
Krokodyle 

  

 

Temat: Charakterystyka krokodyli. 
  

 



Krokodyl nilowy 



Wielkość i wygląd 



• Samiec  

• 4,2 m (Dorosły) 

 

• Samica 

•  2,4 – 3,8 m (Dorosła) 

 Długość 



Występowanie 



Występuje prawie w całej 
Afryce. Nie zamieszkuje 

chłodnych obszarów Afryki 
północnej oraz pustynnych 

obszarów Sahary. Zamieszkuje 
brzegi rzek, jezior i zbiorników 

wodnych. Dni spędza na brzegu, 
a na noc zanurza się w wodzie. 



rozmnażanie 



Czym się żywi? 



Czym się żywi? 



Ciekawostki 
Jest największym krokodylem Afryki 

Kiedy poluje   czyha w wodzie blisko brzegu całkowicie 

zanurzony w wodzie 

Krokodyl atakuje także duże ssaki, gdy te korzystają  

z wodopoju. Krokodyl czyha w wodzie blisko brzegu 

całkowicie zanurzony w wodzie (wystają tylko oczy i nozdrza). 

Gdy się nadarza okazja, chwyta ofiarę za nogi lub głowę, 

wciąga je do wody i topi. Utopione zwierzę jest następnie 

rozrywane i połykane w kawałkach. 



Gawial 



Wielkość i wygląd 



Długość 

• Samiec 

• 3 – 6 m (Dorosły) 

 

• Samica 

• 2,6 – 4,5 m (Dorosła) 

 



Występowanie 





Czym się żywi? 





Ciekawostki 
Gatunek ten jest krytycznie zagrożony wymarciem. 

Jest   gatunkiem bardzo trudnym w hodowli. 

Ze względu między innymi na brak odpowiedniego 

pokarmu dość szybko pojawiają się objawy 

rachityzmu, który jest przyczyną zniekształcenia 

paszczy.  



aligator 



Wielkosć i wygląd 



• Samiec 

• 3 – 4,6 m (Dorosły) 

 

• Samica 

• 2,6 m (Dorosła) 

Długość 



Występowanie 



Występowanie 



Jak odróżnić 
aligatora od 
krokodyla? 





Czym się żywi? 





Ciekawostki 

Mają od 74 do 80 zębów w szczęce, a gdy zęby 
się zużywają lub wypadają, są wymieniane. 
Aligator może mieć ponad 2000 zębów w 

ciągu swojego życia. 

Amerykańskie aligatory używają przynęt do 
polowania na ptaki. Trzymają one kije i gałęzie 

na głowach, wabiąc ptaki poszukujące 
materiału do gniazdowania. 

Aligatory to masywne zwierzęta które mogą 
ważyć nawet 400 kg i mieć od 3 do 4 metrów 

 



Kajman 



Wielkość i wygląd 



 Długość dorosłych kajmanów od 3,4 do 4,5 m 



Występowanie 





Czym się żywi? 





Ciekawostki 

Może on osiągać nawet długość 4, 5 metra, choć istnieją 

niepotwierdzone przypadki zaobserwowania nawet 

sześciometrowych osobników. 

To największy aligator na świecie i jednocześnie największy 

drapieżnik Amazonki. Kajman czarny jest nieznacznie 

mniejszy od krokodyla nilowego. 

Najbardziej popularnym i najczęściej występującym w 

naturze kajmanem jest kajman okularowy – jego populacja 

może sięgać nawet miliona osobników 
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