
Zwierzęta mroźnych krain 

 

 

Gdy na zewnątrz robi się chłodniej i dzień jest coraz krótszy, częstym 

tematem rozmów są sposoby przygotowania się do zimy przez zwierzęta. 

Teraz chciałabym opowiedzieć wam trochę o zwierzętach, które żyją w 

najzimniejszych miejscach na Ziemi. 

  



Niedźwiedź polarny 

 

Niedźwiedź polarny 

Jednym z najbardziej znanych zwierząt mroźnych krain jest niedźwiedź 

polarny. Zamieszkuje on Arktykę, teren rozciągający się wokół bieguna 

północnego. Ten sympatycznie wyglądający biały ssak jest potężnym 

drapieżnikiem. Jego futro doskonale chroni przed utratą ciepła, a także 

szybko wysycha po wyjściu z wody. Niedźwiedź polarny jest doskonałym 

pływakiem (w wodzie może przebyć ponad 300km) oraz wytrwałym 

wędrowcem. Ma również bardzo dobry węch - wyczuwa pożywienie z 

odległości nawet 30km. Dzięki temu, mimo trudnych warunków w jakich 

żyje, może przetrwać. Niestety Jednym z najbardziej znanych zwierząt 

mroźnych krain jest niedźwiedź polarny. Zamieszkuje on Arktykę, teren 

rozciągający się wokół bieguna północnego. Ten sympatycznie wyglądający 

biały ssak jest potężnym drapieżnikiem. Jego futro doskonale chroni przed 



utratą ciepła, a także szybko wysycha po wyjściu z wody. Niedźwiedź 

polarny jest doskonałym pływakiem (w wodzie może przebyć ponad 

300km) oraz wytrwałym wędrowcem. Ma również bardzo dobry węch - 

wyczuwa pożywienie z odległości nawet 30km. Dzięki temu, mimo 

trudnych warunków w jakich żyje, może przetrwać. 

 

Wilk polarny 

 

W mroźnych częściach świata żyje też inny drapieżnik. To wilk polarny, 

zwany też arktycznym. Zamieszkuje Arktykę, Grenlandię i Alaskę. Jego 

sierść jest biała lub szarawa. Podobnie jak wilk szary żyje w stadach, czyli 

watahach. Taka wilcza rodzina wspólnie opiekuje się szczeniętami. 

Wilki polarne polują m.in.: na piżmowoły arktyczne, zające polarne, 

renifery. W środowisku naturalnym głównym zagrożeniem są dla nich 

ludzie i niedźwiedzie polarne. 

 

 



Pingwiny 

spotkać można liczne gatunki ptaków. Najliczniejszą ich grupą są z 

pewnością różne gatunki pingwinów. Te niesamowite ptaki, należą do 

nielotów. Na lądzie są niezdarne, za to doskonale pływają. Stopy pingwinów 

mają błonę między palcami i razem ze skrzydłami służą jako płetwy. 

Dodatkowo ich ciasno ułożone pióra nie nasiąkają wodą. U niektórych z 

nich np. pingwinów cesarskich jajka wysiadują samce, stojąc w ogromnym 

mrozie, przez wiele dni bez jedzenia, aż do wyklucia piskląt. Są bardzo 

opiekuńczymi rodzicami i młodymi po wykluciu opiekuje się samiec z 

samicą, oczywiście do czasu, kiedy muszą sobie już dać na kuli  

 

Przenieśmy się teraz na druga stronę kuli ziemskiej, na Antarktydę. Tu 

przede wszystkim spotkać można liczne gatunki ptaków. Najliczniejszą ich 

grupą są z pewnością różne gatunki pingwinów. Te niesamowite ptaki, 

należą do nielotów. Na lądzie są niezdarne, za to doskonale pływają. Stopy 

pingwinów mają błonę między palcami i razem ze skrzydłami służą jako 

płetwy. Dodatkowo ich ciasno ułożone pióra nie nasiąkają wodą. U 

niektórych z nich np. pingwinów cesarskich jajka wysiadują samce, stojąc w 

ogromnym mrozie, przez wiele dni bez jedzenia, aż do wyklucia piskląt. Są 

https://youtu.be/PjzO5X43bY0


bardzo opiekuńczymi rodzicami i młodymi po wykluciu opiekuje się samiec 

z samicą, oczywiście do czasu, kiedy muszą sobie już dać Przenieśmy się 

teraz na druga stronę kuli ziemskiej, na Antarktydę. Tu przede wszystkim 

spotkać można liczne gatunki ptaków. Najliczniejszą ich grupą są z 

pewnością różne gatunki pingwinów. Te niesamowite ptaki, należą do 

nielotów. Na lądzie są niezdarne, za to doskonale pływają. Stopy pingwinów 

mają błonę między palcami i razem ze skrzydłami służą jako płetwy. 

Dodatkowo ich ciasno ułożone pióra nie nasiąkają wodą. U niektórych z 

nich np. pingwinów cesarskich jajka wysiadują samce, stojąc w ogromnym 

mrozie, przez wiele dni bez jedzenia, aż do wyklucia piskląt. 

 

Foki 

 

W okolicach bieguna południowego można spotkać tylko kilka gatunków 

ssaków. Między innymi foki. Przede wszystkim są to foki Weddella (tu 

możesz jej posłuchać), małe foczki Rossa oraz lamparty morskie. Zwierzęta 

te część życia spędzają na lądzie, ale większą część czasu przebywają w 

https://youtu.be/PjzO5X43bY0
https://youtu.be/Qy3-UFSdlr4?t=129
https://youtu.be/Qy3-UFSdlr4?t=129


wodzie. Podobnie jak pingwiny w wodzie radzą sobie doskonale, a na lądzie 

są niezgrabne. Foka Weddella może nurkować przez 80 minut bez 

wynurzania. 

W okolicach bieguna południowego można spotkać tylko kilka gatunków 

ssaków. Między innymi foki. Przede wszystkim są to foki Weddella (tu 

możesz jej posłuchać), małe foczki Rossa oraz lamparty morskie. Zwierzęta 

te część życia spędzają na lądzie, ale większą część czasu przebywają w 

wodzie. Podobnie jak pingwiny w wodzie radzą sobie doskonale, a na W 

okolicach bieguna południowego można spotkać tylko kilka gatunków 

ssaków. Między innymi foki. Przede wszystkim są to foki Weddella, małe 

foczki Rossa oraz lamparty morskie. Zwierzęta te część życia spędzają na 

lądzie, ale większą część czasu przebywają w wodzie. Podobnie jak 

pingwiny w wodzie radzą sobie doskonale, a na lądzie są niezgrabne. 
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