ŚWIAT PRZEDZIWNYCH ZWIERZĄT

Nasza planeta jest pełna kolorów, piękna oraz niesamowitej prostoty i harmonii.
Widać to wyraźnie zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt, gdzie istnieją gatunki,
które ukrywają cuda ewolucji w ich zachowaniu i wyglądzie. Przyroda ma ponad 9
milionów osobnych gatunków zwierząt, które potrafią urzekać swoimi formami,
wdziękiem i kolorami. Dla różnych celów, czy to przetrwania, czy reprodukcji, natura
nagrodziła te stworzenia wyjątkowymi cechami.
Szklany motyl (Greta oto)
Jeden z najdziwniejszych
i najpiękniejszych motyli na
świecie. Skrzydła Grety Oto
pozbawione są kolorowych
łusek, dlatego ich tekstura
jest przezroczysta,
z wyjątkiem brązowych
krawędzi. To powoduje, że
zmieniają kolor, w zależności
od środowiska, w którym
znajduje się motyl. Taka
niesamowita zdolność
pozwala motylom łączyć się
z roślinnością, ukrywając się
przed ptakami i innymi
naturalnymi wrogami.

Mrówka panda
To w rzeczywistości wcale nie mrówka, a gatunek osy. Można ją spotkać w Chile. Samice są
pozbawione skrzydeł i wyglądają jak duże owłosione mrówki. Mimo, że owad ten wygląda dość
sympatycznie, lepiej trzymać się z daleka bo jego żądło jest bardzo groźne.

Monarcha
Miliony tych motyli wędrują na południe z Kanady i niektórych rejonów USA do
Meksyku na zimę (od stycznia do marca). Następnie zapadają w sen zimowy na
miejscowym gatunku jodły, przez co drzewa te wyglądają jak naturalne instalacje
artystyczne.

Wenezuelska ćma „pudlowa”
Ćma – „pudel” została odkryta w 2009 roku, w Wenezueli. Na chwilę obecną nie ma
zbyt dużej wiedzy na temat tego owada. Gatunek nie jest jeszcze oficjalnie opisany.

Umbonia Spinosa: Naukowcy
są zdumieni istnieniem tego
niezwykłego stworzenia, ale
sądzą, że jest ono ściśle
związane z cykadami.
Umbonia Spinosa używa
swojego dzioba do
przebijania łodyg i picia soku.
Jedyne co można stwierdzić
to na pewno to, że zwierzę
jest wyjątkowo piękne.

Wielki żółw Cantora
Jeden z największych żółwi słodkowodnych, osiągający rozmiary godne niektórych żółwi
morskich - ponad 1 metr długości i ponad 100 kg wagi! Jego skorupa jest znacznie bardziej
zespolona z ciałem, miękka, elastyczna i pokryta grubą skórą. Życie spędza w wodzie,
nieruchomo, połykając wszystko co przepłynie obok, żywe i zmieści się w gardle. Wodę
opuszczają w zasadzie tylko samice w celu złożenia jaj.

Bierze dwa oddechy dziennie, tyle
powietrza wystarcza mu na przeżycie
doby. Wielki żółw Cantora rozradza się
w lecie (od czerwca do września),
samica
zakopuje
w
piasku
na
brzegu do 70 jaj. Żywi się
najróżniejszymi
zwierzętami (ryby,
krewetki,
kraby,
mięczaki),
a także roślinnością wodną.
Występuje lokalnie w południowej
Azji – w południowych Indiach,
Bangladeszu,
Tajlandii , Malezji,
Indonezji, Chinach
i Filipinach.
Wszędzie
jednak
jest
rzadki
i ginący.

Pingwiny skalne na Saunders Island, Falklandy
To zdjęcie przedstawia skoczną grupkę pingwinów skalnych na jednej z wysepek archipelagu
Falklandów. Skaliste ukształtowanie terenu Saunders Island, podobnie jak wielu innych miejsc
zamieszkiwanych przez pingwiny skalne, uniemożliwia im zjeżdżanie na brzuchu, co jest
charakterystycznym sposobem poruszania się innych pingwinów na lądzie. Pingwiny skalne
natomiast skaczą po nierównościach terenu. Jest to jeden z najliczniejszych gatunków
pingwinów.

