
Ćwiczenie 1 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

TUNICATA (ASCIDIACEA), ACRANIA, CYCLOSTOMATA 

 

Typ: Chordata (Strunowce) 

Podtyp: Tunicata (Osłonice) 

Gromada: Ascidiacea 

1. Holocyntia aurantium, Molgula sp., Boltenia sp.,  

Styela sp. – pokrój ciała – rysunek,  

obserwacja wybranych przedstawicieli 

Podtyp: Acrania (Bezczaszkowce) 

Gromada: Cephalochordata (Głowostrunowce) 

2. Branchiostoma lanceolatum (lancetnik) – pokrój ciała – rysunek 

3. Branchiostoma lanceolatum – przekrój poprzeczny – rysunek 

Podtyp: Vertebrata (Kręgowce) 

Dział: Agnatha (Bezżuchwowce) 

Gromada: Cyclostomata (Krągłouste) 

4. Lampetra sp. (minóg) – pokrój ciała – obserwacja 

 

 

Objaśnienia:  

Ad.1.Rysunek: otwór wpływowy, otwór odpływowy, stolon 

Ad.2. Rysunek: rąbek płetwowy, metapleury, atrioporus, miosepty, 

miomery, gonady, otwór gębowy, cirri. 

Ad.3. Rysunek: chorda dorsalis (struna grzbietowa), medulla spinalis 

(cewka nerwowa), osłonka łącznotkankowa, miosepty, 

miomery, kosz skrzelowy, szpary skrzelowe, worek wątrobowy, 

gonady, endostyl, epistyl. 

Ad. 4. Obserwacja: odcinki ciała (głowowo-skrzelowy, tułowiowy, 

ogonowy); płetwy: ogonowa, grzbietowa; oko; otwór nosowy; 

otwory skrzelowe zewnętrzne; przyssawka gębowa. 

Ad. 5. Rysunek: medulla spinalis, chorda dorsalis, aorta dorsalis 

(aorta grzbietowa), vena cardinalis posterior sinistra et dextra 

(żyła podstawowa tylna lewa i prawa), intestinum (jelito), 

gonada  lub hepar (wątroba). 

5. Lampetra sp. – przekrój poprzeczny ok. tułowiowej – rysunek 

 

 

 

Wykaz krajowych gatunków krągłoustych: 

Minóg morski (Petromyzon marinus); Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis);  Minóg strumieniowy (Lampetra planeri); 

Minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae);  Minóg Władykova (Eudontomyzon vladykovi) 

 



Ćwiczenie 2 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

CHONDRICHTHYES, OSTEICHTHYES 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

 

Gromada: Chondrichthyes 

 Rząd – Selachiiformes 

1. Squalus sp. (koleń), lub Raja sp. (płaszczka) – rysunek 

2. Łuska plakoidalna kolenia – rysunek 

 

Gromada: Osteichthyes 

Rząd – Acipenseriformes 

3. Acipenser sturio (jesiotr zachodni) – rysunek 

Rząd – Polypteriformes 

4. Polypterus bichir (miastuga) – obserwacja 

       Rząd – Salmoniformes 

5. Salmo sp. (pstrąg) – rysunek 

       Rząd – Cypryniformes 

6. Rutilus rutilus (płoć) – rysunek 

Rząd – Perciformes 

7. Perca fluviatilis – pokrój ciała – rysunek 

      Rząd – Lepidosireniformes 

8. Protopterus sp. (prapłetwiec) – obserwacja 

 9. Łuska cykloidalna karpia (Cyprinus carpio) – rysunek 

10.Łuska ktenoidalna okonia (Perca fluviatilis) – rysunek 

 

 

Objaśnienia: 

Ad. 1. Rysunek: płetwy - piersiowe, brzuszne, grzbietowe, 

ogonowa (heterocerkiczna), otwór gębowy i nosowy, 

oczy, tryskawka, szpary skrzelowe, ujście kloaki.  

Ad. 2. Rysunek: ząbek, płytka podstawowa. 

