


• Ptaki  – gromada stałocieplnych zwierząt  
z podtypu kręgowców. Jest najbardziej 
zróżnicowaną spośród gromad kręgowców 
lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków 
ptaków, które zamieszkują ekosystemy na 
całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm  
u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia. 



• Charakterystyczne dla ptaków są :  

• skóra  wytwarzająca pióra,  

• przednie kończyny przekształcone w skrzydła,  

• szczęki okryte rogowym dziobem,  
pozbawionym zębów,  

• lekki, mocny szkielet i czterodziałowe serce. 
Ptaki są zazwyczaj zdolne do lotu (choć 
niektóre gatunki są wtórnie nielotne) – 
ich układ pokarmowy oraz oddechowy są 
przystosowane do tej zdolności. 



Budowa ptaka 
1  dziób,  
2 głowa,  
3  tęczówka,  
4 źrenica,  
5 górna część grzbietu,  
6 małe pokrywy skrzydłowe, 
7 barkówki,  
8 średnie pokrywy skrzydłowe,  
9 lotki trzeciego rzędu,  
10 kuper,  
11 lotki pierwszego rzędu,  
12 podbrzusze,  
13 udo,  
14 staw skokowy,  
15 skok,  
16 stopy, 17 goleń,  
18 brzuch, 19 skrzydło,  
20 klatka piersiowa, 
21 gardło,  
22 korale,  
23 pasek oczny 



 
 

 
Ptaki mrugają poziomo 

Powieki ptaków nie są 
używane do mrugania.  
Ich oczy są nawilżane za 
pomocą migotki – trzeciej 
powieki, która porusza się 
poziomo.   
Migotka pokrywa również 
oko i działa jak soczewka 
kontaktowa u wielu 
wodnych ptaków. 

Zwilża powierzchnię oka 
bez chwilowej utraty 
widoczności. 



Różne typy dziobów 



• Poza tym odznaczają się wysoką 
aktywnością metaboliczną. Rozmnażają się 
przez składanie i wysiadywanie otoczonych 
twardą skorupą jaj. Jaja są zwykle składane 
do gniazd i wysiadywane przez rodziców. 
Cechą charakterystyczną dla większości 
ptaków jest długi okres opiekuńczy nad 
wyklutymi pisklętami. 
  



• Niektóre ptaki,  szczególnie 
krukowate     i  papugowe , należą do 
najbardziej inteligentnych  gatunków zwierząt, 
zdolnych do tworzenia i używania przyrządów 
pomocniczych, jak i przekazujących tę wiedzę 
następnym pokoleniom. 



• Wiele gatunków odbywa dalekodystansowe wędrówki , 
inne  przemieszczają się mniej regularnie na krótsze 
odległości.   

• Dane o maksymalnych szybkościach lotu ptaków: 
 jerzyk – 130 km/godz. 

• jaskółka dymówka – 90 km/godz. 
• sokół wędrowny w locie poziomym – 75 km/godz. 
• sokół wędrowny w locie nurkującym – 360 km/godz. 
• albatros – 70 km/godz. 
• kaczka – 65 km/godz. 
• gołąb – 60 km/godz. 
• czajka – 50 km/godz. 
• wróbel – 42 km/godz. 
• sroka – 30 km/godz. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzyk_zwyczajny


Szybkość uderzeń skrzydeł: 

• koliber – 1500 na minutę. 

• jerzyk – 710 na minutę. 

• wróbel – 630 na minutę. 

• wielkie ptaki – 3–8 na minutę. 

• Liczba skurczów serca na minutę wynosi: 
u indyka w spoczynku 93, u gęsi 140, u kaczki 
300, u kosa 390, u sikory 420.  
U wróbla w locie notowano 740 uderzeń 
tętna  na minutę.  



• Są zwierzętami społecznymi – porozumiewają 
się przy pomocy wizualnych sygnałów oraz 
zawołań kontaktowych, jak i śpiewem, biorą 
udział we wspólnych lęgach, polowaniach, 
przepędzaniu drapieżników, zgrupowaniach 
migracyjnych. 



• Ptaki żyją i rozmnażają się w prawie wszystkich 
ziemskich biotopach na każdym z siedmiu 
kontynentów. Najbardziej na południe 
wysuniętym siedliskiem są kolonie lęgowe 
petrela śnieżnego znajdujące się do 440 
kilometrów w głębi Antarktydy. 
Najwyższa różnorodność 

    gatunkowa ptaków występuje 

    w regionach tropikalnych   



• Niektóre z rodzin ptaków przystosowały się do 
życia na oceanach, jak i w ich wodach, 
np. pingwiny obserwowano na głębokościach 
do 300 m p.p.m. Kilka gatunków ptaków 
morskich pojawia się na lądzie jedynie w 
okresie lęgowym. 



• Około 120–130 gatunków ptaków wymarło od 
XVII w. w rezultacie ludzkiej działalności, setki 
innych gatunków wymarło wcześniej.  

 

 

 

• Obecnie ocenia się około 1200 gatunków 
jako zagrożonych wyginięciem przez czynniki 
antropogeniczne, z drugiej strony człowiek 
stara się jednak o ich ochronę.  