Pingwin białobrewy
Za pingwinami cesarskim i królewskim plasuje się pingwin białobrewy — trzeci pod względem
wzrostu pingwin na świecie, który może osiągać prawie 90 centymetrów. Pingwiny białobrewe
mają gładkie, opływowe ciało oraz mocne płetwy, które w wodzie potrafią rozpędzać pingiwna
nawet do 35 km/h. Żaden inny ptak nurkujący nie potrafi pływać tak szybko.

Czerwonousta ryba nietoperz
Jest gatunkiem ryby promieniopłetwej, co oznacza , że jej płetwy zawierają kości. Nie potrafi
pływać - zamiast tego porusza się po dnie oceanu za pomocą płetw piersiowych. Gatunek ten
ma swoje siedlisko tylko w Ekwadorze (wyspy Galapagos) i Peru. Można go znaleźć w wodach
Oceanu Spokojnego wokół wysp Galapagos u wybrzeży Peru.

Krewetka modliszkowa (Rawka Błazen)
Krewetka modliszkowa znana jest również jako szarańcza wodna i wodny morderca. W
tym gatunku odnóża wyposażone są na końcach w daktylokształtne zgrubienia,
służące jak rękawice bokserskie – do uderzania przeciwnika. Krewetka modliszkowa
nie może mieszkać w akwarium, ponieważ mogłaby zabić innych jego mieszkańców lub
nawet zbić szkło. Atakuje przeciwnika z prędkością uderzeniową 23 m/s

Błękitny smok
To Glaukus Atlanticus to gatunek jadowitego ślimaka morskiego, występującego w wodach
umiarkowanych i tropikalnych. Jego charakterystyczną cechą jest pływanie "głową w dół", przy
wykorzystaniu gazu w swoim żołądku. Osiąga długość od 0,5 cm do 3 cm. Jego ciało jest
spłaszczone i zwęża się ku tyłowi. Posiada sześć kończyn (pierwsza para jest szczególnie duża),
które rozgałęziają się promieniście.

Rozgwiazda Oreaster reticulatus, Belize
Ponad tysiąc gatunków rozgwiazd żyjących w oceanach sprawia, że trudno jest je od siebie
odróżnić. Pomaga w tym ich skorupa, czyli endoszkielet. Naukowcy rozróżniają dwa typy
rozgwiazd, częściowo na podstawie ich kolorów, kształtów i wzorów płytek wapiennych,
z których zbudowana jest ich skorupa. Mogą być ziarniste lub grudkowate, albo — jak na tym
zdjęciu — pokryte tępymi kolcami. Tutaj widzimy rozgwiazdę Oreaster reticulatus spoczywającą
na miękkim piasku na dnie Morza Karaibskiego u wybrzeży Belize. Siedliskiem tej rozgwiazdy
jest licząca 1000 km długości Wielka Mezoamerykańska Rafa Koralowa, ustępująca pod
względem wielkości tylko australijskiej Wielkiej Rafie Koralowej.

Pławikonik australijski.
Te wolno poruszające się ryby są z tej samej rodziny co koniki morskie i używają
swoich podobnych do liści kończyn jako kamuflażu i ochrony przed drapieżnikami.

Samogłów
Jest to najcięższa znana ryba kostnoszkieletowa, może osiągać nawet do 3 metrów długości, a
jej waga dochodzi do 2 ton! W związku ze swoją masą pływa bardzo powoli i do tego często na
boku. Samice samogłowa mogą na raz produkować nawet do 300 milionów jaj – to najwięcej
spośród wszystkich kręgowców! Ryba zwana po japońsku mola mola uważana jest za wielki
przysmak w kraju kwitnącej wiśni w Korei i na Tajwanie.

Narwal
Jest to wieloryb zębaty pochodzący z Arktyki. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych
wielorybów na ziemi. Ze względu na swoje ogromne rogi jest potocznie zwany
jednorożcem oceanu.

Blobfish
Blobfish jest prawdopodobnie najbrzydszą rybą na świecie. To ryba głębinowa,
zamieszkująca wody południowego wybrzeża Australii oraz Tasmanii. Zamieszkuje
ocean na głębokości nawet 1000 metrów. Ze względu na swój wygląd ryba blobfish
stała się bohaterką tysięcy memów i śmiesznych obrazków.

