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BUDOWA 
PTAKÓW

Budowa ptaków oraz ich 
fizjologia są wynikiem 
przystosowania 
do warunków środowiska 
i zdolności do aktywnego 
lotu.

Przystosowania ptaków 
do lotu:

  przekształcenie 
kończyn przednich 
w skrzydła

  ciało pokryte piórami

  bardzo lekki szkielet

  grzebień na mostku, 
do którego 
są przyczepione mięśnie 
poruszające skrzydłami

  brak zębów

  brak pęcherza 
moczowego

  mechanizm wentylacji 
płuc pozwalający 
na przepływ świeżego 
powietrza przez płuca 
zarówno podczas 
wdechu, jak i wydechu

  silnie rozwinięte mózg 
i móżdżek

  czterodzielne serce 
zbudowane z dwóch 
przedsionków i dwóch 
komór

Wszystkie ptaki są jajorodne i podobnie 
jak gady należą do owodniowców. Jaja 
ptaków są otoczone wapienną skorupką  
oraz dwiema błonami pergaminowymi, 
które chronią je przed urazami 
mechanicznymi. Wnętrze jaja wypełniają 
materiały zapasowe w postaci białka  
oraz kuli żółtka.
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Ptaki to stałocieplne 
kręgowce występujące 
we wszystkich 
strefach klimatycznych 
na świecie. Ciało 
ptaków pokryte 
jest piórami, 
a ich kończyny 
przednie uległy 
przekształceniu 
w skrzydła. Większość 
ptaków ma zdolność 
do aktywnego lotu.
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BUDOWA PIÓRA 

Pióra ptaków są wytworem ich naskórka. 
Pojedyncze pióro składa się z części 
zanurzonej w skórze – dutki – oraz 
części występującej ponad powierzchnią 
ciała – stosiny, na której występują 
liczne promienie z promykami tworzące 
chorągiewkę.

RODZAJE PIÓR 

Lotki występują 
na skrzydłach. 
Tworzą 
powierzchnie  
lotne.

Pióra pokrywowe 
pokrywają całe ciało 
ptaka z wyjątkiem 
skrzydeł 
i ogona. 

Pióra puchowe  
są miękkie,  
ponieważ nie mają 
sztywnej stosiny. 
Chronią ptaka 
przed zimnem.
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PRZYSTOSOWANIA W BUDOWIE PTAKÓW DO ŚRODOWISKA ŻYCIA 

Dzięki stałocieplności ptaki opanowały całą kulę ziemską. Większość z nich nie tylko świetnie lata, ale także sprawnie 
przemieszcza się po lądzie, a niektóre z nich bardzo dobrze pływają.

Ptaki drapieżne mają zazwyczaj 
hakowaty dziób oraz ostre, silnie 
zakrzywione pazury, tzw. szpony, 
które służą im do chwytania 
zdobyczy i jej rozszarpywania.  
Ptaki te charakteryzują się  
również bardzo dobrym 
wzrokiem oraz zdolnością 
do szybkiego lotu.

Ziarnojady  to niewielkich 
rozmiarów ptaki prowadzące 
nadrzewny lub naziemny tryb życia. 
Zazwyczaj mają krótki, masywny, 
zaostrzony dziób przystosowany 
do odżywiania się nasionami, 
a także drobnymi owadami.

Ptaki wodne potrafią doskonale 
pływać i nurkować. Gęste upierzenie 
chroni je przed utratą ciepła. 
Natłuszczają pióra wydzieliną gruczołu 
kuprowego, która chroni je przed 
wilgocią. Wiele gatunków ptaków 
wodnych ma błonę pławną między 
palcami oraz dziób przystosowany 
do wyławiania pokarmu z wody.


