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Kolorowanka powstała w wyniku realizacji zadania: 

Poznajmy i chrońmy swoje zwierzęta i rośliny – filmy 
z animacjami, gawędy i kolorowanka o ochronie przyrody 

w gminach Gniewino i Wejherowo
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W okolicach Wejherowa i Gniewina występuje bardzo wiele gatunków zwierząt i roślin. Są naszym wielkim 
bogactwem i powinniśmy o nich wiedzieć jak najwięcej! Ta kolorowanka ma wam pomóc nauczyć się 
odróżniania niektórych tych gatunków, dowiedzieć się nieco o ich wyglądzie, zwyczajach i znaczeniu. 
Niektóre z nich na pewno już znacie i oglądaliście na swoim podwórku albo podczas spacerów po lesie. 
Przykładowo mrówki spotykamy często i w wielu miejscach, motyle możemy podziwiać na łąkach, 
w ogródkach lub na kwiatach posadzonych przy drodze w Gniewinie, Bolszewie, Nadolu, Gościcinie 
i innych naszych wioskach. 

Nie jest też trudno natknąć się na żabę, chociaż te zwierzątka mają ostatnio duże problemy, bo 
ludzie niszczą małe zbiorniki wodne, jakie są im potrzebne do życia. 

Pszczoły są przez człowieka na ogół bardzo lubiane, bo zapylają rośliny i produkują pyszny miód. 
Z pewnością w pobliżu domu uda wam się znaleźć jakiegoś pszczelarza, który hoduje te sympatyczne 
owady. Niestety, im też grozi wiele niebezpieczeństw – m.in. groźne choroby oraz różne środki chemiczne, 
którymi są opryskiwane nasze pola. 

W kolorowance zobaczycie też płochliwe jaszczurki, które zazwyczaj uciekają na nasz widok, i żyjące 
pod ziemią krety. Trudno je spotkać, ale w wielu miejscach zostawiają po sobie czarne kopce.

W lasach żyją borsuki i sarny. Jeśli będziecie mieli szczęście, to może uda się wam je kiedyś dostrzec. 
Mało jest za to u nas wilków, drapieżnych zwierząt pojawiających się od niedawna także na Kaszubach. 

Nasza kolorowanka prezentuje również innego drapieżnika, jaki żywi się m.in. myszami, nornicami 
czy ptakami, a jeśli żyje w domu, to ludzie dają mu do jedzenia specjalną karmę. Wiecie o kim mowa? 
Oczywiście o kotach, naszych kochanych pupilach, które – nawet oswojone – potrafią być groźne dla 
mniejszych zwierząt. 

Wokół nas żyje także wiele ptaków. Narysowaliśmy dla was dzięcioła, łabędzia, bociana i żurawia, 
ale warto przyglądać się wszystkim skrzydlatym stworzeniom.

Ważnym elementem przyrody są rośliny. Zapoznajcie się przede wszystkim z żarnowcem, jaki jest 
charakterystyczny właśnie dla naszych stron, oraz z liśćmi różnych drzew rosnących wokół nas.

Życzymy dużo radości podczas kolorowania i poznawania natury! 
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MRÓWKA

Poznaj mrówkę robotnicę. Miesz-
ka, wraz ze swoją ogromną rodziną, 

w gnieździe zwanym mrowiskiem. 
Ten niezwykły dom jest zbudowany 

z igliwia, ziemi i gałązek. Jego wnętrze skła-
da się z sieci komór i kanalików, w jakich znaj-

dują się m.in. jaja znoszone przez królowe. Część podziemna jest mniej więcej tak duża, jak ta 
widoczna na powierzchni. Mrówki żyjące w lesie są pożytecznymi zwierzętami, np. zjadają wiele 
owadów, które szkodzą drzewom. Leśnicy je lubią i mówią, że „tam gdzie jest dużo mrówek, jest 
zdrowy las”. Poza tym te małe owady pomagają rozsiewać różne rośliny, bo czasami gubią po 
drodze ziarenka.
W naszych lasach żyją dwa ich gatunki: mrówka rudnica i mrówka ćmawa. 
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PSZCZOŁA