Ślepy wąż:
Tego niezwykłego węża bez oczu, znaleziono w Amazonii. Jego nazwa to
atretochoana Eiselti. Przypuszcza się, że to wąż wodny, spokrewniony z węgorzem
z uwagi na mięsiste płetwy grzbietowe. Większość ludzi nazywa go potocznie ślepym
wężem.

Indyjska fioletowa żaba
Ten rzadki gatunek żaby powszechnie spotykany w Indiach, jest znacznie bardziej nadęty
i okrągły w stosunku do innych żab. Indyjskie fioletowe żaby mają również nietypowy kształt
głowy. Żaba spędza tylko 2 tygodnie w ciągu roku na powierzchni ziemi.

Żmija krzaczasta
Zamieszkuje lasy tropikalne Afryki. Jest to żmija polująca nocą. Być może wygląda dość groźnie,
ale jest to jeden z najmniejszych węży, jego maksymalna długość to 78 cm.

Zdradliwy smok
Jest to odmiana australijskiej jaszczurki, która zamieszkuje głównie pustynie. Jak
sama nazwa wskazuje wygląda jak mały smok. Jest także znana pod nazwą górski
diabeł. Jaszczurka jest pokryta ostrymi kolcami, których używa by odstraszyć
drapieżniki. Czas życia tego gada to 20 lat, zdecydowanie więcej niż większość
jaszczurek.

Gekon ogonolistny
Nie powinno nikogo dziwić, że gekony wykształciły doskonałe metody kamuflażu, jednak ten
gatunek wyspecjalizował się do tego stopnia, że ukształtował swój ogon tak, że przypomina on
kształtem liść. Niektóre z nich wykształciły dodatkowo płaskie płaty skóry, które rozpraszają
cienie i sprawiają, że siedząc na drzewie, gekon jest praktycznie niewidoczny.

Jelonkowiec błotny
Występuje w Chinach i Korei. To sympatycznie wyglądające stworzenie ma ukryte
w szczękach dwa duże górne kły, każdy liczący po ok. 8 cm długości. Jelonek nie
wykorzystuje ich jednak do zdobywania pokarmu, lecz terytorium, używając zębów
do walki oraz obrony. Z tego powodu zwany jest też niekiedy jeleniem wampirem.

Antylopa Saiga
Antylopy te zamieszkują stepy Euroazji. Jest to gatunek mocno zagrożony, w Chinach
i Mongolii zupełnie już wyginął. Antylopa ta znana jest z bardzo nietypowej
wielkości i budowy nosa. Jej przerośnięte nozdrza tworzą krótką trąbę, która spełnia
dwie istotne funkcje – w zimie nagrzewa powietrze przed dostaniem się do płuc, w
lecie filtruje kurz i pomaga chłodzić organizm.

OKAPI
To bliski krewny żyrafy, a nie (choć mogłoby się tak wydawać) zebry czy konia. Okapi pochodzi
z Demokratycznej Republiki Konga w Afryce Środkowej. Zwierzęta te osiągają 2,1 m długości i
1,5 do 1,7 m wysokości w kłębie. Ogon ma długość 30 do 40 cm. Nogi są wysokie. Duże uszy.
Masa ciała tych zwierząt osiąga około 250 kg

Małpki Rokselana
Urocze małpki Rokselana żyją w ogromnych stadach, potrafią przemieszczać się w aż 600osobowych grupach! Emitują szeroką gamę wokalizacji bez użycia warg i mięśni twarzy,
podobnie do brzuchomówców.

Pigmejka
Najmniesza z małp. Mieści się w dłoni, długość jej ciała to zwykle 14-16cm, masa ciała-85g.
Należy do rodziny płaskowatych. Jest aktywna w dzień, pazury przystosowują ją doskonale do
wspinania się po drzewach, gdzie najczęściej nocuje. Jest wszystkożerna, jednak najchętniej
żywi się sokami i żywicą drzew. Pigmejki żyją w parach lub małych grupach. Występują w lasach
deszczowych Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru i Peru.

