
 



•  to zwierzęta zdolne do utrzymywania 
stałej  temperatury ciała bez względu na 
temperaturę otoczenia dzięki mechanizmom 
termoregulacji i wewnętrznej 
produkcji  ciepła na drodze  termogenezy.  

 

• Do zwierząt stałocieplnych zalicza 
się  ptaki i  ssaki. 



•  jest strategią adaptacyjną zwierząt polegającą 
na ciągłej (bądź długookresowej) zdolności do 
utrzymywania stałej temperatury ciała 
niezależnie od  warunków panujących 
w  środowisku zewnętrznym dzięki 
mechanizmom  termoregulacji oraz 
dodatkowej produkcji ciepła (termogeneza). 



• Stałocieplność umożliwia zwierzętom 
stałocieplnym utrzymywanie temperatury 
ciała wyższej niż temperatura otoczenia – 
temperatura ciała ptaków wynosi ok. 40°C, 
temperatura ciała ssaków – ok. 37°C.  

• Dzięki tej zdolności zwierzęta te mogą 
zasiedlać obszary o niekorzystnym 
klimacie  oraz utrzymywać aktywność  
w różnych porach roku oraz doby.  



Żołędnica europejska   
to małych rozmiarów  ssak zaliczany do rodziny  popielicowatych. Dorasta do 14 cm razem 

z  ogonem, z czego nań przypada nawet 10 cm.  W Polsce występuje w  Babiogórskim Parku 
Narodowym. Żołędnica zimę spędza w dziupli, w zbudowanym przez siebie gnieździe i z zapasami 

zgromadzonymi  jesienią. Zapada w sen zimowy. Hibernacja trwa od października do marca.  



 
Żyrafa 

Najwyższe ze zwierząt lądowych są roślinożerne. Żyrafy żyją na wolności do 25 lat 
 i obecnie są w czerwonej księdze IUCN* zaliczane do gatunków narażonych. Dzięki 
półmetrowemu językowi z łatwością są w stanie skubać liście z najwyższych drzew. 

 

* IUCN  to międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja 
skupiona na problemach środowiska naturalnego. 



Gepard 
Najszybsze zwierzę na świecie żyje od 10 do 12 lat. Nie potrafią ryczeć jak inne wielkie 

koty, za to w ciągu zaledwie 3 sekund przyspieszają od 0 do 97 km/h. Kocięta geparda są 
bezradne przez pierwszych kilka tygodni życia. Samica chowa je w wysokiej trawie na 
czas, gdy sama poluje. Dzięki nastroszonemu, złocistemu futru zwanego płaszczem są  
 dobrze zakamuflowane. Z wiekiem ich płaszcz pokrywa się charakterystycznymi dla 

geparda cętkami.  



 

Krowa wyżynna 
Ta pochodząca ze Szkocji krowa występuje także w Australii, Nowej Zelandii, Europie, 

Kanadzie i USA. Rzadko się ją doi, chociaż jej mleko ma często bardzo wysoką 
zawartość tłuszczu. Jej długie rogi umożliwiają przekopywanie się przez śnieg, a długie 

włosie ułatwia przetrwanie w niskich temperaturach. 
 



 
Bizon 

Bizony występują w Ameryce Północnej (gdzie są zwane bawołami) i Europie (gdzie są 
zwane żubrami). Dorosły samiec mierzy 2 m wzrostu, może ważyć do 900 kg i biec  

z prędkością do 65 km/h. 
 



Kuc   szetlandzki 
Te występujące na należących do Wielkiej Brytanii Szetlandach kucyki są najmniejszą 

rasą koni i mierzą zaledwie 107 cm. Ich sierść zmienia się zależnie od pory roku — jest 
jedwabista i krótka w lecie i gęsta w zimie. 



Humbak 
Występujące w oceanach na całym świecie humbaki słyną z tego, że śpiewają pod 
wodą. Nazwa humbak pochodzi od garbu pod ich płetwą grzbietową. Te wieloryby 

cechują się czarnym grzbietem, jasnym brzuchem i pomarszczonym gardłem. 



 
Butlonos 

Te inteligentne zwierzęta prowadzą między sobą konwersacje różnymi metodami, jak 
gwizdy, piski, trzaski, uderzanie głową, rozdziawianie szczęk i dmuchanie 

pęcherzykami. Potrafią wyskoczyć na wysokość do 6,5 m w powietrze, co stanowi 
dodatkowy środek wzajemnej komunikacji.  