Oto pszczoła miodna. Jest bardzo ważna i pomocna. Należy do tzw. owadów zapylających – dzięki 
pszczołom wiele roślin może się rozmnażać. Większość tych skrzydlatych zwierząt żyje w ulach pie-
lęgnowanych przez pszczelarzy. Owady odwdzięczają się zwłaszcza smacznym miodem. 
Pszczelą rodziną rządzi królowa, która rośnie większa niż pozostali mieszkańcy ula, ponieważ jest 
karmiona specjalnym pokarmem – mleczkiem pszczelim. Większość pszczół to tzw. robotnice.  
To właśnie je widzimy na kwiatach, gdy zbierają nektar i pyłek.
Poza pszczołą miodną żyją u nas także inne gatunki, np. żyjące samotnie murarki, które są bardzo 
łagodne, i każdy może je hodować w swoim ogródku.
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Żuk gnojowy

Żuk gnojowy ma dziwną nazwę, ale warto ją zapamiętać i poznać tego owada. To jedno z najbardziej 
pożytecznych zwierząt. Ma pięknie błyszczące i twarde pokrywy, które chronią jego skrzydła pod-
czas kopania. Z wierzchu jest czarny, czasami trochę zielony, a pod spodem niebieski lub fioletowy.
Możesz zobaczyć te owady, gdy toczą do swoich gniazd kulki z odchodów. Dzięki nim w lasach, na 
polach, łąkach i w parkach miło i przyjemnie pachnie, bo żuki sprzątają po ludziach i innych zwie-
rzętach. 
Nie gryzą człowieka, nawet jeśli je złapiemy. Lepiej im jednak nie przeszkadzać, bo wykonują dla nas 
ważną i potrzebną pracę.
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MOTYLE

Na Kaszubach można spotkać wiele gatunków motyli. Jednym z nich jest rusałka pawik. Właśnie 
przedstawiciela tego gatunku możesz pokolorować na tej stronie. Inne motyle, jakie latają w na-
szych stronach, to m.in. rusałka osetnik potrafiąca wędrować wiele kilometrów i bielinek kapustnik 
o białych skrzydłach z czarnymi plamami. 
Te owady – podobnie jak pszczoły – potrafią zapylać wiele kwiatów, dzięki czemu rośliny się rozmna-
żają. Dorosłe piękne motyle powstają z gąsienic i poczwarek. Niektóre gąsienice są bardzo żarłoczne 
i wyrządzają duże szkody, jak np. bielinki, które niszczą całe pola kapusty.
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Żaba

Żaby (podobnie jak ropuchy) należą do tzw. płazów bezogonowych. Na Kaszubach spotkacie 
kilka ich gatunków, np. żaby trawne i moczarowe (oba te gatunki są brązowe) oraz zielone żaby 
jeziorkowe, żaby wodne i żaby śmieszki. Wszystkie one potrzebują do życia wody, bez niej nie 
potrafią się rozmnażać. Z jaj żaby najpierw wylęgają się kijanki, które na początku w ogóle nie są 
podobne do dorosłych. 
Żaby potrafią świetnie pływać i nurkować, ale radzą sobie także na lądzie. To bardzo pożyteczne 
zwierzęta. Zjadają mnóstwo owadów, które są szkodnikami na naszych polach albo dokuczają 
nam w domach. Niestety, ludzie zagrażają żabom, zwłaszcza niszcząc małe stawy, oczka wodne 
i inne zbiorniki, jakie są domem dla płazów.
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kret

Kret (po kaszubsku toczk) to prawdziwy podziemny łowca. Ciało jego pokrywają bardzo krótkie, 
miękkie i gęste włoski. Przednie łapki przypominają łopatki. Pomagają mu w kopaniu długich 
tuneli. Poluje nieustannie, przemierzając już wykopane tory. Po ciężkich łowach ucina sobie 
kilkugodzinną drzemkę, zasypiając w swojej ulubionej, podziemnej komorze, wyścielonej mchem 
i trawą. Kret ma malutkie oczy i praktycznie nic nie widzi. Obdarzony jest za to wspaniałym 
węchem i słuchem.
Krety trudno jest zobaczyć, za to często możemy natknąć się na charakterystyczne kopczyki zwane 
kretowinami lub kretowiskami. Powstają one podczas kopania nowych korytarzy. Krety wypychają 
wówczas ziemię na powierzchnię. Warto wiedzieć, że te podziemne drapieżniki potrafią kopać 
bardzo szybko, nawet kilkanaście metrów na godzinę. 
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jaszczurki