Ad. 3. Rysunek: płetwy – piersiowe, brzuszne, grzbietowa, 

odbytowa, ogonowa (heterocerkiczna), wieczko 

skrzelowe, rostrum 

Ad.4.Obserwacja:płetwy - piersiowe, brzuszne, grzbietowa 

(zwielokrotniona), odbytowa, ogonowa, wieczko 

skrzelowe 

Ad.5 lub 6 lub 7: Rysunek: płetwy-piersiowe (pinna 

pectoralis), brzuszne (p. ventralis), grzbietowa (p. 

dorsalis), odbytowa (p.analis), ogonowa (p. caudalis) 

(homocerkiczna), wieczko skrzelowe (operculum), linia 

naboczna 

Ad. 8.Obserwacja: płetwy-piersiowe, brzuszne, grzbietowa, 

odbytowa, ogonowa (dyficerkiczna), pierścienie 

rocznych przyrostów 

Ad. 9,10. Rysunek: ząbki, pierścienie przyrostów rocznych 

Ad.1,3-8 uzupełnij załączoną tabelkę 
 

 

 

 



Ćwiczenie 3 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

OSTEICHTHYES 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Osteichthyes 

Szkielet karpia (Cyprinus carpio) 

1. Czaszka – rysunek 

2. Pas barkowy i płetwa piersiowa – obserwacja 

3.Kręgi:  a. ogonowy – rysunek 

b. tułowiowy – rysunek 

Anatomia karpia (Cyprinus carpio) 

4. Narządy wewnętrzne – obserwacja 

5. Budowa skrzela – rysunek 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

Ad. 1. Rysunek (z boku): frontale, parietale, supraoccipitale, 

basioccipitale, epioticum, infraorbitalia, maxillare, 

praemaxillare, dentale, articulare, angulare, 

pterygoideum, quadratum, opercularia. 

Ad. 2. Obserwacja: coracoideum, scapula, clavicula, 

cleithrum, radialia, lepidotrichia. 

Ad. 3. Rysunek: a. – corpus (trzon), processus spinosus 

dorsalis (wyrostek kolczysty grzbietowy), processus 

spinosus ventralis (wyrostek kolczysty brzuszny), arcus 

neuralis (łuk rdzeniowy), arcus haemalis (łuk 

naczyniowy), pr. articularis (wyrostek stawowy),  

b. – corpus (trzon), processus spinosus dorsalis 

(wyrostek kolczysty grzbietowy), arcus neuralis (łuk 

rdzeniowy), pr. articularis (wyrostek stawowy), pr. 

transversus (wyrostek poprzeczny) + costae (żebra). 

Ad. 4.Obserwacja: skrzela, serce, mesonefros, wątroba, 

śledziona, pęcherz pławny, jelito, gonada. 

Ad. 5. Rysunek: łuk skrzelowy, listki skrzelowe, wyrostki 

filtracyjne.

 

 



Ćwiczenie 4 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

AMPHIBIA 
Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 
Dział: Gnathostomata 

Gromada: Amphibia 
Anatomia żaby (Rana sp.) 

1. Narządy wewnętrzne – obserwacja 
Szkielet żaby (Rana sp.) 

2. Czaszka – rysunek 
3. Kręgi – rysunek 
 a) szyjny 
 b) tułowiowy 
 c) krzyżowy z urostylem 
4. Pas barkowy – obserwacja 
5. Kończyna tylna – rysunek 

Systematyka 
 Podgromada: Apsidospondyli 
 Rząd: Anura 

6. Pokrój ciała żaby, żaby brunatne (Rana sp.) i żaby zielone (Pelophylax sp.) 

Objaśnienia: 
Ad. 1. Obserwacja: hepar, pulmo, ovarium, oviductus, gaster, duodenum, 

pancreas, cor, atrium (sinistrum et dextrum), ventriculus, conus 
arteriosus, truncus arteriosus, impar 

Ad. 2. Rysunek: praemaxillare, maxillare, nasale, orbitosphenethmoideum, 
fronto-parietale, pterygoideum, squamosum, quadratojugale, occipitale 
laterale, condyli occipitales, pterosum, mentomandibulare, dentale, 
angulare, articulare. 

