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1. Jajorodność i budowa jaja ptaka. 

  

Wszystkie ptaki są jajorodne. Jajorodność jest formą rozmnażania płciowego, w którym 
rozwój zarodkowy odbywa się w jaju poza organizmem samicy. Zapłodnienie jest 
wewnętrzne. Po połączeniu plemnika z komórką jajową powstaje zygota, która przekształca 
się w zarodek – początkowo w postaci płaskiego dysku zwanego tarczką zarodkową 
(widoczną jako jaśniejsza plamka na powierzchni kuli żółtka). Aby zarodek mógł przeżyć 
i rozwijać się poza organizmem samicy, jaja zwierząt jajorodnych muszą zawierać 
substancje odżywcze. 
W jaju ptaka tę funkcję pełnią głównie żółtko oraz białko.  
  

 



 
 

  

Rozwijający się zarodek zostaje otoczony osłonami jajowymi: błonami płodowymi oraz 
dwiema cienkimi, białkowymi błonami pergaminowymi i grubszą skorupą wapienną. 
Skorupa wapienna jest twarda, co zapewnia rozwijającemu się pisklęciu ochronę przed 
urazami mechanicznymi, wyschnięciem oraz drobnoustrojami. Stanowi także magazyn 
budulca (wapnia) dla kształtującego się szkieletu. Skorupa dzięki obecności mikroskopijnych 
otworków – porów, jest także przepuszczalna dla gazów, co umożliwia wymianę gazową. 
Ptaki, podobnie jak gady, należą do owodniowców, ponieważ podczas ich rozwoju 
wytwarzają się błony płodowe (m.in. owodnia i omocznia). Błona zwana owodnią tworzy 
ściany pęcherza zapewniającego zarodkowi wodne środowisko rozwoju, dzięki czemu nie 
grozi mu wyschnięcie. Natomiast omocznia jest magazynem substancji szkodliwych 
wydalonych przez zarodek i wody. 
  

 
 



 
 

2. Zachowania godowe. 
U większości ptaków są widoczne różnice między samcem a samicą, m.in. w ubarwieniu, 
kształcie i wielkości ciała. W okresie godowym ubarwienie samca odgrywa szczególną rolę. 
Im jest ono intensywniejsze, tym wzrasta atrakcyjność samca dla samicy. Barwne pióra 
wykształcają się tylko u dobrze odżywionych, zdrowych i silnych osobników, a więc takich, 
których cechy będą korzystne dla następnego pokolenia. Samice najczęściej mają ubarwienie 
maskujące, przydatne podczas wysiadywania jaj. 
U wielu ptaków okres składania jaj jest poprzedzony zalotami (zachowania godowe). Samce 
stroszą piękne pióra i starają się zrobić jak najlepsze wrażenie na samicy (np. pawie). 
U niektórych gatunków ptaków zaloty są bardzo widowiskowe. Atrakcyjnie ubarwione samce 
popisują się przed samicami swoimi „śpiewami” (np. kosy, sikory) lub tańcami, walkami 
godowymi (np. głuszce, bataliony). Ptaki łączą się w pary na okres rozrodczy albo na dłużej. 
Wiele z nich przed złożeniem jaj przygotowuje gniazdo. Większość ptaków wysiaduje jaja 
i opiekuje się młodymi. 

 

 
 
 
 

 

                    Samce batalionów podczas godów staczają walki, strosząc przy tym pióra 

  

 
 
 
 

 



 
 
            

3. Opieka nad potomstwem. 

 
  

 
  
  

 
Kaczki krzyżówki 

są typowymi zagniazdownikami 


