4. KLASYFIKACJE
SCENARIUSZ 4.1. Klasyfikacje pomagaj¹ nam porz¹dkowaæ i rozumieæ przyrodê
Poziom nauczania
Gimnazjum

Pracuj¹c w grupach bêd¹ doskonalili stworzony przez siebie system klasyfikacji lici

Przedmioty
Biologia, matematyka

Czas trwania zadania
Jedna jednostka lekcyjna

Cele edukacyjne
Zapoznanie uczniów z systemami klasyfikacji hierarchicznej. Celem jest zrozumienie zasad dzia³ania klucza do oznaczania rolin

rodki dydaktyczne
Zbiór ró¿norodnych lici lub ich rysunki czy zdjêcia
Tablica lub du¿y arkusz papieru do wykonania szkicu schematu klasyfikacji

G³ówne zagadnienia
System klasyfikacji  zestaw etykiet i zasad u¿ywanych do
sortowania obiektów
System hierarchiczny  wielorakie poziomy uszczegó³owiania

Przygotowanie
Zgromadzenie ró¿norodnych lici, zgromadzenie zdjêæ lici

Krótki opis
Uczniowie bêd¹ zbierali ró¿nego rodzaju licie

Umiejêtnoci
Tworzenie schematu klasyfikacji
U¿ywanie schematu do porz¹dkowania przedmiotów
Sortowanie i grupowanie przedmiotów
U¿ywanie etykiet i regu³ w klasyfikacji przedmiotów

