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ABSTRACT

Birds backbone shows a far-reaching specialization. It’s based on adaptations that ensure that birds can move around in a safe way 
both on land and in the air. Spine is build of different number of vertebras (39–63) – that depends on the spice of a bird, it’s weight, 
body size and motor activity. Single vertebra consists of vertebral body (corpus vertebrae) vertebral arch (arcus vertebrae) and 
seven aggers. Vertebra body and vertebral arch make verbal foramen (foramen vertebrae). All of vertebra foramens together make  
a vertebra canal (canalis vertebralis) in which the spinal cord (medulla spinalis) is placed – so the role of a spine is to protect a spinal 
cord. Vertebral dimensions, characteristic of particular spine sections, prove their function (Fig. 1). The bird’s spine, i.e. the base of 
all bones, consists of four sections from the cervical to the caudal. The lumbar vertebrae closely converge with the pelvis, and the last 
of the caudal vertebrae form a pygostyle acting as a stabilizer. Stiffening the spine by the fusion of the thoracolumbar bones stiffens 
the bird’s body during flight. The movable part of the spine are the cervical vertebrae composed of different numbers of vertebrae, 
which depends on the bird species and its adaptation to the natural environment. (Jasiński 1992). The aim of the observations was to 
identify and demonstrate the features of the construction of vertebral vertebrae of birds, whose main mode of transport is moving in 
terrestrial conditions/walking. The object of the study was poultry and the research material was obtained as a result of preparation 
from consumption poultry. The obtained results allow conclusions to be drawn regarding the construction of the spine of these birds 
and indicate that despite the lack of active flight, the features that allow these birds to fly are preserved. 
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Wprowadzenie

Układ szkieletowy, kościec jest twardą konstrukcją 
stanowiącą element anatomiczny ciała zwierząt. Stano-
wi miejsce przyczepu mięśni, nadaje ciału kształt, jest 
osłoną dla narządów wewnętrznych. Zbudowany jest 
z substancji nieorganicznych, mineralnych (fosforany, 
węglany stanowiące apatyt kości) i substancji organicz-
nych – oseomukoidu. Szkielet kręgowców zbudowany 

jest nie tylko z kości, ale i chrząstek o budowie głównie 
białkowej oraz różnych wytworów rogowych, np. kera-
tyny. Położenie szkieletu może być różne. Jeśli ułożony 
jest zewnętrznie nosi nazwę egzoszkieletu. Egzoszkielet 
charakterystyczny dla bezkręgowców występuje na ze-
wnątrz ciała, (stawonogi, mięczaki), u kręgowców zwa-
ny jest szkieletem skórnym, na który składają się płyt-
ki kostne, zęby, łuski oraz rogowe wytwory naskórka, 
jak: włosy, dzioby, pazury, rogi. Endoszkielet, szkielet 
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wewnątrz ciała, typowy jest dla strunowców i uwzględ-
niając jego poszczególne elementy, należy wymienić 
szkielet somatyczny, którym wyróżnia się szkielet osio-
wy (mózgoczaszka, kręgosłup, żebra, mostek, struna 
grzbietowa) oraz szkielet kończyn i obręczy kończyn 
oraz szkielet wisceralny (trzewny), w skład którego 
wchodzi trzewioczaszka i szkielet serca. Specyficznym 
niesztywnym rodzajem szkieletu jest hydroszkielet, czy-
li system jam ciała wypełnionych płynem nadającym 
ciału sztywność. U wszystkich zwierząt kręgowych, w 
tym ptaków, występuje endoszkielet, który w swojej 
budowie ściśle nawiązuje do budowy szkieletu gadów. 
Ewolucyjne pochodzenie ptaków wskazuje na ich ścisłe 
związki z mezozoicznymi gadami latającymi (https://
www.bryk.pl/wypracowania/biologia/zoologia/17076-
ewolucyjne-zmiany-w-budowie-szkieletu-kregowcow
-jako-przystosowania-do-trybu-zycia.html). Ponieważ 
gady wytworzyły liczne przystosowania do lotu, które 