Ad. 3. Rysunek:  
 a) powierzchnie stawowe, arcus neuralis 
 b) processus articularis, pr. transversus, corpus 
 c) pr. transversus, pr. articularis, urostyl 
Ad. 4. Obserwacja: sternum, omosternum, coracoideum, clavicula, scapula, 

suprascapula. 
Ad. 5. Rysunek: femur, os cruris, tarsus (fibulare, tibiale, tarsalia distalia), 

metatarsalia, phalanges digitorum, praehallux. 
Ad. 6a i 7a. Rysunek: głowa, tułów, ogon, skrzela, odnóża, otwór skrzelowy, 

oko. 
Ad. 8. uzupełnij załączoną tabelkę 

7. Pokrój ciała traszki (Lissotriton vulgaris) 
a) larwa – rysunek 

 b) forma dorosła – obserwacja 
 
8. Wykaz krajowych gatunków płazów: 
 
Salamandra plamista (Salamandra plamista) 
Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 
Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 
Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 
Traszka górska (Mesotriton alpestris) 
Kumak nizinny (Bombina bombina) 
Kumak górski (Bombina variegata)                       c.d. wykazu na stronie obok 

 
Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 
Ropucha szara (Bufo bufo) 
Ropucha zielona (Bufotes viridis) 
Ropucha paskówka (Epidalea calamita)  
Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 
Żaba trawna (Rana arvalis) 
Żaba moczarowa (Rana temporaria) 
Żaba dalmatyńska (Rana dalmatina) 
Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) 
Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 
Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pelophylax
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pelophylax
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pelophylax
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pelophylax


 

Ćwiczenie 5 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

 

REPTILIA 

morfologia i systematyka 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Reptilia 

Podgromada: Anapsida 

Rząd: Testudines 

1.Pancerz żółwia (Emys orbicularis) – rysunek 

Podgromada: Lepidosauria 

Rząd: Squamata 

2. Układ tarczek brzusznych: a. jaszczurki (Lacerta sp.), b. 

padalca (Anguis fragilis), c. węża (Natrix natrix) – rysunek 

3.Układ tarczek głowowych krajowych jaszczurek:  

Lacerta agilis i Zootoca vivipara – obserwacja 

4. Układ tarczek głowowych: Viperidae (Vipera berus) oraz 

Colubridae (Natrix natrix i Zamenis longissima) – obserwacja 

 

 

 
 
 
Objaśnienia: 
Ad. 1. Rysunek:  
carapax: sc. nuchale, sc. vertebralia, sc. costalia, sc. 

marginalia;  
plastron: cardo, sc. gularia, sc. humeralia, sc. pectoralia, sc. 

abdominalia, sc. femoralia, sc. analia. 
Ad. 2. Rysunek: układ tarczek brzusznych 

Ad. 3 Określenie gatunku jaszczurki na podstawie układu 

tarczek 
Ad. 4 Określenie rodziny węży na podstawie układu tarczek.  
 

Wykaz krajowych gatunków gadów: 
Żółw błotny (Emys orbicularis) 
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 
Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 
Jaszczurka zielona (Lacerta viridis) 
Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) 
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) 
Wąż Esculapa (Zamenis longissimus) 
Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 
Żmija zygzakowata (Vipera berus) 
 

Ad. 1-4. uzupełnij załączoną tabelkę



   

Ćwiczenie 6 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

 

REPTILIA 

szkielet 

 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Reptilia 

 

1. Czaszka krokodyla (Crocodilus sp. lub Alligator sp.) – rysunek 

2. Czaszka żółwia (Testudo sp.) – obserwacja  

3. Czaszka węża (Natrix natrix) – rysunek 

4. Kręgi krokodyla (Crocodilus sp.) – obserwacja 

 a) szyjny I – atlas;  b) szyjny II – axis; c) szyjny III 

5. Kończyna przednia krokodyla (Crocodilus sp.) – rysunek 

6. Kończyna tylna krokodyla (Crocodilus sp.) – rysunek 

 

 
 
 
 
 
 

Objaśnienia: 
Ad. 1 Rysunek (z góry): praemaxilare, maxillare, nasale, 

praefrontale, frontale, parietale, postfrontale, lacrimale, 
jugale, quadratojugale, quadratum, squamosum, 
supraoccipitale, basioccipitale, occipitale, laterale, dół 
skroniowy górny, dół skroniowy dolny. 

