
 JEZIORA 
I  ICH MIESZKAŃCY 



Co to jest  jezioro? 
Jezioro – zbiornik śródlądowy wypełniony wodą o naturalnym 

obniżeniu terenu, nieposiadający połączenia z morzem. 
 
 

Jeziora wywierają korzystny wpływ na klimat przyległych 
obszarów, łagodzą wezbrania wypływających z nich rzek ,są 

naturalnymi zbiornikami retencyjnymi, źródłem wielu 
surowców mineralnych stanowią źródło zaopatrzenia w wodę, są 
podstawą rybołówstwa śródlądowego, są wykorzystywane jako 

szlaki komunikacyjne, a także jako obiekty do uprawiania turystyki 
i rekreacji. 

 



Kraina Wielkich Jezior Mazurskich 

 

 

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest ewenementem nie tylko na skalę 
kraju, ale także Europy. Na całym kontynencie (może jedynie poza 

krajami skandynawskimi) nie ma drugiego takiego miejsca, w którym 
znajduje się tam duży kompleks jezior połączonych ze sobą rzekami i 

kanałami. Obszar ten składa się z 2600 mniejszych i większych jezior, z 
których jedne posiadają bardziej strome zejścia i krótkie plaże, inne 
otaczają szerokie piaski, a zejście do wody jest łagodne i umożliwia 

bezpieczniejsze zażywanie kąpieli. 

 



Szlakiem Wielkich Jezior 
Mazurskich 

Największe jeziora w Polsce  
Śniardwy, 
Mamry, 
Łebsko, 
Dąbie, 
Miedwie, 
Jeziorak, 
Niegocin, 
Gardno, 
Jamno, 
Wigry, 
Gopło, 
Drawsko, 
Roś, 

 



NAJWIĘKSZE 

• Jezioro 
Śniardwy 
 To największe 

jezioro w Polsce 
obejmuje obszar o 
powierzchni 113,4 
km² . Na jeziorze 
występują silne 

wiatry i przez to jest 
ono niebezpieczne 

dla mniej 
wytrawnych 
wodniaków.  

• Jezioro Mamry 
Jezioro jest atrakcyjne 

turystycznie. Zalesione, mało 
zagospodarowane brzegi, tworzą 
przyjemne krajobrazy. Woda w 
jeziorze jest czysta (należy do 

pierwszej klasy czystości) i zachęca 
do kąpieli. Powierzchnia 
zwierciadła wody wynosi 

2504,4ha. 
 



NAJPOPULARNIEJSZE 

• Jezioro Łebsko 
Łebsko jest największym pod 
względem powierzchni jeziorem w 
Polsce po Śniardwach i Mamrach. 
Stanowi największe jezioro 
przybrzeżne oraz największy 
zbiornik wodny w Słowińskim Parku 
Narodowym. Zajmuje powierzchnię 
71,4 km² 

 

• Jezioro Dąbie 
To jezioro deltowe w dolinie dolnej 
Odry, w województwie 
zachodniopomorskim. Powierzchnia 
lustra wody obejmuje 54,08 km², co 
stanowi 4. miejsce w Polsce i 1. w 
województwie. Przez jezioro 
przebiega tor wodny z portu Schedt 
do Zatoki Pomorskiej.  

 



JEDNE Z POPULARNIEJSZYCH  JEZIOR 

• Jezioro Wigry 
Powierzchnia Wigier według 
różnych źródeł wynosi od 2115 do 
2118,3hektarów, głębokość średnia 
od 15,4 do 15,8 metrów. Wigry 
należą do najgłębszych(5 miejsce w 
kraju) i największych(10 miejsce) 
jezior Polski. 

 

• Jezioro Gopło 
Jest to jezioro rynnowe, 
pochodzenia polodowcowego, o 
południkowym przebiegu i 
rozwidlonym południowym końcu. 
Jezioro zamieszkuje sum europejski– 
największa słodkowodna ryba 
Europy. 

 



ROŚLINY I ZWIERZĘTA  NASZYCH  
JEZIOR 

W jeziorach żyje bardzo dużo roślin i zwierząt. Ich 
rozmieszczenie jest jednak bardzo nierównomierne. 
Zdecydowana większość żyje w strefie przybrzeżnej, 
znacznie mniej w otwartej toni wodnej i najmniej w 
strefie dennej. 

Rośliny rosnące w strefie przybrzeżnej wyrastają 
z płytkiej wody, a czasami rosną na lądzie tuż przy 
brzegu w miejscach, które są zalewane przez fale. 
Jest to często trzcina, pałka wodna i tatarak. 

 



Już wiesz, że w jeziorze można wyodrębnić określone strefy 
uzależnione od głębokości i charakteryzujące się zróżnicowaną 
dostępnością światła słonecznego. Rośliny zamieszkujące jezioro 
możemy podzielić na trzy grupy: 
 

WYNURZONE – zakorzenione w dnie i 
wystające nad wodę 



O LIŚCIACH PŁYWAJĄCYCH – unoszące się na powierzchni 



 
 
ZANURZONE – żyjące pod wodą 

 



Ptaki 
 Perkoz wielki 

Mewa 

Trzciniak 

 

 

 

Czapla 

Łabędź 



Ryby żyjące w jeziorach 

Płoć 
Sum 

Okoń 



Inni   mieszkańcy  jezior 

 

Żaba 

Rak 

Nartnik 



Źródła wykorzystanych materiałów do przygotowanej prezentacji: 

www.glosy-ptakow.pl  

www.it.mragowo.pl  

www.gdybyryby.pl  

www.niezalezna.pl   

www.czlowiekiprzyroda.eu     

www.globtroter.pl  

www.nurkomania.pl  

www.salamandra.org.pl  

www.ekologia.pl  

www.asiaiptaki.wordpress.com   

https://pl.wikipedia.org  
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