Ryc. 1. Ułożenie rdzenia kręgowego w kanale rdzeniowym
Fig. 1. Arrangement of the spinal cord in the spinal canal

zostały utrwalone genetycznie, to współczenie żyjące 
ptaki jedynie doskonaliły je i dalej rozwijały. Dlatego 
w najlepszym stopniu opanowały sztukę latania (Zama-
chowski, Zyśk 1997). W związku z tymi zdolnościami 
ich szkielet musiał ulec wielu zmianom. Zmiany te do-
tyczyły przede wszystkim odciążenia szkieletu, czyli 
pneumatyzacji kości, wytworzenie kości wypełnionych 
powietrzem (Jura 1992). Głowa ptaków jest lekka, a 
czaszka wykazuje jednolite sklepienie i jest bezszwowa. 
Szczęki przekształcone są w dziób pozbawiony zębów. 
Lot umożliwiają skrzydła. Powstają one z kości koń-
czyn przednich i kości pasa barkowego. Obręcz barko-
wą tworzą łopatki, obojczyki i kości krucze. Kości pasa 
barkowego odpierają napór powietrza w czasie lotu, dla-
tego obojczyki zrastają się widełkowato, a kości krucze 
są grube i masywne. Rozbudowanie szkieletu skrzydeł 
spowodowało, że staw barkowy jest duży i osadzony 
powyżej środka ciężkości ciała. Ptaki latające mają na 
mostku grzebień, który jest szeroki i płaski, stanowiąc 
w ten sposób punkt zaczepu mięśni skrzydeł (ryc. 2). U 
ptaków nie latających grzebień mostka jest zredukowa-
ny. Cały kręgosłup ptaków jest silnie wyspecjalizowa-
ny. Zbudowany jest od 39 do 63 kręgów, a ich liczba 
u poszczególnych gatunków może być różna. Różnica 
ta wynika z różnej liczby kręgów w odcinku szyjnym, 
którym występuje od 9 do 25 kręgów. Jest to jedyny ru-
chomy odcinek kręgosłupa. Przyjmuje on kształt litery 
„S” (ryc. 2). Kręgi odcinka szyjnego kontaktują się ze 
sobą stawem siodełkowym. Jest to staw heteroceliczny, 
co wpływa na ruchomość szyi. Ostatnie kręgi szyjne łą-
czą się z żebrami, które nie mają połączenia z mostkiem. 
Kręgi odcinka piersiowego w liczbie od 3 do 10 łączą się 
z żebrami, które połączone są z mostkiem, tworzą klatkę 
piersiową. U nielicznych gatunków kilka kręgów odcin-

Ryc. 2. Budowa kośćca ptaków nielatających
Fig. 2. Structure of the skeleton of non-flying birds
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ka szyjnego kręgosłupa zrasta się w tzw. kość grzbieto-
wą. Usztywniony kręgosłup gwarantuje stabilność całe-
mu organizmowi podczas lotu. Kręgi na niektórych od-
cinkach zrastają się, tworząc synsakrum (kość powstała 
ze zrośnięcia kręgów lędźwiowych, krzyżowych, kilku 
kręgów piersiowych i ogonowych).

Synsakrum zrasta się z kośćmi biodrowymi miedni-
cy. Ostatni odcinek kręgosłupa to pygostyl. Jest to kość 
ogonowa ptaka powstała ze zrośnięcia kilku ostatnich 
kręgów (Popielarska-Konieczna 2003). Żebra ptaków 
zbudowane są z dwóch połączonych zawiasowo odcin-
ków i łączą się z mostkiem. Dwuczęściowa budowa że-
ber umożliwia podczas ruchu skrzydeł i opadania most-
ka znaczne powiększenie objętości klatki piersiowej.  
W kościach odnóży także występują przekształcenia. 
Silnie rozbudowane kości kończyn dolnych i obręczy 
miednicowej związane są z dwunożnością ptaków, oraz 
silnym obciążeniem, jakie muszą znosić kończyny w 
momencie lądowania. Kość stępu zrasta się z kośćmi 
śródstopia (od 2–5), tworząc kość skokową, typową tyl-
ko dla ptaków (Szulc 2013). Wszystkie te zmiany nadają 
lekkość ptakom i aerodynamiczną budowę ciała (Ferens 
i in. 1960). 

