
Temat: Rozmnażanie i rozwój ssaków.

1.  Rozmnażanie ssaków

U ssaków, podobnie jak u wszystkich lądowych organizmów, zapłodnienie zachodzi w 
organizmie samicy. Ssaki są żyworodne (za wyjątkiem jajorodnych stekowców – dziobaka i 
kolczatki). Ich zarodek rozwija się w macicy i jest połączony z organizmem matki za 
pośrednictwem łożyska. Narząd ten pośredniczy w wymianie substancji między samicą a 
zarodkiem przez sznur pępowinowy. Dostarcza zarodkowi substancje odżywcze, umożliwia 
wymianę gazów oddechowych oraz usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany
materii. Łożysko powstaje już we wczesnych stadiach rozwoju embrionalnego z połączenia 2
błon płodowych: omoczni i kosmówki.

Podczas rozwoju zarodek ssaka jest chroniony ciałem matki i w dużym stopniu 
niezależny od czynników zewnętrznych. Okres trwania ciąży u ssaków jest bardzo różny.      
U słonia prawie 2 lata, u kangura – tylko 12 dni. Wszystkie ssaki opiekują się potomstwem. 
Młode są karmione mlekiem, które ssą przyczepione do brodawek sutkowych matki. Opieka
rodziców, w zależności od gatunku zwierzęcia, może trwać od kilku tygodni do wielu lat.



                                                                                     

U torbaczy, do których zaliczamy na przykład
kangury i koale, ciąża trwa bardzo krótko. Ich
młode po urodzeniu mają do 3 cm długości.
Przemieszczają się samodzielnie do torby
lęgowej, znajdującej się na brzuchu samicy,
przyczepiają do sutka matki i rosną przez kilka
do kilkunastu miesięcy.

                                                                                 

Są też ssaki jajorodne: dziobaki i kolczatki. 
Wykluwają się z jaj, które podobnie jak jaja 
gadów są otoczone skórzastymi osłonkami. 
Młode żywią się mlekiem, które sączy się z 
gruczołów rozsianych na brzuchu matki.



2. Oddychanie ssaków

Wymiana gazowa u ssaków odbywa się w płucach. Płuca ssaków mają budowę 
pęcherzykową. Pęcherzyki płucne to cienkościenne banieczki oplecione siecią naczyń 
krwionośnych. Dzięki nim powierzchnia oddechowa płuc ssaków (w stosunku do ich 
masy ciała) jest większa niż powierzchnie oddechowe innych kręgowców. Z tego 
powodu wymiana gazowa zachodzi w nich bardzo skutecznie i jest jednym z 
przystosowań, dzięki którym ssaki osiągnęły stałocieplność. Mogą więc być bardzo 
aktywne, także w niskich temperaturach. Ssaki potrzebują dużo pokarmu, z którego 
pochodzi energia niezbędna do prowadzenia procesów życiowych oraz utrzymania 
stałej temperatury ciała.

Lekcja ta znajduje się także w podręczniku na str. 133-135.

W dzisiejszej notatce napiszcie:

1. Rozmnażanie ssaków (ciąża, łożysko, zapłodnienie wewnętrzna)

2. Oddychanie ssaków (budowa płuc ssaków).