Jaszczurki są gadami, podobnie jak np. węże, żółwie, a dawno temu dinozaury. 
W gminach Gniewino i Wejherowo występują jaszczurki zwinki i jaszczurki 

żyworodne. Trudno je od siebie odróżnić. Dorosłe mają ok. 20 cm długości, polują 
na ślimaki, pająki i owady. Są zmiennocieplne – temperatura ich ciała zależy od 

otoczenia, dlatego uwielbiają wygrzewać się na kamieniach, bo gdy zmarzną, ich 
procesy życiowe zamierają (kiedy jednak jest zbyt ciepło, chowają się przed słońcem, 

bo przegrzanie również jest dla nich niebezpieczne).
Jaszczurki posiadają ważną umiejętność: kiedy są w niebezpieczeństwie, potrafią zrzucać 

własny ogon, który potem przez krótki czas wije się, jakby był żywy. Atakujące zwierzę patrzy 
na niego, a jaszczurka w tym czasie ucieka. Ogon odrośnie jej po pewnym czasie, a dzięki tej 
„sztuczce” może uratować swoje życie.
Jaszczurką jest także padalec – nie ma on nóg, więc niektórzy mylą go ze żmiją.
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dzięcioł
Spośród dzięciołów 

najczęściej na tere-
nie gminy Wejherowo 

i Gniewino występuje 
dzięcioł pstry duży. Ma 

on ponad 20 cm długości, 
a rozpiętość skrzydeł do-

chodzi do 40 cm. Zazwyczaj 
ten gatunek jest czarno-biały. 

Samice i młode mają do tego 
czerwoną „czapeczkę”, a samiec 

czarną. Zjadają najczęściej owa-
dy oraz nasiona, które wydobywają 

z szyszek. Dla swoich dzieci wykuwają 
w drzewach dziuple. Wybierają do tego 

celu głównie chore drzewa.
Na skrajach lasów lub na łąkach możecie 

również spotkać dzięcioły zielone, które się 
żywią głównie mrówkami.
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żuraw
Żuraw (po kaszubsku trulôcz) jest bar-
dzo eleganckim ptakiem. Ich stada mo-
żemy spotkać m.in. na polach i łąkach. 
Stąpają po ziemi skupione na poszuki-
waniu pożywienia. Mają długie nogi, po-
pielate pióra i czarną szyję. Z ogona zwi-
sają im pióra z czarnymi końcówkami.  
To duże ptaki – dorosłe ważą ponad 5 kg, 
a ich ciało może mieć ok. 1,5 m długości.
Dobrze czują się na całych Kaszubach, 
gdzie jest ich więcej niż w innych regionach 
Polski. Są u nas pod ochroną. Kiedyś były 
bardzo płochliwe, ale teraz trochę przy-
zwyczaiły się do człowieka.
Na zimę wielkie klucze tych ptaków odla-
tują do ciepłych krajów, m.in. do Hiszpanii 
i Portugalii. Podczas lotu żurawie wydają 
głośne dźwięki. Nazywamy je klangorem. 
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bocian
BIAŁY

W gminach Gniewino i Wejherowo, po-
dobnie jak na całych Kaszubach, mamy 
bardzo dużo gniazd bocianów białych. Czę-
sto znajdują się one na wysokich słupach. 
Te piękne ptaki lubią mieszkać w pobliżu 
ludzi. Jak wskazuje ich nazwa, mają białe 
pióra (na skrzydłach także czarne), długie 
czerwone nogi i czerwony dziób. Bociany 
nie są wybredne, jeśli chodzi o jedzenie. 
Żywią się m.in. żabami, żmijami, owadami, 
myszami, kretami i innymi małymi zwie-
rzętami. Na zimę odlatują – najczęściej do 
Afryki. Wiosną wracają najpierw samce, 
a gdy pojawi się także samica wspólnie bu-
dują lub naprawiają gniazdo, w jakim uro-
dzą się młode ptaki. 
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ŁABĘDŹ 
niemy

