5%BConych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwona_ksi%C4%99ga_gatunk%C3%B3w_zagro%C5%BConych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Unia_Ochrony_Przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Unia_Ochrony_Przyrody


IRBIS   ŚNIEŻNY 



Irbis śnieżny 
Aktywny w ciągu dnia oraz o zmierzchu. 

 W poszukiwaniu zdobyczy przemierza terytorium łowieckie po stałych ścieżkach.  

Jest bardzo czujny i ostrożny. Żyje samotnie. Poluje na górskie ssaki kopytne 

takie jak koziorożce, markury, dziki, nachury, tary i piżmowce syberyjskie, a 

także na świstaki, ptaki oraz niewielkie kręgowce. 

 Po ciąży trwającej 90–100 dni rodzą się 2-3  młode.  

Z matką przebywają do 1 roku. 

 Młode rodzą się w jaskiniach lub szczelinach skalnych, które są wyściełane 

sierścią matki  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Capra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Markur_%C5%9Bruborogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzik_euroazjatycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nahur_g%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tar_himalajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%BCmowiec_syberyjski


Niedźwiedź tybetański 

 tybetański niedźwiedź błękitny 

najrzadziej występujący i najmniej 

poznany podgatunek niedźwiedzia 

brunatnego, drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. 

Zamieszkuje Wyżynę Tybetańską. 

Unika kontaktu z człowiekiem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podgatunek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_brunatny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_brunatny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwiedziowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Tybeta%C5%84ska


Sęp himalajski 

gatunek dużego 

 ptaka padlinożernego z 

rodziny jastrzębiowatych.  

Ptak występujący 

w Himalajach,  

bliski zagrożenia 

wyginięciem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Padlino%C5%BCercy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99biowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaje


Wielbłąd dwugarbny 

 
Baktrian  

gatunek wielbłąda występujący 

zarówno w stanie dzikim na 

stepach 

centralnej Azji (Mongolia i Chiny), 

jak również jako zwierzę 

hodowlane. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa


Piżmowiec syberyjski 

Piżmowiec syberyjski  

kabanga  

bezrogi gatunek ssaka kopytnego z 

rodziny piżmowcowatych  (wcześniej zaliczany był 

do jeleniowatych), żyjący w górskich lasach Azji. 

 Samce mają w górnej szczęce długie kły 

wystające na zewnątrz, na brzuchu zaś gruczoł 

wydzielający piżmo. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%BCmowcowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeleniowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja


Goral himalajski 

Ssak z 

rodziny wołowatych występujący w 

zachodnich Himalajach, południowo-

wschodnich Chinach, Mandżurii i 

w Korei. Zasiedla skaliste tereny 

ponad granicą lasu. Dawniej był 

poławiany dla futra i mięsa, a części 

jego ciała były wykorzystywane w 

medycynie ludowej. Obecnie objęty 

ochroną prawną. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82owate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mand%C5%BCuria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea


Jenot azjatycki 

szop usuryjski, junat, tanuki, 

gatunek drapieżnego ssaka należącego 

do rodziny psowatych . Występuje przede 

wszystkim w dużych lasach i różnego 

rodzaju mniejszych zadrzewieniach. Lubi 

przebywać w pobliżu wody. 

Jest drapieżnikiem, ale dużą część jego 

pożywienia stanowią też rośliny. Zapada 

w sen zimowy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sen_zimowy


Tygrys syberyjski największy z podgatunków tygrysa 

azjatyckiego, drapieżnego ssaka z 

rodziny kotowatych.  

Zamieszkuje górskie, gęste lasy iglaste i 

mieszane w pobliżu rzek i potoków. 

Poluje na duże ssaki, głównie dziki i 

jelenie, atakuje również bydło 

domowe. Ciąża trwa trzy i pół miesiąca, 

rodzą się 2–3 młode. 

 Żyje około 15 lat. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podgatunek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_azjatycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygrys_azjatycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCa


Żuraw mandżurski 

Gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi . 

Jest drugim co do rozmiaru ciała dzikim 

żurawiem na świecie.  

W Azji Wschodniej jest symbolem 

szczęścia i wierności.  

 Zwykle składa dwa jaja, z których 

wykluwa się tylko jedno młode. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBurawie_(ptaki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja_Wschodnia


Salamandra olbrzymia chińska 

• Gatunek płaza ogoniastego. 

•  Największy żyjący współcześnie płaz świata. 

• Gatunek krytycznie zagrożony. 

• Drastyczny spadek liczebności populacji 

spowodowany jest utratą siedlisk, 

zanieczyszczeniami wód oraz polowaniami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82azy_ogoniaste
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_(biologia)


Niedźwiedź brunatny Gatunek drapieżnego ssaka z 

rodziny niedźwiedziowatych. Zamieszkuje 

Azję, Europę Północną i Amerykę Północną.  

Nie jest zagrożony wyginięciem. 

Długość życia wynosi do 30–40 lat w stanie 

dzikim 

 Jest wszystkożerny; żywi 

się nasionami,  grzybami,  dżdżownicami,  śli

makami,           jajami ptaków, miodem, 

poluje także na zwierzynę leśną, łowi też 

ryby. Środowisko życia 

stanowią puszcze, tajga oraz zalesione rejony 

górzyste. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwiedziowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasiono
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCd%C5%BCownicowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajo_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajga


Słoń indyjski • Słoń indyjski żyje w stadach złożonych przeważnie z 

8-10 samic z młodymi 

• Doskonale pływa i chętnie kąpie się w 

błotnistych sadzawkach. 

•  Pożywienie słoni indyjskich 

stanowią trawy, liście, kora, miękkie drewno, 

pędy bambusa i owoce, szczególnie dzikie figi. 

•  Ciąża trwa (ok. 21 miesięcy), 

• Samica rodzi jedno młode o masie ok. 100 kg, 

• W warunkach hodowlanych żyje przeciętnie 

     40-60 lat. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stado
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadzawka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiechlinowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bambus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Figa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCa


Aligator chiński 

• Gatunek krokodyla 

 z rodziny  aligatorowatych  

• Zamieszkuje niewielki obszar nad 

dolnym biegiem 

rzeki Jangcy w Chinach. 

•  Zimuje na lądzie w wygrzebanych 

przez siebie norach w pobliżu wody. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krokodyle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aligatorowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jangcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny


Kobra królewska • Jej siedliskiem są gęste 

górskie lasy oraz bambusowe dżungle, lubi także 

osiedlać się opodal strumieni i bajorek. Występuje 

na obszarze  południowych Chin. 

• Żywi się przeważnie wężami. Potrafi zjeść nawet 

węże własnego gatunku. Je także inne zwierzęta 

np. szczury, myszy. 

• Samica po zniesieniu jaj przykrywa je 

opadłymi liśćmi i rozmaitymi odpadami. Potem 

opiekuje się nimi, owinięta wokół gniazda. 

Niedługo przed wykluciem młodych, matka 

opuszcza gniazdo, aby nie ulec pokusie zjedzenia 

własnego potomstwa. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bambus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Myszowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajo_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo_(etologia)