Literatura pomocnicza
Amann G., Drzewa i krzewy, Kieszonkowy Atlas, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998
Kremer Bruno T., Leksykon Przyrodniczy, Drzewa, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 1996
4.1.1. WPROWADZENIE
System klasyfikacji jest zorganizowanym schematem grupuj¹cym przedmioty do podobnych kategorii. Potrzebne s¹ dwa
elementy systemu klasyfikacji: etykiety oraz zasady (regu³y). Etykiety s¹ tytu³ami ró¿nych klas systemu klasyfikacji, regu³y to
testy, które nale¿y przeprowadziæ, aby zdecydowaæ, w której klasie umieciæ dany przedmiot. Dobrze zdefiniowane etykiety
i zasady pozwalaj¹ konsekwentnie opisywaæ i porz¹dkowaæ przedmioty.
Jest kilka sposobów charakteryzuj¹cych wszystkie dobre systemy klasyfikacji. Po pierwsze: klasy musz¹ wzajemnie siê
wykluczaæ  co oznacza, ¿e dla ka¿dego przedmiotu musi byæ tylko jedna odpowiednia klasa, w której mo¿e zostaæ umieszczony. Je¿eli system klasyfikacji pozwala umieciæ przedmiot w dwóch ró¿nych kategoriach, oznacza to, ¿e klasy nie wykluczaj¹ siê wzajemnie. Po drugie: system klasyfikacji musi byæ ca³kowicie wyczerpuj¹cy  co oznacza, ¿e musi istnieæ stosowna
klasa dla potencjalnego przedmiotu. Osi¹ga siê to czêsto poprzez ustanowienie klasy wy³apuj¹cej, np. inne. Je¿eli posiadacie przedmiot, dla którego nie ma w³aciwej klasy, oznacza to, ¿e system nie jest ca³kowicie wyczerpuj¹cy i musi zostaæ
zmodyfikowany, zazwyczaj przez dodanie jeszcze jednej klasy.
System klasyfikacji musi byæ hierarchiczny. Powinno znajdowaæ siê w nim wiele poziomów zwiêkszania szczegó³owoci.
Na ka¿dym poziomie uszczegó³owiania ró¿ne klasy powinny dawaæ siê klasyfikowaæ do nastêpnego (mniej szczegó³owego)
poziomu systemu klasyfikacji. Rys. 1 jest przyk³adem systemu klasyfikacji hierarchicznej, w którym:
a) poziom 1 zawiera klasy przedmiotów metalowych, drewnianych i z innych materia³ów
b) na poziomie 2, w ramach klasy przedmiotów metalowych, znajduj¹ siê przedmioty okr¹g³e, kwadratowe i innych kszta³tów,
c) poziom 3, w ramach okr¹g³ych przedmiotów metalowych, zawiera przedmioty o g³adkiej krawêdzi, o kanciastej krawêdzi i o krawêdzi mieszanej.
4.1.2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJÊCIA
Etapy pracy
1. Pozbieraæ licie i ga³¹zki z ig³ami, które bêd¹ nastêpnie sortowane do grup  nale¿y zebraæ mo¿liwie najwiêcej ró¿norodnych lici. Próbowaæ zbieraæ nawet br¹zowe (stare) oraz zielone (wie¿e) licie. Upewniæ siê, ¿e s¹ wród nich licie zarówno
drzew iglastych, jak i liciastych, a tak¿e licie krzewów. Je¿eli teren pozbawionych jest drzew, mo¿na do tego æwiczenia u¿yæ
traw lub zio³oroli pokrywaj¹cych grunt lub skorzystaæ z rysunków albo zdjêæ lici w przewodnikach. Instrukcja dla uczniów
zawiera równie¿ rysunki lici, które mo¿na wykorzystaæ podczas zajêæ.
2. Utworzyæ kr¹g. W jego rodku, na pod³odze lub stole, roz³o¿yæ wszystkie licie.
3. Poinstruowaæ uczniów, ¿e powinni posortowaæ licie podobnego typu w grupy oraz, u¿ywaj¹c kredek, spisaæ swoje sugestie
na arkuszu papieru. Ka¿dy z uczniów mo¿e sugerowaæ inn¹ klasyfikacjê, która mog³aby byæ u¿yta do sortowania lici. Przedyskutowaæ ró¿nice pomiêdzy etykietami i regu³ami oraz ustaliæ, które charakterystyki s¹ wa¿niejsze  lub te¿ pozwoliæ uczniom,
poprzez g³osowanie, zdecydowaæ o ich wa¿noci. Powinni zrozumieæ, ¿e istnieje nie tylko jedna prawid³owa droga. Systemy
klasyfikacji s¹ nieco arbitralne, bo przy ich tworzeniu kierujemy siê wy³¹cznie w³asnymi ocenami s³usznoci wyborów.
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W rezultacie nale¿y utworzyæ kilka charakterystyk w hierarchicznym porz¹dku wa¿noci i generalizacji, u¿ytecznych dla sortowania lici.
Modyfikacje (praca w grupach): Podzieliæ klasê na kilka grup i poleciæ ka¿dej grupie wykonaæ niezale¿nie opisany ju¿ etap
pracy. Nastêpnie porównaæ systemy klasyfikacji powsta³e w poszczególnych grupach i przedyskutowaæ rezultaty.
4. Wyt³umaczyæ uczniom, ¿e hierarchiczne grupowanie charakterystyk jest systemem klasyfikacji. Mo¿na odnieæ siê do
scenariuszy dok³adnoci, np. klasyfikacji chmur (wyd. z 2000 r.).
5. Pozwoliæ uczniom posortowaæ licie wg powsta³ych systemów klasyfikacji przy u¿yciu wybranych etykiet i regu³. Podczas sortowania lici byæ mo¿e uczniowie stwierdz¹, ¿e system klasyfikacji musi zostaæ zmodyfikowany lub udoskonalony.
Tak te¿ czêsto zdarza siê w projektach naukowych. Je¿eli jest na to czas, uczniowie mog¹ zastosowaæ do sortowania lici kilka
ró¿nych systemów klasyfikacji.
Pytania do dyskusji
Dlaczego wa¿ne jest, ¿eby system klasyfikacji by³ wyczerpuj¹cy, wzajemnie siê wykluczaj¹cy i hierarchiczny?
Jak to jest mo¿liwe, ¿e nie ma jednego poprawnego systemu klasyfikacji dla lici?
Czy cele u¿ytkownika wp³ywaj¹ na tworzony system klasyfikacji?
Czy mo¿na stworzyæ bardziej szczegó³owy od opracowanego system klasyfikacji?
Ocena pracy uczniów
Przyjmujemy, ¿e uczniowie bior¹cy udzia³ w powy¿szej dyskusji bêd¹ potrafili wykonaæ, co nastêpuje:
 opisaæ projekt ich systemu klasyfikacji, w³¹czaj¹c w to podstawowe etykiety, których u¿ywaj¹, tworz¹c ró¿ne klasy dla lici,
 wymieniæ regu³y lub kryteria decyzji, które stosuj¹ dla zaliczenia ka¿dego z lici do danej klasy,
 opisaæ, jak tworz¹ system hierarchiczny,
 sklasyfikowaæ wszystkie zebrane licie, u¿ywaj¹c w³asnego systemu.
Ostateczn¹ ocen¹, czy uczniowie rozumiej¹, jak jest skonstruowany i u¿ywany system klasyfikacji, bêdzie sprawdzenie
umiejêtnoci pos³ugiwania siê np. kluczem do oznaczania rolin. Zadecydowanie, czy zrozumieli oni pojêcia rozwijania siê
systemu klasyfikacji  bêdzie mo¿liwe po odpowiedzeniu na pytania zawarte w Instrukcji dla uczniów.
Przyk³ad
Kategorie klasyfikacji lici (Podlech D., Roliny lecznicze, MUZA SA, Warszawa 1994)
Formy lici  licie z³o¿one

