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Data: 27.05.2020 

Temat: Różnorodność ssaków i ich znaczenie. 

 

1. Różnorodność budowy, czyli przystosowanie ssaków do różnych środowisk 

i trybu życia. 

Stałocieplność wymaga zjadania dużej ilości pokarmu i sprawnego trawienia. Szczęki 

większości ssaków są uzębione. Uzębienie, długość i budowa układu pokarmowego są 

przystosowane do rodzaju pożywienia. Rodzaj pokarmu spożywanego przez ssaki można 

określić na podstawie obserwacji ich zębów. Ssaki jako jedyne kręgowce mają 

zróżnicowane zęby. 

Zęby ssaków mięsożernych, np. rysi, wilków, lwów są przystosowane do chwytania, 

zagryzania ofiary i rozszarpywania mięsa. Mają stożkowaty kształt, są ostro zakończone, 

a wydatne kły – duże i wystające poza linię pozostałych zębów. Szczęki ssaków, dzięki 

potężnym mięśniom, silnie chwytają, a długie i ostre kły z łatwością przebijają ciało ofiary. 

Niektóre szpiczaste zęby trzonowe i przedtrzonowe, zwane łamaczami, służą przede 

wszystkim do cięcia mięsa oraz łamania i miażdżenia kości. Łamacze działają jak nożyce 

lub sekator, odcinając duże kęsy pokarmu, który następnie jest połykany bez 

przeżuwania. 

Ssaki roślinożerne, np. krowy, kozy, owce, mają wydłużone czaszki z dużymi 

trzonowcami o szerokiej, pofałdowanej powierzchni, przystosowanymi do rozcierania 

twardego, roślinnego pokarmu. Zazwyczaj nie mają kłów. W ich szczęce górnej zamiast 

siekaczy wyrasta twarda płytka, na której siekacze szczęki dolnej odcinają pokarm. 

Z kolei gryzonie, np. szczury, myszy, wiewiórki, mają z przodu wydatne, ostre, dłutowate 

siekacze, które ciągle rosną. Jedząc twarde ziarna, mogą ścierać stale rosnące zęby. 

 

 



Choć układ pokarmowy ssaków składa się z takich samych części (jamy gębowej, 

przełyku, żołądka i jelita), to jest zróżnicowany w zależności od sposobu odżywiania się 

danej grupy. 

Zwierzęta mięsożerne mają żołądki w kształcie prostego pojedynczego worka i krótkie 

jelita, ponieważ pokarm mięsny jest łatwo strawny. 

Zwierzęta roślinożerne mają znacznie wydłużone niektóre części przewodu 

pokarmowego, np. jelita, oraz wielokomorowe żołądki, np. u przeżuwaczy. Żyją w nich 

bakterie i pierwotniaki, dzięki którym zachodzi proces trawienia trudno strawnych 

substancji (głównie celulozy). 

 
Jak ssaki radzą sobie bez zębów? 

 

Płetwal błękitny ma zęby tylko w okresie zarodkowym. Dorosłe osobniki, które żywią 

się drobnymi bezkręgowcami wodnymi, głównie krylem, odcedzają pokarm z wody za 

pomocą płyt rogowych zwisających z podniebienia – fiszbinów. Odfiltrowują one 

pokarm (głównie kryla) z pobranej wody. 

Słonie to największe zwierzęta lądowe. Są wyłącznie roślinożerne. Potrzebują dziennie 

ok. 200 kg pokarmu. Nieliczne zęby, jakie mają, trzonowce, służą do rozdrabniania 

pożywienia. Z kolei okazałe ciosy, błędnie nazywane kłami, to przedłużone siekacze, 



które rosną w ciągu całego życia zwierzęcia i niestety są przyczyną bezmyślnego 

zabijania słoni. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Znaczenie i ochrona ssaków 

Pozytywne znaczenie ssaków dla człowieka wynika m.in. z tego, że niektóre z nich 

są zwierzętami hodowlanymi. Część z nich jest wykorzystywana jako źródło mięsa, mleka, 

skór, wełny (np.: owce, kozy, krowy i świnie). Inne pełnią funkcję zwierząt pociągowych 

(konie, wielbłądy, osły, renifery), jeszcze inne – zwierzęta laboratoryjne – są 

wykorzystywane do badań nad nowymi sposobami leczenia ludzi, np. myszy, szczury, 

króliki.  

Wiele z nich, np.: koty, jeże, nietoperze, krety, kuny, łasice, tępi szkodniki. Jeszcze inne są 

naszymi przyjaciółmi i towarzyszami, np. psy, koty, chomiki. 

Niestety ssaki mogą też wyrządzać szkody, np. gryzonie niszczą uprawy i zapasy 

żywności, są nosicielami chorób, np. szczury – dżumy i tyfusu, a lisy – wścieklizny.  

Głównymi zagrożeniami ssaków są: płoszenie, zabijanie, niszczenie i przekształcanie ich 

naturalnych siedlisk (budowa szlaków komunikacyjnych, rozwój osiedli mieszkalnych) 

oraz zanieczyszczenia środowiska. Niebezpieczne są też niekontrolowane polowania i 

kłusownictwo. 

Ssaki dziko żyjące często są nielegalnie odławiane i zabijane w celu pozyskania np. mięsa, 

rogów (np. nosorożce), futer (tygrysy, pantery). Jednakże czyni się starania, aby dziko 

żyjące gatunki objąć ochroną, ponieważ przetrwanie coraz większej liczby gatunków 

ssaków (szczególnie dużych) jest zagrożone. 

W Polsce występuje ok. 100 gatunków ssaków. Liczne z nich są objęte ścisłą ochroną, np.: 

ryś, żubr, kozica, żbik, niedźwiedź brunatny, morświn, wszystkie gatunki nietoperzy, 



susłów, fok. Na niektóre ssaki w Polsce można okresowo polować np.: sarny, jelenie, łosie, 

zające czy dziki. 

 

 

 

 


