
BIOLOGIA 

Praca zadana dla uczniów klasy VI – realizacja 18.05.2020r. do 22.05.2020r. 

 Przegląd i znaczenie ptaków. 

(Zajęcia online czwartek 21.05.2020r.; 9.00-10.00)   

Link dostępu: https://meetingsemea6.webex.com/meet/kolomanska.joanna 

Treści nauczania: 

 zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków, 

 związek między budową ptaków a środowiskiem ich życia, 

 znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka, 

 sposoby ochrony ptaków, 

 obserwowanie czynności życiowych ptaków. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 125-130 

Notatka: 

Znaczenie ptaków: 

Pozytywne 

 Ptaki zjadają m.in. bezkręgowce i drobne kręgowce, dlatego odgrywają dużą rolę  

w utrzymaniu równowagi biologicznej. 

 Ptaki żywiące się nektarem (np. kolibry) biorą udział w zapylaniu kwiatów. 

 Ptaki zjadające owoce uczestniczą w rozsiewaniu nasion. 

 Ptaki padlinożerne żywiące się martwymi szczątkami organicznymi pełnią rolę czyścicieli  

i uczestniczą w obiegu materii w przyrodzie. 

 Ptaki są sprzymierzeńcem człowieka w walce ze szkodnikami. Ptaki owadożerne zjadają 

owady będące szkodnikami pól uprawnych i lasów, a ptaki łowne zabijają gryzonie (np. sowy  

i myszołowy polują na myszy). 

 Ptaki hodowlane (kury, kaczki, indyki, gęsi, perliczki) i dziko żyjące (m.in. bażanty, kuropatwy, 

przepiórki) dostarczają człowiekowi pokarmu w postaci mięsa i jaj. 

 Pióra i puch wykorzystywane są jako materiał izolacyjny (np. do ocieplania kurtek) oraz  

w produkcji poduszek, kołder i pierzyn.  

 Guano, czyli odchody ptaków morskich są używane przez mieszkańców Ameryki Południowej 

jako naturalny nawóz (bogaty w azot i fosfor). 

 Ptaki śpiewające dostarczają wielu wrażeń estetycznych i umilają czas spędzany na łonie 

przyrody. 

 Hodowla ptaków ozdobnych (kanarków, papug, gołębi itp.) jest ciekawym hobby dla wielu 

miłośników ptaków. 

Negatywne: 

 Ptaki, które pustoszą uprawy (np. wróble zjadające ziarno zbóż oraz szpaki wydziobujące 

owoce w ogrodach i sadach) i niszczą hodowle ryb oraz ptactwa domowego (jastrząb 

porywają młode kaczki i kurczęta) wyrządzają spore straty gospodarcze. 

 Ptaki mogą przenosić różne groźne choroby pasożytnicze (są żywicielami m.in. tasiemcy, 

nicieni i roztoczy) i wirusowe (ptasia grypa). 


