
Temat: Środowisko życia i budowa ssaków.

Najbardziej rozpowszechniony na Ziemi ssak żyje na wszystkich kontynentach, pojawia się 
na najwyższych szczytach i w najgłębszych rowach oceanicznych. Niektóre osobniki dużo 
czasu spędzają pod ziemią, inne – pod wodą albo na wodzie, a jeszcze inne – w powietrzu 
lub w kosmosie. Tym ssakiem jest człowiek. Pozostałe ssaki również opanowały wszelkie 
możliwe środowiska – to jedyne kręgowce spotykane w powietrzu, w wodzie, na ziemi i pod
nią.



                                                          

  

              



Budowa i cechy ssaków

Ssaki, podobnie jak ptaki, są zwierzętami stałocieplnymi, co pozwala im zamieszkiwać
wszystkie ekosystemy Ziemi, od gorących pustyń, przez lasy tropikalne, aż po obszary 
okołobiegunowe i Antarktydę. Można je spotkać na lądzie i w wodzie, a nawet w powietrzu.

W budowie ssaków wyróżniamy głowę, szyję, tułów, ogon i 2 pary zwykle 
pięciopalczastych kończyn. U większości ssaków lądowych kończyny są podciągnięte pod 
tułów, unoszą go wysoko nad podłoże, co usprawnia lokomocję. Ciało ssaków pokryte jest 
włosami, które mogą tworzyć grubą, zwartą pokrywę, zwaną futrem. Włosy chronią przed 
urazami mechanicznymi i pozwalają utrzymać stałą temperaturę ciała. Są wytworami 
naskórka, podobnie jak rogi, kopyta, pazury, paznokcie i łuski. Ich rolą jest także ochrona 
przed zranieniem. W skórze właściwej ssaków występują liczne gruczoły: potowe, łojowe, 
mlekowe i zapachowe. Gruczoły potowe produkują specjalną wydzielinę zwaną potem, 
której funkcją jest schładzanie organizmu i w mniejszym stopniu – wydalanie zbędnych 
substancji. Gruczoły łojowe wydzielają łój, który tworzy barierę antybakteryjną. Gruczoły 
mlekowe w okresie karmienia młodych wydzielają mleko, a gruczoły zapachowe służą do 
znakowania terytorium, wabienia partnera oraz identyfikacji osobników. Pod skórą leży tzw.
warstwa podskórna, zbudowana z tkanki tłuszczowej, która pełni wiele ważnych funkcji: 
chroni przed urazami mechanicznymi, utratą ciepła, stanowi też rezerwę energetyczną dla 
organizmu.

Odbieranie bodźców płynących ze środowiska umożliwiają ssakom bardzo dobrze 
rozwinięte narządy zmysłów, głównie słuchu, wzroku i węchu. Ssaki są też jedynymi 
kręgowcami, u których występuje małżowina uszna ułatwiająca wychwytywanie fal 
dźwiękowych i kierowanie ich do przewodu słuchowego.



Dzisiejsza lekcja znajduje się także w podręczniku str. 131-133. Proszę zanotować w 
zeszycie:

1. Środowisko życia ssaków z przykładami nazw ssaków

2. Budowa ssaków (wypisać elementy budowy szczególnie te, które charakterystyczne 
tylko dla ssaków)


