
Temat: Rozmnażanie się i rozwój ptaków.

Okres godowy

Okres godowy ptaków rozpoczynają toki, czyli zaloty związane z poszukiwaniem partnera 
do rozrodu. Często samce są barwniejsze od samic. W czasie godów samce mogą toczyć 
walki (np. głuszce lub bataliony), tańczyć (np. żurawie, łabędzie) lub tylko prezentować 
upierzenie (np. paw), aby zwrócić uwagę samicy.  Samce wielu gatunków rywalizują o 
samice, wydając charakterystyczne odgłosy godowe. Inne dają swoim partnerkom prezenty.
Zimorodek przynosi rybę, żołna – owada, a kardynał – ziarenko. Altanniki natomiast budują 
strojne altany, którymi zachęcają partnerki do zbliżenia.

                                                         



                                  

Rozmnażanie się ptaków

Wszystkie ptaki są zwierzętami jajorodnymi, u których ma miejsce zapłodnienie 
wewnętrzne.  Samice składają jaja i wysiadują je w różnych rodzajach gniazd, dziupli lub 
nor. Wysiadywanie polega na ogrzewaniu jaj ciepłem ciała rodzica. Ciepło dostarczane 
jajom przez wysiadującą je samicę umożliwia rozwój zarodków. U niektórych ptaków, np. 
pingwinów i bocianów, jaja wysiadują także samce.

Budowa jaja ptaka

Ptaki, podobnie jak gady, są owodniowcami. Jaja ptaków są otoczone twardą wapienną 
skorupką i zawierają dużą ilość żółtka. Zarodek ptaka rozwija się z tarczki zarodkowej, która 
powstaje na powierzchni żółtka, stanowiącego źródło pokarmu dla zarodka. Żółtko w jaju 
utrzymuje się w miejscu, dzięki strukturom białkowym zwanym skrętkami. Silnie uwodnione
białko chroni zarodek przed wyschnięciem i amortyzuje wstrząsy. Wymianę gazową 
umożliwiają pory w skorupce jaja oraz komora powietrzna. Błony pergaminowe i skorupka 
wapienna zabezpieczają jajo przed urazami mechanicznymi. W trakcie rozwoju zarodka 
skorupka staje się cieńsza, gdyż zawarty w niej wapń jest stopniowo wbudowywany w kości.



      

Opieka nad potomstwem

Ptaki opiekują się swoim potomstwem, jednak pod tym względem możemy wyróżnić dwie 
grupy. Gniazdowniki wylęgają się z jaj niezdolne do samodzielnego życia. Pisklęta są nagie 
lub okryte rzadkim puchem, ślepe i nie potrafią samodzielnie zdobywać pożywienia. 
Osobniki dorosłe muszą im dostarczać pokarm, chronić przed deszczem i ogrzewać 
własnymi ciałami. Zagniazdowniki natomiast wylęgają się pokryte gęstym puchem i potrafią
chodzić lub pływać. Podążają za rodzicem, który wyszukuje pokarm, samodzielnie zjadany 
przez pisklęta.

Gniazdowniki

        



                                  Zagniazdowniki  

 Oddychanie ptaków

U ptaków wymiana gazowa zachodzi w płucach zbudowanych z ogromnej liczby splątanych 
ze sobą cieniutkich rureczek. Dzięki temu posiadają one dużą powierzchnię wymiany 
gazowej. Jest to istotne, ponieważ lot wymaga bardzo wiele energii, a ta jest uwalniana w 
obecności tlenu. Do magazynowania powietrza służą worki powietrzne. Są to grubościenne 
zbiorniki wypełnione powietrzem i połączone z oskrzelami. Zmniejszają one ciężar właściwy 
ptaka.

Wentylacja płuc może zachodzić na 2 sposoby. Podczas chodzenia lub odpoczynku tłoczenie
powietrza do płuc odbywa się dzięki rytmicznym ruchom klatki piersiowej, powodowanym 
skurczami mięśni międzyżebrowych. W czasie lotu klatka piersiowa jest usztywniona, 
ponieważ stanowi oparcie dla mięśni poruszających skrzydła. Gdy ptak unosi skrzydła, 
następuje wdech, powietrze dostaje się przez drogi oddechowe do płuc i worków 
powietrznych. Gdy skrzydła są opuszczane, następuje wydech. Wtedy zużyte powietrze 
wydostaje się z płuc, a powietrze zmagazynowane w workach powietrznych jest zasysane 
do płuc, natleniając krew. Mechanizm ten nazywamy podwójnym oddychaniem, ponieważ 
bogate w tlen powietrze przepływa przez płuca ptaka dwukrotnie, zarówno podczas 
wdechu, jak i wydechu.



Do sporządzenia notatki z dzisiejszej lekcji wykorzystajcie informacje zamieszczone powyżej 
lub w podręczniku str. 122-124.

Notatka:

1. Co to są: toki, jajorodność, gniazdowniki i zagniazdowniki.

2. Budowa jajka – rysunek z opisem

3. Jak oddychają ptaki?


