
Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

1. Różnorodność ptaków

Ptaki są niezwykle zróżnicowaną grupą – znanych jest ponad 12 000 gatunków tych 
zwierząt. Spotyka się je we wszystkich niemal środowiskach – niektóre potrafią przeżyć 
nawet na gorących pustyniach. Większość ptaków posiada zdolność lotu, ale są i takie, które
tego nie potrafią (struś, kiwi). Pingwiny także utraciły zdolność lotu, ale za to doskonale 
pływają.

    



Ptaki żywią się zarówno pokarmem roślinnym, jak i bezkręgowcami (np. owadami) czy 
kręgowcami (np. rybami, gryzoniami). Wiele z nich zjada różne rodzaje pokarmu, zależnie 
od pory roku. Wielkość i kształt dzioba  zależą od tego, czym ptak się odżywia i w jaki 
sposób pobiera pokarm.



2. Znaczenie ptaków

Ptaki masowo hoduje się na potrzeby przemysłu spożywczego dla mięsa i jaj. Niektóre 
gatunki dzikiego ptactwa widnieją na liście zwierząt łownych. Ptasich piór używa się do 
wypełniania kołder, poduszek lub kurtek, a także – z uwagi na ich walory estetyczne – do 
wyrobu ozdób.

 Papugi i kanarki, ze względu na towarzyski charakter lub piękny śpiew, są hodowane jako 
zwierzęta domowe.



Dzięki zdolności niektórych gatunków ptaków do polowania na szkodniki pól i magazynów 
uważa się je za cennych sprzymierzeńców człowieka. Zjadają stonkę ziemniaczaną, mszyce i
inne szkodniki upraw. Liczne gatunki sów, myszołowy, jastrzębie i pustułki polują na myszy, 
które wyrządzają szkody w magazynach ze zbożem, a także w samych uprawach. Odgrywają
ogromną rolę w ograniczaniu ilości owadów – ptaki owadożerne zjadają aż połowę 
wszystkich dorosłych owadów, które pojawiają się latem!  Ważną rolę odgrywają też 
dzięcioły, które wykuwają dziuple służące nie tylko im, ale też innym zwierzętom.

                                           

W przyrodzie ptaki pełnią istotną funkcję, gdyż stanowią ważny składnik licznych łańcuchów
pokarmowych. Ponadto, zjadając owoce, przyczyniają się do rozsiewania nasion. Kolibry 
podczas pobierania nektaru zapylają rośliny, głównie storczyki i kaktusy.

                 



Z drugiej strony, ptaki mogą powodować poważne straty, np. wróblowate wyjadają ziarna 
zbóż, a kormorany i mewy przyczyniają się do ubytków w gospodarstwach rybackich.

Z dzisiejszej lekcji sporządźcie notatkę wykorzystując info zamieszczone powyżej lub w 
podręczniku str. 125-130.

1. Przegląd ptaków (kilka zdań na temat rozpowszechnienia ptaków i przystosowań do 
życia w określonych warunkach).

2. Znaczenie ptaków.