Dużą grupę ptaków stanowią te, które wtórnie w wy-
niku ewolucji utraciły zdolność lotu. Obecnie istnieje 
około czterdziestu gatunków nielotnych ptaków. Jest to 
sztuczna, polifiletyczna grupa ptaków. Główną anato-
miczną różnicą między nielotami a ptakami latającymi 
są mniejsze kości skrzydeł, brak lub zredukowany grze-
bień na mostku. U ptaków nielatających kość ta uległa 
redukcji z uwagi na brak potrzeby poruszania skrzydła-
mi. Najbardziej znane nieloty to pingwiny, strusie, nan-
du, kazuary, kiwi i emu (fot. 1). Najwięcej gatunków 
nielotów występuje w Nowej Zelandii. Grupa ta wyod-
rębniła się, ponieważ na wyspie nie było żadnych więk-
szych drapieżników lądowych (https://pl.wikipedia.org/

Fot. 1. Australijskie nieloty struś i kazuar (Fot. M. Jóźwiak)
Photo 1. Australian ostrich flightless birds and cassowary (Photo M. Jóźwiak)

wiki/Nielot), (Mielczarek, Cichocki 1999).
Wiele gatunków ptaków bez presji drapieżników nie 

potrzebowało zdolności do lotu i utraciło ją w wyniku 
ewolucji. W ten sposób wyodrębniły się takie gatunki 
jak kiwi, kakapo, takahe czy wymarły moa. Do nielo-
tów wymarłych w czasach prehistorycznych zalicza się 
również Bullockornis planei, Dromornis stirtoni, Pho-
rusrhacidae. Najmniejszym nielotnym ptakiem jest 
chruścielak karłowaty z wyspy Inaccessible. Ma 17 cm 
długości i waży około 30 g. Największym, najwyższym 
i najcięższym współcześnie żyjącym nielotem jest struś. 
Osiąga wysokość do 2,5 m oraz masę do 150 kg. Naj-
większym nielatającym ptakiem występującym kiedy-
kolwiek na Ziemi był mamutak/struś madagaskarski. 
Osiągał do 3 m wysokości i masę do 500 kg (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Nielot).

Celem prowadzonych obserwacji było stwierdzenie 
przystosowania do lotu w budowie kręgosłupa ptaków 
nielatających na przykładzie drobiu oraz ocena przydat-
ności tych przystosowań w trybie życia prowadzonego 
przez te ptaki.

Materiały i metody

W celu obserwacji i opisu kręgów z kolejnych odcin-
ków kręgosłupa ptaków wypreparowano cały szkielet 
kurczaka. Zakupiono ogólnie dostępny drób i podda-
no wielogodzinnej obróbce termicznej. Proces ten do-
prowadził do oddzielenia mięśni od układu kostnego, 
a także spowodował oddzielenie poszczególnych ko-
ści ze względu na rozpad tkanek łącznych spajających 
poszczególne części szkieletu. Oddzielone od mięśni 
i tkanek chrzęstnych kości przez kolejne 30 minut go-
towano w 30-procentowym roztworze soli. Działanie 
takie miało na celu wyeksponowanie wszystkich cech 
w budowie kręgów (obecność otworów, wyrostków, po-
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wierzchni połączeń). Przygotowany w ten sposób mate-
riał biologiczny złożono, zachowując wszystkie cechy 
anatomiczne (kolejność kręgów w poszczególnych od-
cinkach kręgosłupa). Każdy z kręgów dokumentowano 
fotograficznie.

Charakterystyka obiektu badań

Kura domowa (Gallus gallus domesticus) stanowi 
formę udomowioną kura bankiwa (Gallus gallus). Jest 
ptakiem hodowlanym z rodziny kurowatych. W śro-
dowisku naturalnym nie występuje. Przypuszcza się, 
że jej obecny wygląd zawdzięcza również domieszce 
innych gatunków południowoazjatyckich kuraków. 
Udomowienie miało miejsce w III tysiącleciu p.n.e. 
w Indiach. Nie wyklucza się jednak udomowienia kur 
już w VI tysiącleciu p.n.e przez Chińczyków. Badania 
archeologiczne wykazały, że w Chinach prowadzono 
sztuczne wylęganie. Ówczesne kury przypominały 
dzisiejsze kury bezrasowe, ze znacznie lepiej rozwinię-
tymi skrzydłami. Dzisiejsze rasy kur posiadają lekki 
szkielet, zbudowany z kości pneumatycznych. Szyja 
jest czternastokręgowa z bardzo giętkimi kręgami (fot. 
2), dzięki czemu obraca głowę aż o 180 stopni i poru-
sza nią w płaszczyźnie pionowej i poziomej (tzw. efekt 
żyroskopu). 