Łabędź niemy to bardzo duży ptak. Dorosły samiec może 
ważyć nawet ok. 14 kg. Są to białe ptaki z pomarańczo-
wym dziobem i czarnymi nogami. Pamiętajmy jednak, że 
młode wyglądają zupełnie inaczej: są szare. Para łabędzi 
nie lubi intruzów na swoim terenie. Gdy chcą kogoś prze-
pędzić, wydają z siebie głośne syczenie. Kiedy je usłyszy-
cie, lepiej nie podchodźcie zbyt blisko…
Pamiętajcie także, że nie powinno się dokarmiać łabędzi 
latem, zwłaszcza chlebem. Może to spowodować, że pta-
ki nie odlecą na zimę do ciepłych krajów i czeka je trud-
na mroźna zima, której nie przeżyją bez pomocy ludzi. 
Poza tym nasze pożywienie nie jest dla nich odpowiednie 
i może im zaszkodzić. 
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BORSUK
Borsuk, zwany po kaszubsku jôsc albo mélc, jest ssakiem. Rozpoznasz go po czarno-białych pa-
sach na głowie. Mieszka w lasach, w bardzo czystych i zadbanych norach, które są wyścielone 
ściółką z trawy i liści. Borsuki budują w nich rozległe systemy korytarzy. W ten sposób do swoich 
nor mogą wchodzić nawet przez kilkadziesiąt wejść.
Ich pokarm jest bardzo zróżnicowany. Zjadają dżdżownice, różne owady, niewielkie ssaki, padli-
nę, ale także zboża i owoce. Żyjące u nas borsuki europejskie mogą ważyć do 25 kg. Są aktywne 
przede wszystkim w nocy i boją się ludzi, więc trudno je spotkać. Ostatnio borsuki pojawiają się 
także w miastach, gdzie żywią się m.in. resztkami zostawianymi w śmietnikach.
Zimą te sympatyczne ssaki zasypiają, ale co jakiś czas – w cieplejsze dni – budzą się, aby się najeść.



WILK
Wilki są drapieżnikami. Kiedyś na naszych terenach było ich dużo, ale wyginęły i teraz powoli 
wracają do kaszubskich lasów. Z wyglądu wilki przypominają trochę owczarki niemieckie. 
Zazwyczaj są buropłowe, a od spodu jaśniejsze. Mają piękne puszyste ogony.
Polują m.in. na sarny i jelenie, ale jedzą też mniejsze zwierzęta. Żyją w stadach, które na-
zywamy watahami. Samiec (tzw. basior) jest większe od samicy, czyli wadery. W watahach 
panuje duża dyscyplina i każde zwierzę wie, jakie są jego obowiązki.
Pewnie w bajkach (np. o Czerwonym Kapturku) słyszeliście wiele razy o tym, że wilki są groź-
ne dla ludzi, ale tak naprawdę te zwierzęta unikają człowieka. Są objęte ochroną i nie wolno 
na nie polować przez cały rok.
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SARNA
Tych sympatycznych roślinożernych zwierząt żyje u nas dość dużo. Zazwyczaj są przez ludzi 
lubiane, ale często giną na drogach, kiedy zderzą się z samochodem. Samce sarny nazywa-
my kozłami, a samice to kozy. Samica może urodzić od jednej do trzech sarenek, czyli koźląt. 
Stara się je dobrze ukryć, aby nie znalazł ich żaden drapieżnik. 
A co jedzą sarny? Lubią trawę, liście, gałązki, różne leśne 
owoce… Zimą, kiedy rośliny są przysypane śniegiem, często 
pomagają im ludzie, którzy np. zostawiają dla nich siano 
w leśnych paśnikach.
Sarny są bardzo płochliwe i boją się ludzi.
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KOT
Wiedzieliście, że koty są zaliczane do zwierząt dra-
pieżnych? Co prawda, wiele z nich mieszka razem z ludź-
mi, ale kiedy wychodzą na zewnątrz, polują. Lubią  
np. myszy, nornice, małe ptaki, czasami złapią kre-
ta albo żabę. Są świetnymi łowcami. Mają bar-
dzo dobry słuch i wzrok. Posiadają też wąsy  
(tzw. wibrysy), dzięki którym mogą omijać 
przeszkody nawet w nocy i wiedzą, w ja-
kim kierunku podążać.
Po kaszubsku na kota mówi się: pùjk, 
drapajk albo po prostu kòt.
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Żarnowiec miotlasty

Największe jezioro na terenie 
powiatu wejherowskiego na-

zywa się Żarnowieckie. W jego 
pobliżu rośnie dużo roślin, jakie 

nazywamy żarnowcami. Są to 
krzewy mające nawet do 3 m wy-

sokości. Ich kwiaty są złocistożółte, 
a na gałązkach pojawia się wiele 

drobnych zielonych listków. Spotka-
cie je zwłaszcza na piaszczystych, su-

chych zboczach, na skraju lasów i blisko 
dróg. Kwitną w maju i czerwcu.