1

Formy lici  licie pojedyñcze

2

1

3

2

3

4

5

1  parzystopierzasty
2  nieparzystopierzasty
3  trojlistkowy
Brzeg blaszki liciowej
6

1

2

1  ca³obrzegi
2  karbowany
3  pilkowany
4  z¹bkowany
5  wrebny
6  pierzastosieczny
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3

4

5

6

1  równow¹ski
2  lancetowaty
3  eliptyczny
4  jajowaty
5  oszczepowaty
6  nerkowaty
7  rombowy
8  ³opatkowaty
9  strza³kowaty

7

8

9

SCENARIUSZ 4.2. Jaki to ptak? Dok³adnoæ klasyfikacji
Poziom nauczania
Gimnazjum

Czas trwania zadania
Jedna jednostka lekcyjna

Przedmioty
Matematyka, biologia

rodki dydaktyczne
Zestaw rysunków ptaków
Klucz do klasyfikacji ptaków
Instrukcja dla uczniów

Cele edukacyjne
Ocena dok³adnoci klasyfikacji
Poznawanie gatunków ptaków
G³ówne zagadnienia
Klasyfikowanie organizmów wg okrelonych kryteriów
U³amki i procenty
Jednoæ i ró¿norodnoæ ¿ycia na Ziemi
Krótki opis
Uczniowie, na podstawie kszta³tu dzioba ptaków, bêd¹ zaliczaæ je do jednej z trzech mo¿liwych klas: miêso¿ernych,
rolino¿ernych i wszystko¿ernych. Bêd¹ porównywaæ odpowiedzi z zestawem klasyfikacji danych i tworzyæ matrycê ró¿nic i b³êdów. Bêd¹ dyskutowaæ, w jaki sposób poprawiæ dok³adnoæ klasyfikacji na podstawie wyranych pomy³ek, które zrobili, zauwa¿onych dziêki matrycy ró¿nic i b³êdów.

Umiejêtnoci
Klasyfikowanie ptaków
Ocenianie dok³adnoci klasyfikacji
Poprawianie dok³adnoci klasyfikacji na podstawie jej oceny
Analizowanie danych w celu zrozumienia zale¿noci klasyfikacji i jej dok³adnoci
Znajdowanie kryteriów dla systemu klasyfikacji
Zbieranie i interpretacja zweryfikowanych danych
Budowanie i analizowanie matrycy ró¿nic i b³êdów
Przygotowanie
Powieliæ zestaw rysunków ptaków oraz Instrukcjê dla
uczniów