Nosacz
Gatunek małpy z rodziny makakowatych. Posiada charakterystyczny długi nos. Nosy samców są
znacznie większe niż samic. Dodatkowo u starszych samców wydłuża się on jeszcze do 10 cm
i zaczyna zwisać. Zwierzęta tego gatunku posiadają również pękate brzuchy. Żywią się owadami
oraz młodymi liśćmi i owocami. Żyją w grupach składających się z jednego samca i 2-7 samic.
Prowadzą dzienny tryb życia. Występują na Borneo.

Golec

Wyjątkowo brzydki i całkowicie pozbawiony owłosienia gryzoń z rodziny kretoszczurów.
W zamian za nietypową urodę natura obdarzyła go zaskakującą jak na gryzonia długością życiado 28 lat (najdłużej z gryzoni). Jest niemal całkowicie odporny na nowotwory. Dodatkowo z
powodu braku neuroprzekaźnika-substancji P w jego skórze, nie odczuwają one bólu podczas
zadraśnięcia lub otarcia. Golce żyją w koloniach przypominających kolonie pszczół. Występuje
tam królowa, do trzech dominujących samców oraz robotnicy. Tylko królowa i dominujące
samce mają przywilej rozmnażania się. Po śmierci królowej dochodzi często do zaciekłych
bojów między samicami o zajęcie jej miejsca. Zwykłe osobniki osiągają rozmiary 8-10cm, 3035g, a królowa - 50-80g. Golce występują na terenach pustynnych Afryki Wschodniej.

Tenrek pręgowany
Ten mały zwierzak to gatunek ssaka owadożernego odkryty na Madagaskarze.
Jego ciało pokrywa futerko o sztywnym włosiu i kolce. Na całym ciele duże pasy żółte
i czarne. Jest aktywny za dnia i w nocy. Tenrek w chwili zagrożenia zwija się
częściowo w kulkę, poruszając szybko kolcami znajdującymi się na karku, co
powoduje przejmujący szczęk.

Gwiazdonos
Gwiazdonos to mały kret z niezwykłym pyskiem wyposażonym w 22 różowe wypustki.
W jednej wypustce znajduje się 25 tysięcy narządów Eimera, które działają jak receptory
dotyku w naszej skórze. Służą one do pozyskiwania informacji w ciemnych podziemnych
korytarzach, do wyczuwania, czy gdzieś po drodze nie czai się posiłek. Znalezienie larwy owada
oraz schwytanie jej zajmuje mu 1/5 sekundy. Czyni go to jednym z najszybszych łowców na
świecie.

Małpiatka aye-aye (palczak madagaskarski)
Kolejne zadziwiające zwierzę to mieszkaniec Madagaskaru – małpiatka aye-aye, zwana po polsku palczakiem
madagaskarskim. Jest to największy na świecie przykład nocnego naczelnego. Ma rozmiar przeciętnego kota,
(2-3kg)co zaś charakterystyczne , posiada długi środkowy palec zakończony hakowatym pazurem, który służy
mu do wyszukiwania larw w korze drzew. Oprócz nich żywi się również kokosami, owocami, bambusem i
trzciną cukrową. Jego siekacze rosną przez całe życie. Prowadzi nocny tryb życia.

Nyctimene major
Nietoperz z rodziny rudawkowatych. Wygląda jakby miał pozłacane uszy, skrzydła, oczy i nos. Jego nozdrza są
umieszczone na rurkowatych wyrostkach nosa. Taka budowa prawdopodobnie służy do lepszego
wyszukiwania owoców. Żywi się on figami i młodymi kokosami. Żeby dostać się do miąższu, odgryza kawałek
owocu, a następnie rozciera go sobie na piersi i spija sok. Jak większość nietoperzy jest aktywny nocą.
Występuje w Nowej Gwinei, Australii oraz na Wyspach Salomona.

• Nauka wciąż się rozwija, a w ślad za nią podążają
kolejne odkrycia. Badacze odkrywają przed nami
kolejne gatunki zwierząt, o których istnieniu
jeszcze jakiś czas temu nie wiedzieliśmy.
Prezentacja, którą obejrzeliście pokazała zaledwie
małą część ciekawych przedstawicieli świata
fauny, o których można powiedzieć jedno:
są dziwne 
Dziękujemy za
uwagę.
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