
25.06.2020r.  BIOLOGIA KL. VI A 

Witam,  

Dzisiaj ostatnia lekcja biologii  w tym roku szkolnym  - życzę udanych wakacji, dbajcie o siebie. 

1. Wpisz temat  i plan do zeszytu. Notatkę możesz skopiować do folderu – Biologia -  założonego na swoim komputerze. 

2. Obejrzyj lekcję - Przegląd i znaczenie ssaków -  https://www.youtube.com/watch?v=jwM7y58k37I 

3. Przeczytajcie informacje, obejrzyjcie zdjęcia  i filmiki: 

a)   w podręczniku str. 136 - 142 

b) https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska  

 

Temat:  Przegląd i znaczenie ssaków. 

1. Podział   ssaków: 

 

2. Zróżnicowanie budowy ssaków – podręcznik str. 136 - 139 

 a) kształt ciała 

b) budowa kończyn przednich 

c) zęby 

3. Znaczenie ssaków w przyrodzie – podręcznik str. 140 

a) drapieżniki polują na mniejsze od siebie zwierzęta i nie pozwalają na nadmierne zwiększenie ich 

liczebności, 

b) drobne ssaki stanowią cenne źródło pokarmu dla innych kręgowców, zwłaszcza innych ssaków, ptaków 

i gadów, 

c) przyczyniają się do rozsiewania nasion, 

d) uczestniczą w zapylaniu kwiatów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwM7y58k37I
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk


4. Znaczenie ssaków  dla człowieka – podręcznik str. 140 

a) hodowane dla mięsa i mleka( trzoda chlewna i bydło, owce, kozy, wielbłądy),  skór (cielęta, 

świnie), wełny (owce, wielbłądy, lama, alpaka); 

b) pomagają człowiekowi w pracy,  

c) są używane do transportowania towarów i ludzi (konie, bydło, osły, wielbłądy, słonie), 

d) hodowane  dla towarzystwa  (np. psy, koty, chomiki, świnki morskie), 

e) specjalnie szkolone psy z poświęceniem ratują ludzkie życie podczas katastrof i kataklizmów, są 

przewodnikami niewidomych,  

f) pomagają w rehabilitacji osób niepełnosprawnych np. konie i delfiny, 

g) testuje się na nich skuteczność leków oraz bada mechanizmy powstawania chorób i sposoby ich leczenia 

(np. białe myszy, szczury, chomiki, króliki), 

h) zjadają zwierzęta, które są szkodnikami pól uprawnych i ogrodów np. ssaki owadożerne (jeże i ryjówki) 

zjadają bardzo duże ilości owadów,  

i) niektóre ssaki, jak dziki i gryzonie, mogą powodować straty, niszcząc uprawy, 

j)  mogą być zwierzętami łownymi( np. dziki, sarny, zające czy kuny), 

k) pomagają  w walce z gryzoniami (koty) oraz w znajdywaniu rosnących pod ziemią trufli (świnie), 

l) niszczą uprawy (dziki, sarny, jelenie, zające, gryzonie), młode drzewa (zające, sarny, jelenie) 

i zgromadzone plony (głównie gryzonie), 

m) ssaki drapieżne polują na zwierzęta hodowlane (wilki, lisy, kuny, łasice), 

n) są przenosicielami chorób groźnych dla człowieka (toksoplazmoza, dżuma, wścieklizna, tasiemczyce, 

włośnice i innych). 

5. Główne zagrożenia ssaków: 

a) płoszenie, 

b) zabijanie, 

c) niszczenie, 

d) przekształcanie ich naturalnych siedlisk ( budowa szlaków komunikacyjnych, rozwój osiedli 

mieszkaniowych, zwiększanie powierzchni pól uprawnych), 

e) zanieczyszczenia środowiska, 

f) polowania i kłusownictwo. 

6. Sposoby ochrony ssaków: 

a) ochrona miejsc ich występowania i odtwarzanie obszarów, które zostały zniszczone, 

b) budowa bezpiecznych przejść przez drogi, które rozdzielają terytorium ssaków, 

c) dokarmianie zimą, 

d) objęcie niektórych ssaków ochroną gatunkową. 

Przykłady ssaków objętych ochroną gatunkową w Polsce: 

 • jeże – wszystkie gatunki,   • kret         • gronostaj,       • łasica,       • wilk,    • nietoperze – wszystkie gatunki,   

 • zając bielak,                       • żbik,        • wiewiórka,    • świstak,    • żubr.     • ryjówkowate – wszystkie gatunki,     

• bóbr europejski,                  • tchórz      • ryś                 • kozica      • wydra,   • walenie – wszystkie gatunki, 

• niedźwiedź brunatny,  • chomik europejski,     • płetwonogie – wszystkie gatunki,    • susły – wszystkie gatunki  

 