Literatura pomocnicza
Tomia³ojæ L., Ptaki Polski  rozmieszczenie i liczebnoæ, PWN, Warszawa 2001
Hudec K., Przewodnik PTAKI, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997
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4.2.1. WPROWADZENIE
Naukowcy klasyfikuj¹ wiele elementów naszego otoczenia, takich jak np.: gatunki rolin i zwierz¹t, typy lasów lub gleby.
Klasyfikacje te s¹ fundamentalnym mechanizmem pomagaj¹cym nam zorganizowaæ i zrozumieæ wiat przyrody. Mo¿e istnieæ
kilka ró¿nych sposobów klasyfikowania zestawu obiektów. Dwa konkretne przedmioty mog¹ byæ ró¿nie sklasyfikowane, np.
ze wzglêdu na pope³nione przez jednego z klasyfikatorów b³êdy lub zastosowanie innych kryteriów klasyfikacji. Powinnimy
wiedzieæ, jakie b³êdy mog¹ powstaæ w naszej klasyfikacji, aby mieæ zaufanie do jej dok³adnoci.
Matryca ró¿nic i b³êdów jest podstawowym narzêdziem u¿ywanym do szacowania dok³adnoci danych, s³u¿¹cym do oceny
dok³adnoci klasyfikacji oraz dostarczania informacji o ród³ach b³êdów. Mo¿emy u¿ywaæ tej informacji w celu poprawiania
jakoci naszych kryteriów klasyfikacji i ulepszania umiejêtnoci odró¿niania tych klas, wobec których istnieje du¿o w¹tpliwoci.
4.2.2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJÊCIA
1. Aby przygotowaæ uczniów do pracy, nale¿y przedyskutowaæ z nimi nastêpuj¹ce pytania:
Dlaczego porz¹dkujemy przedmioty, sortuj¹c je do ró¿nych grup? Jak sortujemy przedmioty? Wymieñ trzy przyk³ady
zwykle sortowanych przedmiotów.
2. Skopiowaæ i rozdaæ Instrukcjê dla uczniów, zawieraj¹c¹: szkice kszta³tów dziobów ptaków, tabelê klasyfikacji ptaków,
matrycê ró¿nic i b³êdów oraz rysunki ptaków.
3. Poleciæ uczniom wype³nienie tabel 1 i 2 w Instrukcji dla ucznia wed³ug nastêpuj¹cych kroków:
a) sklasyfikowanie rysunków ptaków do trzech kategorii,
b) porównanie wyników z dostarczonymi danymi weryfikuj¹cymi,
c) przy u¿yciu wyników porównania stworzenie matrycy ró¿nic i b³êdów.
Przyk³ad
Na nastepnej stronie przedstawiono wype³nione tabele z zestawem danych klasyfikacji ptaków (tabela 1), matrycy ró¿nic
i b³êdów (tabela 2) oraz sposób obliczenia dok³adnoci klasyfikacji.
a) W komórki tabeli 2 od A1D4 wpisujemy informacje zapisane przez uczniów w tabeli 1 w przedstawiony poni¿ej sposób.
W I rzêdzie tabeli 2:
w komórce A1 wpisujemy, ile miêso¿ernych sklasyfikowanych zosta³o jako miêso¿erne w tabeli 1,
w komórce B1 wpisujemy, ile miêso¿ernych sklasyfikowanych zosta³o jako rolino¿erne w tabeli 1,
w komórce C1 wpisujemy, ile miêso¿ernych sklasyfikowanych zosta³o jako wszystko¿erne w tabeli 1.
W II rzêdzie tabeli 2:
w komórce A2 wpisujemy, ile rolino¿ernych sklasyfikowanych zosta³o jako miêso¿erne w tabeli 1,
w komórce B2 wpisujemy, ile rolino¿ernych sklasyfikowanych zosta³o jako rolino¿erne w tabeli 1 itd.
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Tabela 1. Przyk³adowa klasyfikacja ptaków przeprowadzona przez ucznia
Nr ptaka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dane weryfikuj¹ce z tabeli 3

Klasyfikacja ucznia

Rolino¿erne
Wszystko¿erne
Miêso¿erne
Rolino¿erne
Miêso¿erne
Wszystko¿erne
Rolino¿erne
Wszystko¿erne
Miêso¿erne
Wszystko¿erne