Ad. 2 Obserwacja: praemaxillare, maxillare, praefrontale, frontale, 
postfrontale, parietale, supraoccipitale, squamosum, 
quadratum, quadrato-jugale, dentale, articulare, angulare, 
spleniale. 

Ad. 3 Rysunek (z boku): nasale, praemaxilare, maxillare, frontale, 
parietale, squamosum, quadratum,transversum, dentale, 
angulare, articulare, pterygoideum. 

Ad. 4. Obserwacja: 
a) arcus neuralis, proatlas, costa, hypocentrum  
b) arcus neuralis, hypocentrum, costa, dens episthophei 
(pleurocentrum kręgu I), pleurocentrum (corpus), tylna pow. 
trzonu 
c) arcus neuralis, pleurocentrum, costa, pleurapophysis, pr. 
articularis 

Ad. 5. Rysunek Stylopodum:humerus; Zeugopodium:radius, ulna; 
Autopodium: radiale, ulnare, carpalia 1+2+centrale, carpalia 
3+4+5, pisiforme, metacarpalia 1,2,3,4,5, formuła palcowa 2, 3, 
4, 4,3 (dwa ostatnie palce cieńsze, krótsze i bezpazurowe) 

Ad.6.Rysunek:Stylopodum: femur; zeugopodium: tibia, fibula; 
Autopodium: tibiale+intermedium+centrale, fibulare, tarsalia 
1+2, tarsalia 3+4+5, metatarsalia 1,2,3,4; formuła palcowa 2, 3, 
4, 5, 0 (piąte metatarsale szczątkowe, brak piątego palca) 



Ćwiczenie 7 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

AVES 
Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Aves 

Morfologia 

1. Topografia ciała – rysunek 

2. Nogi ptaków – obserwacja 

3. Dzioby ptaków – obserwacja 

4. Pióro konturowe (budowa) – rysunek 

5. Typy piór – rysunek  

 

Anatomia gołębia (Columba livia) 

 

6. Narządy wewnętrzne – obserwacja 

7. Przewód pokarmowy – rysunek 

8. Układ oddechowy – obserwacja 

 
 
Objaśnienia: 
Ad. 1 Rysunek: topografia ciała – dziób, nozdrza, oko, powieki, 

otwór słuchowy zewnętrzny, skrzydło (skrzydełko, lotki I i II 
rzędu), sterówki (ogon), skok (tarso-metatarsus), palce 
przednie 2 - 4, palec 1, łuski rogowe, pazury, gruczoł kuprowy,  

Ad. 2 Obserwacja: nogi: perkoza (Pediceps cristatus), kaczki (Anas 
sp.), myszołowa (Buteo buteo), dzięcioła (Dryocopus martius), 
łyski (Fulica atra) 

Ad. 3 Obserwacja: dzioby: kaczki (Anas sp.),dzięcioła (Drycopus 
martius), przepiórki (Coturnix coturnix), czapli (Ardea sp.) 

Ad. 4 Rysunek: scapus (calamus, rhachis), vexillum (rami) 
Ad. 5 Rysunek: 1 – pióro konturowe: a) pokrywowe, b) pióro 

pokrywowe emu z dodatkową stosiną; 2 – puchowe 
Ad. 6 Obserwacja: oesophagus, ingluvies, pulmo, hepar, ventriculus, 

intestinum, cor, (atrium ventriculus) 
Ad. 7 Rysunek: oesophagus, ingluvies, pars glandularis et pars 

muscularis ventriculi, duodenum, rectum, lien, ducti 
pancreatici, ducti hepatici, pancreas, hepar, jejunum, ileum, 
caecum 

Ad. 8 Obserwacja: tchawica, oskrzela główne, krtań górna i dolna, 
płuca 

Ad. 6-8. Wypisz cechy budowy wewnętrznej będące 
przystosowaniami do lotu.