Ten piękny krzew często jest też sadzony 
w ogrodach. Po kaszubsku ta roślina jest na-

zywana: jërk albo jurk.



BUK I GRAB
Buk i grab są drzewami liściastymi, które lubią żyzną ziemię i często rosną obok siebie, co sprawia, 
że możemy je łatwo pomylić. Jeśli chcemy je rozróżnić, pomocą będzie porównanie liści. 
Buk zwyczajny jest u nas popularny, dorasta nawet do 30 m wysokości. Jego owoce mają kształt ma-
łych (ok. 2 cm) orzeszków. Bardzo smakują one leśnym zwierzętom, np. dzikom albo wiewiórkom.
Grab pospolity może osiągać wysokość 25 m i także ma owoce w postaci orzechów. Liście tego 
drzewa posiadają na brzegach charakterystyczne ząbki.
Oba te gatunki mają bardzo twarde drewno, z którego produkuje się przedmioty, jakie muszą się 
odznaczać trwałością. 
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KLON

Klon rośnie w lasach mie-
szanych. Woli miejsca na-
słonecznione, ale wyro-
śnie także w półcieniu. Ten 
charakterystyczny kształt 

liścia, jaki widzicie na obraz-
ku, nazywa się dłoniasto-kla-

powanym. Jest to liść klonu zwy-
czajnego, ale występują u nas także: 

klon jawor i klon polny. 
Klony są bardzo odporne na mróz. Mogą mieć 

około 20-25 m wysokości. Ich nasiona są rozsiewa-
ne przez wiatr. Żyją koło 150 lat. Z ich drewna często 

produkuje się różne meble.
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DąB
Dęby są potężnymi drzewami. Pewnie 
wiele razy widzieliście ich owoce, które 
nazywamy żołędziami. W szkołach 
wykorzystuje się je razem z kasztanami 
do tworzenia ludzików albo zwierzątek 
służących do zabawy. W lesie są 
jednak prawdziwym przysmakiem dla 
zwierząt, a kiedyś karmiono nimi także 
świnie. 
Las stworzony z dębów nazywa się 
dąbrową, a po kaszubsku dãbiną albo 
dãbnikã. Niektóre z tych drzew rosną 
aż do 40 m wysokości. Na obrazku 
widzicie ich charakterystyczny liść.
Żyją niezwykle długo, czasami nawet 
około 1000 lat. Drewno dębowe uważa 
się za jedno z najcenniejszych. Jest 
bardzo twarde i trwałe. Może dlatego 
mówi się o niektórych ludziach, że są 
silni albo zdrowi jak dąb?
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Mamy nadzieję, że dzięki naszej kolorowance nauczyliście się trochę 
o przyrodzie w waszej okolicy. Oczywiście, różnych zwierząt i roślin jest 
wokół nas znacznie więcej. Zachęcamy do tego, abyście je poznawali 
i obserwowali. Pamiętajcie także, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, 
by nasza natura była piękna i bogata. Dlatego nie wolno nam jej niszczyć, 
np. wyrywać roślin czy straszyć zwierząt. 
Możecie również pomagać przetrwać niektórym stworzeniom zimę. 
Dobrym pomysłem jest chociażby założenie karmnika dla ptaków. Jeśli już 
się jednak na niego zdecydujecie, to musicie być odpowiedzialni i codziennie 
zostawiać dla nich pokarm. W nagrodę będziecie mogli obserwować przez 
okno wiele pięknych i kolorowych skrzydlatych zwierzątek. Można także 
poprosić rodziców, aby w ogrodzie zasadzili rośliny miododajne, co ucieszy 
wiele owadów. 
Ci z naszych Czytelników, którzy mają jakieś zwierzęta w domu, np. psa, 
kota, rybkę czy chomika, niech dobrze o nie dbają, nawet jeśli taka opieka 
jest bardzo wymagająca. To też jest troska o przyrodę!
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie na wdra-
żanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Promocji Kultury Kaszubskiej, Aktywizacji  

Obywatelskiej  i Ekologicznej Moje Strone.