Miêso¿erne
Wszystko¿erne
Miêso¿erne
Rolino¿erne
Rolino¿erne
Rolino¿erne
Wszystko¿erne
Miêso¿erne
Miêso¿erne
Wszystko¿erne

Poprawnoæ klasyfikacji
tak lub nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak
tak

Tabela 2. Matryca ró¿nic i b³êdów dla naszego æwiczenia
Dane uczniów
Miêso¿erne
Rolino¿erne
Wszystko¿erne
Razem kolumny

Miêso¿erne
A1: 2
A2: 1
A3: 0
A4: 3

Dane weryfikacyjne
Rolino¿erne
B1: 1
B2: 1
B3: 1
B4: 3

Razem rzêdy
Wszystko¿erne
C1: 1
C2: 1
C3: 2
C4: 4

D1: 4
D2: 3
D3: 3
D4: 10

Uwaga: Wynik zsumowania wartoci w kolumnach powinien byæ równy zsumowanym wartociom w rzêdach. W przyk³adzie: D4 = razem kolumny (A4 + B4 + C4) = razem rzêdy (D1 + D2 + D3).
b) Komórki znajduj¹ce siê na przek¹tnej tabeli, zaznaczone na szaro, zawieraj¹ poprawne klasyfikacje. Suma wartoci
w polach wzd³u¿ przek¹tnej (A1 + B2 + C3) pokazana w tabeli 2 jest ca³kowit¹ liczb¹ poprawnych klasyfikacji. W przyk³adzie mamy 5 poprawnych klasyfikacji z 10 prób (2 + 1 + 2) = 5.
c) Aby obliczyæ ogóln¹ dok³adnoæ, nale¿y podzieliæ ca³kowit¹ liczbê poprawnych klasyfikacji (A1 + B2 + C3) przez
ca³kowit¹ liczbê przeprowadzonych prób (komórka D4), czyli 5 podzieliæ przez 10, co daje 0,5.
d) Aby obliczyæ ogóln¹ dok³adnoæ w procentach, mno¿ymy otrzyman¹ liczbê przez 100, co daje 50% dok³adnoci. Uczniowie
mog¹ równie¿ wyliczyæ dok³adnoæ w u³amkach zwyk³ych zamiast w procentach.
Na podstawie tych wyliczeñ mo¿e byæ przeprowadzona samoocena poprawnoci pracy ucznia wg tabeli zamieszczonej
w Instrukcji dla uczniów.
Tabela 3. Dane weryfikacyjne klasyfikacji ptaków
Nr ptaka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa ptaka
Dzwoniec (Carduelis chloris)
Szpak (Sturnus vulgaris)
Strzy¿yk (Troglodytes troglodytes)
Aleksandretta obro¿na (Psittacula krameri)
Jastrz¹b (Accipiter gentilis)
Rudzik (Erithacus rubecula)
£uskowiec (Pinicola enucleator)
Sójka (Garrulus glandarius)
Pe³zacz leny (Certhia familiaris)
Ba¿ant (Phasianus colchicus)

Kategoria
rolino¿erny
wszystko¿erny
miêso¿erny
rolino¿erny
miêso¿erny
wszystko¿erny
rolino¿erny
wszystko¿erny
miêso¿erny
wszystko¿erny