 



Ćwiczenie 8 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

AVES 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Aves 

Szkielet kury lub gołębia (Gallus domesticus, Columba livia) 

1. Czaszka – rysunek 

2. Pas barkowy i kończyna przednia – rysunek 

3. Kończyna tylna – rysunek 

4. Kręgosłup – obserwacja 

Systematyka 

5. Charakterystyka wybranych rzędów ptaków (Rheiformes, 

Struthioniformes, Casuariformes, Podicipediformes, 

Sphenisciformes, Anseriformes, Ciconiiformes, Falconiformes, 

Galiiformes, Strigiformes, Piciformes, Passeriformes).  

 

 

Objaśnienia: 

Ad. 1 Rysunek (z boku): praemaxillare, maxillare, nasale, jugale, 

quadratum, lacrimale, palatinum, frontale, parietale, 

occipitale, quadrato - jugale, pterygoideum, squamosum, 

orbitosphenoideum, alisphenoideum, septum interorbitale; 

derntale, angulare, articulare, supraangulare. 

Ad. 2 Rysunek: clavicula (furcula), scapula, coracoideum, humerus, 

ulna, radius, ulnare, radiale, carpo - metacarpus, phalanges I, II, 

III,  

Ad. 3 Rysunek: femur, fibula, tibio-tarsus, patella genu, tarso-

metatarsus, phalanges digitorum 

Ad. 4 Obserwacja: notarium, synsacrum, pygostyl, kręgi szyjne 
Ad. 5 Oznaczyć wybranych przedstawicieli z kilku rzędów i wypisać 
ich pełną systematykę 
 
 
 
 



Ćwiczenie 9 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

 

MAMMALIA 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Mammalia 

Morfologia 

1. Włosy i ich przekształcenia – obserwacja 

2. Łuski rogowe – obserwacja 

3. Rogi i poroża – rysunek 

4. Kopyto konia – rysunek; racica owcy – obserwacja 

 Anatomia myszy (Mus musculus) 

5. Narządy wewnętrzne – obserwacja 

6. Układ pokarmowy – obserwacja 

7. Układ moczo-płciowy męski  – rysunek 

8. Układ moczo-płciowy żeński  – rysunek 

 

 

Objaśnienia: 

Ad .1. Obserwacja – włosy żyrafy i antylopy, kolce jeża i 

jeżozwierza 

Ad .2. Obserwacja: łuski rogowe na ogonie pancernika 

Ad .3. Rysunek: rogi antylopy (Bovidae) – pochwa rogowa, 

możdżeń; poroże jelenia (Cervus sp.) - róża, tyka, 

możdżeń. 

Ad. 4. Rysunek: kopyto konia (róg ścienny, róg podeszwowy, 

strzałka (= opuszka palcowa), ostatni kostny człon 

palca) 

Ad .5. Obserwacja: hepar, intestinum, lien,  pulmo, trachea, 

branchus  dexter et sinister, diaphragma, oesophagus, 

cor (atrium: dexter et  sinister, ventriculus:dexter et 

sinister), aorta, ślinianki. 

Ad .6. Obserwacja: oesophagus, ventriculus (gaster), 

duodeneum, jejunum, ileum, caecum, colon, rectum, 

pancreas, hepar, lien, vesica fellea 

Ad .7. Rysunek: ren, vesica urinaria, ureter sinister et 

dexter, testis, epidydymis, ductus deferens sinister et 

dexter, gl. vesicalis, prostata, gl. preputialis, penis 

Ad .8. Rysunek: ren, ureter sinister et dexter, vesica 

urinaria, ovarium, tuba uterina sinistra et dextra, 

uterus, urethra, vagina 

 



Ćwiczenie 10 – ZOOLOGIA STRUNOWCE 

 

MAMMALIA 

Typ: Chordata 

Podtyp: Vertebrata 

Dział: Gnathostomata 

Gromada: Mammalia 

Szkielet 

1. Czaszka lisa (Vulpes vulpes) – rysunek 

2. Pas barkowy (Macaca sp.) – rysunek 

3. Kończyna przednia i tylna – obserwacja 

4. Kręgi – obserwacja 

Systematyka 

5. Charakterystyka wybranych rzędów ssaków 

(Monotremata, Marsupialia, Insectivora, Chiroptera, 

Primates, Lagomorpha, Rodentia, Proboscidea, 

Perissodactyla, Artiodactyla, Carnivora, Pinnipedia, 

Cetaceae) 