 



Orka 
Orka jest największym gatunkiem z rodziny delfinowatych. Żadne inne stworzenie na 

nią nie poluje, więc zajmują pierwsze miejsce w oceanicznym łańcuchu pokarmowym.  
Orki są czarno-białe i wydają charakterystyczne dźwięki, którymi komunikują się pod 

wodą. Mogą osiągać do 9m długości i wiek 90 lat. 



 
Manat 

Ten duży ssak wodny zwany też krową morską mierzy do 4 m i waży do 450 kg. Pływa 
w wodzie, posługując się swoimi płetwami jak wiosłami, w poszukiwaniu roślin, 

którymi głównie się żywi. Manaty utrzymują się na powierzchni wody. 

 



Lew morski z Galápagos 
To prawdopodobnie młody lew morski. Samiec po dorośnięciu może osiągnąć masę 

ponad 225 kilogramów. To macierzysty gatunek łańcucha wysp, z którego zresztą 
zapożyczył swoją nazwę. Lwy morskie są przedstawicielami kladu płetwonogich. 
Uwielbiają wygrzewać się na brzegach i pływać w wodach okalających archipelag 

Galapagos, rzadko oddalając się na więcej niż 16 kilometrów od brzegu.  



 

Słoń 
Słoń afrykański jest największym żyjącym ssakiem lądowym na świecie. Ma także 

największy mózg ze wszystkich ssaków lądowych. Samiec słonia może ważyć siedem 
ton (6350 kg) i mierzyć cztery metry wzrostu w najwyższym punkcie. Mają najdłuższy 

okres ciąży wśród zwierząt, prawie dwa lata. 

 
 



 
Tygrys syberyjski 

Ten zagrożony ssak jest największym kotem na świecie. Występuje endemicznie  
w Rosji, Chinach i Korei Północnej, ale jego populacja spada z powodu utraty siedlisk  

i kłusownictwa. 
 



Lwiątko 
Lwiątka rodzą się z jasnobrązowymi lub czarnymi plamkami, które znikają z wiekiem. 

Nowo narodzone są ukrywane przez ich matki przez jeden do dwóch miesięcy. 
Zaczynają chodzić, gdy mają od 10 do 15 dni. 



 
Tygrys bengalski 

Tygrysy to najwięksi członkowie rodziny kotowatych. W ciągu ostatnich 100 lat trzy z ośmiu 
gatunków całkowicie wyginęły, a łowiectwo i karczowanie lasów zmniejszyły pozostałą populację 
tygrysów z kilkuset tysięcy do prawdopodobnie niecałych 2,5 tysiąca. Największą część, bo około 

połowę, stanowią tygrysy bengalskie zamieszkujące tereny Indii. 
 



Lis rudy 
Gdy liski wychodzą z nory wiosną, mają tylko od trzech do pięciu tygodni. Większość 
czasu spędzają na zabawie z rodzeństwem oraz mamą i tatą. Gdy nadejdzie jesień,  

są dobrze wyrośnięte i zdolne do samodzielnego życia.  
 



Sowa śnieżna 
Mająca kocie oczy i białe pióra sowa śnieżna występuje zazwyczaj w Arktyce i dobrze się 

kamufluje w śniegu. Jednak ich populacja spada — a w  Ameryce Północnej zostało niespełna  
30 000, a na świecie 200 000 przedstawicieli tego gatunku.  

Gdy trudno jest o zdobycz, ptaki te wyruszają w poszukiwaniu jedzenia na południe. 



Wielka czapla modra 
Ten duży ptak brodzący występuje głównie w Ameryce Północnej, gdzie 

zamieszkuje brzegi otwartych akwenów i mokradła. Ptaki te mają rozpiętość skrzydeł 
do 2 m i mogą latać z prędkością do 48 km/h.  

 



 
Szablodziób zwyczajny 

Ten elegancki ptak wyróżnia się skręconym do góry dziobem, którym kołysze na boki  
w trakcie jedzenia. Występuje głównie w Europie. 

 



Flaming 
Co rok w listopadzie flamingi andyjskie gromadzą się na jałowym płaskowyżu Altiplano 

w Boliwii. W porze deszczowej cały teren zalewa woda, z której tysiące flamingów 
odfiltrowują sobie okrzemki.  

 



Ibis szkarłatny 
Wspaniały kolor tego ptaka pochodzi z karotenu zawartego w skorupiakach, którymi się żywi. 

Znalezione skamieliny wskazują, że ibisy żyły już 60 milionów lat temu. 
 



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,   
w wodzie potrafią rozpędzać się nawet do 35 km/h. Żaden inny ptak nurkujący nie 

potrafi pływać tak szybko.  