Pytania do dyskusji
Czym ró¿ni¹ siê rezultaty uczniów? Dlaczego tak siê dzieje?
Jakie inne klasyfikacje mog³yby byæ zweryfikowane przy u¿yciu matrycy ró¿nic i b³êdów?
Poszerzanie zakresu zajêæ
1. Je¿eli klasa ma dostêp do komputerowego arkusza kalkulacyjnego, mo¿na wykonaæ przestrzenny wykres.
2. Mo¿na po³¹czyæ wszystkie klasowe dane w celu utworzenia klasowej matrycy ró¿nic i b³êdów i obliczyæ ogóln¹ dok³adnoæ dla klasy. Która z matryc, jednego ucznia czy klasowa, jest dok³adniejsza i dlaczego?
3. Mo¿na skorzystaæ z dodatkowych zdjêæ z atlasu ptaków w celu rozszerzenia listy ptaków.
4. Poleciæ uczniom rozwin¹æ swoje w³asne kryteria klasyfikacji grupy przedmiotów lub organizmów. Zdobyte umiejêtnoci
mo¿na wykorzystaæ prowadz¹c podobne zajêcia z u¿yciem kluczy do rozpoznawania rolin i zwierz¹t.
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S³ownik terminów
dok³adnoæ  stopieñ zgodnoci ze standardem lub przyjêt¹ wartoci¹;
lady na pierwszym rysunku, przedstawiaj¹cym tarczê strzelnicz¹, maj¹ wysok¹ dok³adnoæ i nisk¹ precyzjê;
lady na drugim rysunku, na rodku tarczy maj¹ wysok¹ dok³adnoæ i wysok¹ precyzjê.

klasyfikacja  dobieranie zestawu lub grupy cech i klasyfikowanie ich do dobrze zdefiniowanych i odmiennych podzbiorów stosownie do specyficznych kryteriów.
kryterium  regu³a podejmowania decyzji.
zestaw danych  grupa wartoci zwi¹zanych z zadawanym pytaniem. Wartoci te analizowane s¹ razem jak grupa.
Na przyk³ad zestaw danych dotycz¹cych wzrostu wszystkich
uczniów w klasie.
matryca ró¿nic i b³êdów  tabela liczb u³o¿onych w rzêdy i kolumny, która porównuje klasyfikacje do wartociowa-

nia danych. Kolumny przedstawiaj¹ dane weryfikacji, a rzêdy przedstawiaj¹ klasyfikacjê dokonan¹ przez uczniów. Matryca ró¿nic i b³êdów jest bardzo efektywnym sposobem
przedstawiania dok³adnoci. Poprawne i niepoprawne klasyfikacje mog¹ byæ porównywane dla ka¿dej kategorii i poprawiaj¹ dok³adnoæ oryginalnej klasyfikacji.
precyzja  zbli¿one wartoci kilku pomiarów, powtarzalnoæ pomiarów. Jest to bardzo wa¿na czêæ wszystkich badañ naukowych, ale ró¿na od dok³adnoci.
lady na rysunku tarczy maj¹ wysok¹ precyzjê i nisk¹ dok³adnoæ

dane weryfikuj¹ce  dane zbierane z przypuszczalnym
du¿ym stopniem dok³adnoci. Klasyfikacja cech (æwiczenie
o ptakach) jest porównywana do danych weryfikuj¹cych w celu:
1) poprawy kryteriów decyzji, 2) lepszego zrozumienia ród³a
b³êdu klasyfikacji i 3) oszacowania dok³adnoci danych klasyfikacji.