 

Objaśnienia: 

Ad.1. Rysunek (z boku ) – praemaxillare, maxillare, nasale, 

lacrimale, frontale, parietale, temporale, arcus 

zygomaticus, mandibula (os dentale): corpus, 

processus coronoideus, pr. condylaris, pr. angularis 

Obserwacja (z góry): praemaxillare, maxillare, nosale, 

lacrimale, parietale, jugale, frontale 

Ad.2.Rysunek – sternum (manubrium, sternebrae, 

xiphisternum), clavicula, scapula (acromion), humerus 

Ad.3. Obserwacja 

Ad.4. Obserwacja: 

 a/ szyjne: (atlas – alae atlantis; axis – dens epistrophei, 

pr.spinosus dorsalis; szyjne III-VII – 

pleurapophysis, foramen costotransversarium) 

b/ piersiowe – arcus neuralis, corpus, pr. spinosus 

dorsalis, 

c/ lędźwiowe – pr. spinosus dorsalis, pr. articulares, 

pleurapophysis 

d/ krzyżowe – os. sacrum 
Ad. 5. Oznaczyć kilka gatunków ssaków z wybranych rzędów 
i podać ich pełną systematykę. 
 

 



 

 

Rząd 

 

 

Gatunek 

 

RYBY - M O R F O L O G I A 

                                                                                             

 

 

Występowanie 

  kształt ciała płetwa ogonowa rodzaj łusek  

Selachiiformes 

 

Płaszczka nabijana 

Raja clavata 

    

Selachiiformes 

 

 

Koleń  

Squalus sp 

    

 

Acipenseriformes 

 

Jesiotr zachodni 

Acipenser sturio 

 

 

 

 

   

 

Polypteriformes 

 

Miastuga 

Polypterus bichir 

 

 

 

 

   

 

Salmoniformes 

Łosoś 

Salmo sp. 

 

 

 

 

   

 

Cypriniformes 

 

Płoć 

Rutilus rutilus 

 

 

 

 

   

 

Perciformes 

 

Okoń 

Perca  fluviatilis 

 

 

 

 

   

 

Lepidosireniformes 

 

Prapłetwowiec 

Protopterus sp. 

    



PŁAZY – MORFOLOGIA, BIONOMIA 

Gatunek Pokrój ciała Barwa Dymorfizm 

płciowy 

Środowisko życia Pożywienie Larwa Występowanie 

Salamandra plamista 

(Salamandra salamandra) 

       

Traszka grzebieniasta 

(Triturus cristatus) 

 

 

 

 

 

 

     

Traszka zwyczajna 

(Lissotriton vulgaris) 

 

 

 

 

 

 

     

Kumak nizinny  

(Bombina bombina) 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kumak górski  

(Bombina variegata) 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ropucha szara  

(Bufo bufo) 

 

 

 

 

 

 

     

Ropucha zielona  

(Bufotes viridis) 

       

Ropucha paskówka 

(Epidalea calamita) 

       

Rzekotka drzewna 

(Hyla arborea) 

       

Żaba jeziorkowa 

(Pelophylax lessonae) 

       

Żaba trawna 

(Rana temporaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pelophylax


GADY – MORFOLOGIA, BIONOMIA 

Gatunek Pokrój ciała Barwa Dymorfizm płciowy Środowisko życia Pożywienie Występowanie 

Żółw błotny 

(Emys erbicularis) 

 

 

      

Jaszczurka zwinka 

(Lacerta agilis) 

 

 

 

 

 

 

    

Padalec zwyczajny 

(Anguis fragilis) 

 

 

 

 

 

 

    

Zaskroniec zwyczajny 

(Natrix natrix) 

 

 

 

 

 

 

 

    

Wąż Esculapa  

(Zamenis longissima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gniewosz plamisty 

(Coronella austriaca) 

 

 

 

 

 

 

 

    

Żmija zygzakowata 

(Vipera berus) 

      

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