Oryks południowy 
Ci członkowie gatunku oryksów są doskonale przystosowani do życia na pustyni Namib, 

wytrzymując długie okresy braku wody i pożywienia. Zarówno samce, jak i samice 
mają śmiercionośne rogi, których przeciętna długość wynosi 83 cm. 



 
Zebra 

Naukowcy nie są pewni, po co zebrom paski. Być może mają one rozpraszać i mylić 
drapieżników i gryzące owady, albo służą do kontroli ciepła ciała a może ułatwiają 

zwierzętom wzajemne rozpoznawanie się, ponieważ każdy wzór jest inny. 

 



Kudu wielkie 
Długie, wijące się rogi kudu wielkiego odróżniają tę antylopę afrykańską od innych zwierząt 

kopytnych żyjących stadnie. Zanim byki osiągną szósty rok życia, większość  ma rogi zawijające się 
2,5 raza wokół własnej osi. Rogi sprawiają wrażenie doskonałego narzędzia obrony, natomiast w 

rzeczywistości są używane tylko sporadycznie, do pojedynków z innymi samcami gatunku.  



 
Wigoń 

Wigoń to jeden z czterech przedstawicieli rodziny wielbłądowatych żyjących w Ameryce 
Południowej. Pozostali to lama, alpaka i guanako. Jak sugeruje nazwa rodziny, wszystkie są 
spokrewnione z wielbłądami. Wełna z wigoni jest jedną z najdroższych tkanin na świecie, 

zdecydowanie przekraczając cenę kaszmiru.  Niebotyczne ceny wełny zachęciły do objęcia wigoni 
ochroną, co miało zwiększyć ich populację i w efekcie ilość wełny możliwej do pozyskania, ale 

skutkiem ubocznym było pojawienie się kłusowników oraz przemyt cennego surowca. 
 



Nosorożec 
Mimo wyglądu przypominającego czołg i dwutonowej masy nosorożec indyjski potrafi 

być zaskakująco zwinny. Obracają się, podskakują i biegają nader sprawnie — 
niektórym zmierzono prędkość sięgającą 48 km/h. 



Wielbłąd 
Wielbłądy przystosowały się na wiele sposobów do życia na pustyni. W garbach składują tłuszcz, 

który mogą metabolizować w razie niedoboru żywności i wody. Mają trzecią, przezroczystą 
powiekę, która chroni oko przed piaskiem niesionym wiatrami. Ponadto w czasie burz piaskowych 

mogą zamykać nozdrza. 



Niedźwiedzie polarne 
Niedźwiedzie polarne mają czarną skórę, a ich futro, mimo iż wydaje się białe, jest w 

rzeczywistości przezroczyste.  
 



 

 

• Jeśli fascynują Was zwierzęta sięgnijcie po książkę: 

• Claude Bogaert :  Zwariowane zwierzęta. Fascynujące fakty ze świata przyrody. 

• Wydawnictwo: Firma Księgarska Olesiejuk 

•  Ta książka nie przestanie Was zaskakiwać! Liczy 42 strony. Dzięki niej dowiecie się 
między innymi, że istnieją maleńkie żyjątka, które wybudziły się z trwającego dwa 
tysiące lat lodowego snu; że królowa termitów daje życie ponad 20 milionom 
młodych; a pszczoła, żeby zebrać słoik miodu, musi okrążyć kulę ziemską. Świat 
zwierząt pełen jest niesamowitości! 
W serii ukazały się: Zwariowane zwierzęta. Niesamowite zwierzęta. 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/185786/claude-bogaert


Źródła informacji i obrazów: 

• https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/lifestyleanimals/fascynuj%C4%85ce-fakty-o-zwierz%C4%99tach/ss-AAEf2eP 

• https://www.bing.com/images/search?q=%c5%9bwiat+zwierz%c4%85t&id=F356D8F4A0BDF4F5D74D8407002DA3A383F83
F1B&form=EQNAMI&first=1&scenario=ImageBasicHover 

• https://lubimyczytac.pl/ksiazka/261044/zwariowane-zwierzeta-fascynujace-fakty-ze-swiata-przyrody 

• https://pl.lehighvalleylittleones.com/4655-top-10-most-beautiful-animals-in-the-world-10-photos.html 

• https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zwierzeta-stalocieplne 

• https://www.bing.com/images/search?q=ptaki+sta%c5%82ocieplne&qpvt=ptaki+sta%c5%82ocieplne&form=IGRE&first=1&s
cenario=ImageBasicHover 
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