• Ptaki są także elementem ludzkiej kultury – 
od religii przez poezję do nauki.  

• Dział  zoologii badający ptaki to ornitologia. 

• Głównym przedmiotem zainteresowania 
ornitologów jest przede wszystkim biologia 
ptaków, ale także ich zwyczaje, trasy przelotów, 
gniazdowanie,  życie społeczne, obserwacja w 
terenie itp. Obserwowanie ich bytu umożliwia 
m.in. obrączkowanie ptaków. Ornitologia to także 
zbiór wiadomości i informacji na tematy związane 
z ptakami, ich lęgowiskami oraz upierzeniem itp. 
 
  



• Amatorska obserwacja ptaków rozwinęła się  
w ostatnich dekadach do rozmiarów 
masowego hobby.     Gromada ptaków jest 
bowiem niezwykle różnorodna.  

• Ptaki, a zwłaszcza,  nadzwyczajne cechy 
niektórych gatunków, mogą niejednokrotnie 
zadziwiać. 

 



 
Głuptak niebieskonogi 

Ten morski ptak ma na nogach błony pławne, którymi ogrzewa swoje młode. 
Atrakcyjny kolor nadają jego nogom barwniki karotenoidowe ze świeżych ryb, 

którymi się żywi.  

 



 
Maskonur zwyczajny 

Ten gatunek ptaka morskiego z papuzim dziobem potrafi machać skrzydłami 
do 400 razy na  minutę. W locie osiąga prędkość do 88,5 km/h. 

       
 

 
 



Kaczka krzyżówka  
Samica krzyżówki obserwuje otoczenie podczas snu. Kaczki te potrafią spać jedną 

połową mózgu, podczas gdy druga połowa pozostaje aktywną. Od krzyżówki 
pochodzą  kaczki domowe. 



 
Biegus alaskański 

Ten ptak brodzący ma ciemne nogi i dość długi dziób zagięty w dół, który 
pomaga mu żerować w głębokiej wodzie. Obserwuje się go przez cały rok na 

całym wybrzeżu stanu Waszyngton. 

 



 
Pójdźka ziemna 

Tę długonogą sowę widuje się głównie na otwartych terenach trawiastych  
i rolniczych. W odróżnieniu od innych sów ten gatunek jest aktywny za dnia. 

 



Czapla rdzawoszyja 
Charakterystyczną cechą tego ptaka nadmorskiego jest jego sposób polowania 

— biegnie w płytkiej wodzie długimi susami, skacze i unosi skrzydła, zanim 
nadzieje rybę na dziób. 



 
Pingwin królewski 

To jest jeden z największych gatunków pingwinów, znany z tego, że tworzy 
duże kolonie lęgowe. Jedna z takich kolonii znajduje się na Georgii 

Południowej (na zdjęciu) i zamieszkuje ją ponad 100 000 par lęgowych. 

 



 
Kardynał 

Zwane także „czerwonymi ptakami” kardynały są aktywnymi ptakami 
śpiewającymi, które potrafią ćwierkać różne melodie. 

 



 
Butodziob 

Gatunek ten nosi także nazwę Wielorybiogłowa lub Bocian Butodzioby. Ptak ten ma 
duży dziób w kształcie buta, stąd jego nazwa. Butodzioby żyją w warunkach 

tropikalnych, we wschodniej Afryce, w pobliżu dużych bagien rozciągających się od 
Sudanu aż do Zambii. Cechą charakterystyczną tych ptaków są długie niebieskie pióra. 

Butodzioby są dość duże – mają od 110-152 cm wysokości. 
 



Sikora modra (modraszka zwyczajna) 
 Samce  sikory modrej demonstrują podczas toków pióra na głowie,  

o niewidocznej dla człowieka, ultrafioletowej barwie 



Znaczenie  gospodarcze ptaków. 

• Wiele gatunków ptaków ma znaczenie 
gospodarcze dla człowieka , najczęściej 
jako  zwierzęta użytkowe. Są przede  
wszystkim źródłem  pożywienia,  
pozyskiwanego przez  hodowlę lub  polowania. 
Zastosowanie gospodarcze znajdują także części 
pozyskiwane z ptaków, np. pióra. Niektóre 
gatunki, szczególnie ptaki śpiewające,  
jak i papugowate, są popularnymi  
zwierzętami domowymi. Poza tym  
odchody kilku gatunków są używane 
jako nawóz w rolnictwie. 



Źródła informacji i obrazów 

• https://www.bing.com/images/search?q=ornitologia+obrazy&qpvt=ornitologia+obrazy&form=IGRE&first=
1&tsc=ImageBasicHover 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Modraszka_zwyczajna 

• https://www.bing.com/images/search?q=petrel +śnieżny&qpvt= 
petrel+śnieżny&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=kura&qs= n&form=QBIR&sp=-1&pq=kura&sc=8-
4&cvid=EB30FBB1A6F243E99D1522FE6F6A7F45&first =1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=kanarek&qs=n&form=QBIR&sp -1&pq=kanarek&sc=8-
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• https://www.bing.com/images/search?q=papugi&qs=n&form=QBIRMH&sp= -1&ghc=1&pq=papugi&sc=8-
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irst=1&tsc=ImageBasicHover 
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