
Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

1. Przedstawiciele ssaków

Jednym z największych zwierząt, jakie kiedykolwiek zamieszkiwały naszą planetę, jest 
płetwal błękitny. To przedstawiciel waleni, grupy ssaków żyjących wyłącznie w wodzie, 
które oddychają płucami, mają szczątkowe owłosienie (dorosłe płetwale mają włosy tylko 
na głowie, głównie wokół pyska, choć ich młode w okresie płodowym mają ciało pokryte 
meszkiem z włosów). Rodzą się w wodzie i żywią mlekiem matki. Płetwal osiąga 34 m 
długości i może ważyć do 190 ton.  Innymi przedstawicielami waleni są delfin, morświn, 
orka i kaszalot.

Najmniejszym ssakiem jest ryjówek etruski, który waży ok. 2 g. Jest on przedstawicielem 
owadożernych, grupy niewielkich ssaków lądowych żyjących głównie pod ziemią, żywiących 
się przeważnie owadami i innymi bezkręgowcami. Do owadożernych należą też jeże i krety.



    

Największym żyjącym współcześnie ssakiem lądowym jest słoń afrykański. Może on 
dorastać do 4 m wysokości, ważyć nawet 7 ton i dożyć do ponad 70 lat. Jest zwierzęciem 
roślinożernym.  Słonie należą do grupy ssaków zwanej trąbowcami, której najbardziej 
charakterystyczną cechą jest obecność trąby – wielofunkcyjnego narządu 
wykorzystywanego do chwytania pokarmu, picia wody, wydawania dźwięków, witania się i 
zabawy z innymi słoniami oraz badania otoczenia. U słoni górne siekacze są wykształcone w 
postaci potężnych ciosów, które służą do poszukiwania pokarmu w ziemi oraz obrony przed 
drapieżnikami.



Ryś euroazjatycki jest przedstawicielem drapieżnych, rzędu ssaków, których uzębienie 
składa się ze słabo rozwiniętych siekaczy, potężnych kłów i zębów trzonowych. Korony 
(części wystające z dziąsła) tych ostatnich przypominają zęby piły: ich guzki są silnie 
zaostrzone i ułożone w jednej płaszczyźnie, przez co precyzyjnie tną nie tylko mięso, ale 
potrafią też łamać kości. Do drapieżnych, poza rysiem, należą także niedźwiedź, lew, tygrys, 
lis, łasica, foka, mors.

Orangutan jest dużą małpą należącą do naczelnych, grupy ssaków o silnie rozwiniętym 
mózgu (w porównaniu do innych zwierząt).  Naczelne zwykle są wszystkożerne, choć 

podstawę ich diety stanowią rośliny. Większość naczelnych ma długi, chwytny ogon 
pełniący funkcję dodatkowej kończyny i bardzo dobrze wykształcone mięśnie mimiczne 
twarzy, odgrywające ogromną rolę w porozumiewaniu się z członkami swojej grupy. 



Orangutan jest małpą nadrzewną, prowadzącą dzienny tryb życia.  Do naczelnych, poza 
orangutanem, zaliczane są jeszcze lemury, makaki, pawiany, goryle, szympansy i ludzie.

Łoś jest przedstawicielem kopytnych – grupy dużych, roślinożernych ssaków, zwykle szybko 
biegających, które stąpają na czubkach 3. lub 3. i 4. palca, zakończonego masywną rogową 
osłoną – kopytem. Dorosłe samce łosia mają poroże w kształcie szerokich, masywnych łopat
i wyjątkowo długie kończyny zakończone dużymi, szeroko rozstawionymi kopytami, które 
ułatwiają im poruszanie się w grząskim gruncie. Poza łosiem do kopytnych zalicza się: konie,
antylopy, wielbłądy, tapiry, nosorożce, żyrafy, hipopotamy, jelenie, sarny, lamy, żubry, 
krowy i świnie.

               

Bóbr europejski jest największym krajowym przedstawicielem gryzoni – bardzo licznej grupy
ssaków, zwykle o niewielkich rozmiarach, które posiadają 2 pary siekaczy rosnących przez 
całe życie. Systematyczne ścieranie tych zębów jest możliwe dzięki zjadaniu dużych ilości 
twardych fragmentów roślin. Większość gryzoni ma krępy tułów, krótkie kończyny i długi 
ogon.  Silne siekacze pozwalają bobrom ścinać drzewa, a także budować tamy i żeremia. 
Innymi przedstawicielami gryzoni są: myszy, szczury, wiewiórki, świstaki, susły, świnki 
morskie, szynszyle i koszatnice.



Koala jest przedstawicielem torbaczy, grupy ssaków, które charakteryzują się tym, że (poza 
nielicznymi wyjątkami) matki noszą swoje młode w torbach lęgowych. Prowadzą naziemny 
lub nadrzewny tryb życia, żywią się bardzo różnorodnym pokarmem, większość jest 
aktywna w nocy. Koala zamieszkuje wschodnie tereny Australii. Niemal całe życie spędza na 
drzewach, porusza się powoli, śpi do 18 godzin na dobę, głównie w dzień. Prowadzi 
samotny tryb życia. Jego podstawowym pokarmem są liście eukaliptusa. Do torbaczy zalicza
się także kangury.



2. Znaczenie ssaków

Ssaki są ważnym składnikiem ekosystemów. Drapieżniki polują na mniejsze od siebie 
zwierzęta i nie pozwalają na nadmierne zwiększenie ich liczebności. Drobne ssaki stanowią 
cenne źródło pokarmu dla innych kręgowców, zwłaszcza innych ssaków, ptaków i gadów. 
Ssaki owadożerne (jeże i ryjówki) zjadają bardzo duże ilości owadów, zwłaszcza tych 
postrzeganych przez człowieka jako szkodniki pól i upraw. Niektóre ssaki, jak dziki i 
gryzonie, mogą powodować straty, niszcząc uprawy. Niektóre są zwierzętami łownymi: 
dziki, sarny, zające czy kuny .

Ssaki od tysięcy lat służą człowiekowi. Są hodowane dla mięsa i mleka, skór, futer i wełny. 
Niektóre zostały oswojone, aby pomagać człowiekowi w pracy. Konie, bydło, osły, 
wielbłądy, nawet słonie są używane do transportowania towarów i ludzi. Wiele ssaków 
(psy, koty, chomiki) towarzyszy człowiekowi, daje mu radość i poczucie bezpieczeństwa. 
Specjalnie szkolone psy z poświęceniem ratują ludzkie życie podczas katastrof i 
kataklizmów, są przewodnikami niewidomych, a konie i delfiny pomagają w rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. Na ssakach testuje się skuteczność leków oraz bada mechanizmy 
powstawania chorób i sposoby ich leczenia.

Dzisiejsza lekcja znajduje się także w podręczniku na str. 136-142.

Proszę sporządzić notatkę według punktów:

1. Przegląd ssaków (podzielić na żyjące w wodzie, na lądzie, pod ziemią i na drzewach- 
podać przykłady.

2. Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.