Charakterystyka ptaków przedstawionych na ilustracjach w instukcji dla uczniów
1. Dzwoniec (Carduelis chloris)
D³ugoæ cia³a ok. 15 cm, ¿yj¹cy w rzadkich lasach, na terenach zakrzaczonych oraz w ogrodach Europy, pó³nocnej
Afryki, Azji Mniejszej, na Bliskim Wschodzie i w centralnej
Azji. Jego dieta sk³ada siê z orzechów i nasion, p¹ków i m³odych pêdów, rzadziej jagód. Osiad³y w Polsce. Klasyfikacja:
rolino¿erne.
2. Szpak (Sturnus vulgaris)
D³ugoæ cia³a ok. 21 cm, ¿yj¹cy w rzadkich laskach, parkach oraz ogrodach w Europie i zachodniej Azji, sprowadzony do Ameryki Pó³nocnej, Ameryki Po³udniowej, po³udniowej Australii i Nowej Zelandii. ¯ywi siê owadami i innymi
bezkrêgowcami, okresowo owocami, m.in. czereni oraz wini. W Polsce bardzo liczny. Klasyfikacja: wszystko¿erne.
3. Strzy¿yk (Troglodytes troglodytes)
D³ugoæ cia³a nieca³e 10 cm, wystêpuj¹cy w po³udniowej
Azji, Ameryce Pó³nocnej i Europie, najczêciej zamieszkuje
lasy. Od¿ywia siê owadami i jajami owadów, które wyszukuje w szczelinach drzew i w ziemi. Wystêpuje w Polsce. Klasyfikacja: miêso¿erne.
4. Aleksandretta obro¿na (Psittacula krameri)
Ptak z rodziny papug. D³ugoæ cia³a 40 cm, ¿yj¹cy na terenach zalesionych i polach uprawnych w Afryce rodkowej
i wschodniej, w Indiach, Sri Lance, sprowadzony na rodkowy i Daleki Wschód, do Ameryki Pó³nocnej, Anglii, Holandii, Belgii i do Niemiec. ¯ywi siê nasionami i owocami, czyni¹c czêsto szkody w uprawach. Klasyfikacja: rolino¿erne.
5. Jastrz¹b (Accipiter gentilis)
D³ugoæ cia³a 50 65 cm (samica wiêksza od samca), wystêpuje w Europie, Azji, pó³nocnej Afryce i Ameryce Pó³nocnej. Zazwyczaj gniedzi siê na skraju lasów. ¯ywi siê
ma³ymi i redniej wielkoci ptakami oraz ssakami (np. wrony, wiewiórki, króliki). Po objêciu tego gatunku ochron¹,
w Polsce coraz liczniejszy. Klasyfikacja: miêso¿erne.

6. Rudzik (Erithacus rubecula)
D³ugoæ cia³a 1314 cm, ¿yj¹cy w gêstych lasach i parkach w Europie oraz zachodniej Syberii. ¯ywi siê bezkrêgowcami oraz ró¿nymi jagodami zbieranymi na ziemi. Gniedzi siê licznie w Polsce. Klasyfikacja: wszystko¿erne.
7. £uskowiec (Pinicola enucleator)
D³ugoæ cia³a oko³o 20 cm, ¿yj¹cy w iglastych lasach pó³nocnej Europy i Azji. ¯ywi siê jagodami (g³ównie jarzêbin¹),
nasionami i p¹czkami drzew iglastych. Zalatuj¹cy do Polski.
Klasyfikacja: rolino¿erne
8. Sójka (Garrulus glandarius)
D³ugoæ cia³a oko³o 34 cm, wystêpuje w Eurazji oraz pó³nocnej Afryce, najchêtniej zamieszkuje lasy liciaste i mieszane. ¯ywi siê owadami, limakami, pisklêtami, a tak¿e orzechami leszczyny, bukowymi i ¿o³êdziami. Gniedzi siê licznie w Polsce, tak¿e zimuje. Klasyfikacja: wszystko¿erne.
9. Pe³zacz leny (Certhia familiaris)
D³ugoæ cia³a oko³o 12,5 cm, ¿yj¹cy w rzadkich lasach,
najczêciej iglastych lub mieszanych, o umiarkowanej wilgotnoci. Wystêpuje od Pirenejów i Wysp Brytyjskich przez
rodkow¹ Azjê do Pacyfiku, w Himalajach, na A³taju, Bliskim Wschodzie, w Ameryce Pó³nocnej i Ameryce rodkowej. ¯ywi siê owadami i jajami owadów, wyszukiwanymi
w korze drzew. W Polsce rednio liczny. Klasyfikacja: miêso¿erne.
10. Ba¿ant (Phasianus colchicus)
D³ugoæ cia³a samca 79 cm (samica znacznie mniejsza).
Obecnie wystêpuje w Europie i Azji, tak¿e na wyspach Japonii. ¯yje w rzadkich lasach, na skraju i w zarolach granicz¹cych z ³¹kami, polami uprawnymi oraz brzegami rzek. ¯ywi
siê owadami, limakami, d¿d¿ownicami oraz nasionami, korzeniami i k³¹czami wielu rolin. W Polsce liczny dziêki
sztucznemu wylêgowi i zasiedlaniu. Klasyfikacja: wszystko¿erne.
23

