
Śladami pingwinów



KIM SĄ PINGWINY?

rząd nielotnych 
ptaków 

obejmujący 
rodzinę 

pingwinowatych, 
do której zalicza 
się 18 gatunków 

występujących w 
zimnych morzach 

półkuli 
południowej. 



RODZAJE PINGWINÓW

Do najbardziej znanych 
pingwinów należą:

› Pingwin białobrewy

› Pingwin białoskrzydły 

› Pingwin cesarski

› Pingwin grubodzioby 

› Pingwin grzebieniasty

› Pingwin Humboldta

› Pingwin królewski 

› Pingwin Adeli

› Pingwin krótkoczuby

› Pingwin Magellana



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

› Wysokość 40-115 cm

› dzioby zróżnicowane

› silnie przesunięte ku tyłowi mocne nogi które pełnią 
funkcję płetw tylnych

› trzy przednie palce spięte błoną pławną

› krótki, sztywny ogon, pełniący z nogami funkcję steru

› wąskie skrzydła pełniące funkcję płetw napędowych

› nielotne

› łuskowate pióra



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

› brzuch biały, grzbiet i głowa ciemna (czarna, 
granatowa, szara)

› często na głowie czub

› na lądzie chodzą w postawie wyprostowanej, bądź 
ślizgają się na brzuchu, odpychając się kończynami

› w wodzie osiągają prędkość ponad 20 km/h

› kolonijne (największe kolonie liczą do miliona 
osobników)

› gniazdo na nieosłoniętym terenie, w szczelinie bądź 
norze, zbudowane z kamieni lub części zielonych roślin

› składają dwa jaja (pingwin królewski i pingwin cesarski 
– jedno)



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

› wysiadują jaja na stopach pod fałdem tłuszczowym 
brzucha

› podczas wysiadywania nie odżywiają się (nawet do 
kilku miesięcy)

› odżywiają się pokarmem zwierzęcym: rybami, 
głowonogami i skorupiakami, które zdobywają w 
morzu

› mają bardzo dobrze rozwinięty słuch

› gruba warstwa tłuszczu pod skórą zapewnia im 
ochronę przed zimnem



EWOLUCJA

Najstarszymi znanymi 
pingwinami są gatunki rodzaju 
Waimanu z Nowej Zelandii.

Wczesne pingwiny, takie jak 
Inkayacu sprzed około 36 mln 
lat, były prawdopodobnie 
ubarwione inaczej niż 
współcześni przedstawiciele tej 
grupy –miały pióra ubarwione 
szaro i czerwono-brązowo.

Zmiany w ich morfologii mogły 
wynikać z hydrodynamicznych 
wymagań podczas 
podwodnego pływania.



WYSTĘPOWANIE

Rodzina pingwinów 
obejmuje gatunki morskie 
(na lądzie pojawiają się 
jedynie w strefie 
brzegowej) zamieszkujące 
zimne morza półkuli 
południowej. Najliczniejsze 
wokół Antarktydy i 
sąsiednich wysp oraz 
wybrzeży Ameryki 
Południowej, najwięcej 
gatunków w pobliżu 
Nowej Zelandii. Jedynym 
gatunkiem gnieżdżącym 
się nieco na północ od 
równika (na Galapagos) 
jest pingwin równikowy.



PINGWINY W KULTURZE

Każdy człowiek wie jak 
wygląda pingwin, a to 
między innymi dzięki 
korzystaniu z wizerunku 
pingwina powszechnie w 
kulturze masowej. Drugi 
powód jest taki, że to 
nieliczne zwierzę, jakie 
zasiedla Antarktydę, 
wzbudzające u ludzi podziw i 
szacunek, jeśli chodzi o 
wytrzymałość na 
ekstremalne warunki. Oto 
wybrane pozycje z zakresu 
popkultury:



PINGWINY W KULTURZE

• Pingwiny z Madagaskaru - kultowa 
animacja ze studia Pixar, w której 4 
pingwiny zdobyły serca widzów na 
całym świecie.

• Pingwin Pik-Pok - to nasza rodzima 
produkcja animacji z Se-ma-forum, a 
jednocześnie bohater bajki Adama 
Bahdaja.

• Zaczarowana zagroda - książka dla 
dzieci Aliny Centkiewicz i Czesława 
Centkiewicza.

• Marsz pingwinów - przejmujący, głośny 
film o pingwinach w reżyserii Luca 
Jacqueta , zdobywca Oscara z 2005 
roku w kategorii pełnometrażowy film 
dokumentalny. 

• Tupot małych stóp (Happy feet) -
animowana bajka dla dzieci o 
pingwinach, nagrodzona Oscarem.



CIEKAWOSTKI

› Niektóre gatunki osiągają pod wodą szybkość nawet do 
30 km/godz.

› Największym i zarazem najbardziej znanym 
przedstawicielem pingwinów jest pingwin cesarski 
osiągający ponad 1m wzrostu i wagę 30 kg.

› Pingwiny cesarskie mogą przebywać pod wodą do 15 
minut i zanurzyć się na głębokość 265 m.

› Jeden z gatunków pingwina, tzw. skocz złotoczuby, 
porusza się po lądzie... skokami.

› Podczas nurkowania serce pingwina zwalnia tempo 
uderzeń - dzięki temu krew w ciele zwierzęcia krąży 
wolniej, a organizm zużywa mniej tlenu.

› Pióra pokrywające ciało pingwina nachodzą na siebie 
niczym dachówki. Dzięki temu woda nie ma styczności z 
jego skórą i nie wychładza organizmu.

› Młodymi pisklętami najczęściej opiekuje się samiec, 
natomiast samica poszukuje pożywienia.

› Oczy pingwinów są bardzo czułe w zakresie barw 
niebieskiej i zielonej. Dzięki temu pingwiny doskonale 
widzą nawet przy bardzo słabym oświetleniu i z 
powodzeniem polują nawet w ciemnej morskiej głębinie.



PORTRETY PINGWINÓW

PINGWIN CESARSKI PINGWINY BIAŁOBREWE

PINGWIN ADELI PINGWIN KRÓLEWSKI



MATERIAŁY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ:

• https://zwierzaki.pl/pingwin-cesarski

• https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/pingwiny

• https://zwierzak.fandom.com/pl/wiki/Pingwin_Cesarski

• https://pl.dreamstime.com/kolekcja-r%C3%B3%C5%BCnych-gatunk%C3%B3w-

pingwin%C3%B3w-na-kolorowym-obrazie-kr%C3%B3l-cesarski-ma%C5%82y-

afryka%C5%84ski-skownik-p%C3%B3%C5%82nocny-ilustracja-image184956251

• http://www.birdwatching.pl/galerie-autorskie/1096-piotrgryz/zdjecie/17983

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingwiny

• https://sp69sms.pl/2021/04/swiatowy-dzien-pingwina/

• https://belsat.eu/pl/cartoon/maly-pingwin-pikpok/

• https://www.hbomax.com/pl/pl/feature/urn:hbo:feature:GXmf4DA8Y5iLCHAEAABwK

• https://nonsa.pl/wiki/Pingwiny_z_Madagaskaru

• https://styl.interia.pl/spoleczenstwo/news-najgorsza-zima-na-ziemi,nId,5065142

• https://kopalniawiedzy.pl/pingwiny-Antarktyka-choroby-zakazne-ocieplenie-klimatu-

patogeny-Wray-Grimaldi,21649
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• https://zwierzak.fandom.com/pl/wiki/Pingwin_Adeli

• https://dinoanimals.pl/zwierzeta/pingwin-krolewski-aptenodytes-patagonicus/
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