Brak zdolności latania u niektórych ras kur może być 
spowodowany zbyt dużą masą ciała (Ferens in. 1960). 
W przypadku większości ras kur ozdobnych umiejęt-
ność latania wykorzystywana jest jedynie przypadkowo, 
mimo że kręgosłup jest usztywniony poprzez wystę-
powanie specyficznej kości – synsakrum (synsacrum), 

Fot. 2. Kościec kury domowej (Fot. Z. Smorąg) 
Photo 2. Domestic chicken skeleton (Photo Z. Smorąg)

zwanej kością lędźwiowo-krzyżową (os lumbosacrale), 
powstałej ze zrośnięcia kręgów lędźwiowych i krzyżo-
wych (fot. 3). Może składać się z 10 do 22 kości. Zrost 
kręgów kręgosłupa w synsakrum jest całkowity, liczbę 
kręgów można stwierdzić, licząc wyrostki poprzeczne, 
które łączą ptasi kręgosłup z miednicą. Synsakrum moż-
na podzielić na 5 odcinków, zależnie od tworzących je 
kręgów; od strony głowy do ogona są to odcinki: syn-
sakro-torakalny, synsakro-torako-lumbalny, lumbalny, 
sakralny, kaudalny (Hanzák 1993).

Fot. 3. Synsakrum widziane po stronie brzusznej (Fot. Z. 
Smorąg) 
Photo 3. Synsacrum seen from the abdominal side (Photo Z. 
Smorąg)

Wyniki

W wyniku przeprowadzonej preparatyki kośćca kury 
domowej wyodrębniono wszystkie kręgi odcinka szyj-
nego, kości notarium (zrośnięte kręgi piersiowe, synsa-
krum (zrośnięte kręgi lędźwiowo-krzyżowe) i pygostyl 
(zrośnięte kręgi ogonowe). W budowie kręgów szyjnych 
zwrócono uwagę na cechy ich budowy, tj. wyrostki po-
przeczne, wyrostki ościste i stawowe (ryc. 3). Stwier-
dzono, że kręgi szyjne posiadają małe trzony kręgów  
i szerokie łuki kręgowe. Dwa najwyższe kręgi szyjne 
są przystosowane do łączenia się z czaszką. C1 leży tuż 
pod czaszką, a C2 zapewnia oś, wokół której obraca się 
C1, dzięki temu skręca się głowa (ryc. 5). Czaszka łą-
czy się z kręgosłupem za pomocą jednego kłykcia poty-
licznego i dwóch pierwszych kręgów szyjnych, co wraz  
z ruchomością całego szyjnego odcinka kręgosłupa za-
pewnia głowie dużą ruchliwość.

Nieparzysty wyrostek kolczysty (processus spino-
sus) odchodzi od kręgu ku tyłowi lub w dół. Parzyste 
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Ryc. 3. Cechy budowy kręgów 
Fig. 3. Features of the construction of circles
Źródło/Source: www.google.com/search?q=budowa+kr%C4%99g%C3%B3w+cz%C5%82owieka.

wyrostki poprzeczne (processus transversi) biegną ku 
bokom. Ku górze i ku dołowi skierowane są parzyste 
wyrostki stawowe górne i dolne (processus articulares 
superiores et inferiores), biorące udział w tworzeniu 
połączeń między kręgami.

Ryc. 4. Budowa kręgu szczytowego 
Fig. 4. Construction of the peak circle   
Źródło/Source: https://www.google.com/search?client=fire 
fox-b-d&q=budowa+kr%C4%99gu+szczytowego.

Fot. 4. Budowa kręgu szczytowego (Fot. Z. Smorąg)  
Photo 4. Construction of the peak circle (Photo Z. Smorąg)

Ryc. 5. Budowa kręgu obrotowego
Fig. 5. Construction of a rotating circle 
Źródło/Source: https://www.google.com/.

Fot. 5. Budowa kręgu obrotowego (Fot. Z. Smorąg)   
Photo 5. construction of a rotating circle (Photo Z. Smorąg)
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Fot. 6–13. Kolejne kręgi szyne kury (fot. M. Smorąg)
Photo 6–13. Subsequent vertebrae of a chicken rail (Photo M. Smorąg)
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Fot. 14. Porównanie budowy notarium i synsakrum gęsi (fotografia lewa) i kury (fotografia prawa) (Fot. Z. Smorąg)
Photo 14. Comparison of the structure of the notary and synsacrum of geese (left photography) and hens (right photography) 
(Photo Z. Smorąg)

Podsumowanie 

Wszystkie układy w budowie anatomicznej organi-
zmu odgrywają ważne, przypisane im role. Jednak układ 
kostny okazuje się najważniejszym systemem w orga-
nizmie. Umożliwia on lokomocję, oddychanie, pobie-
ranie pokarmu, ochronę narządów, nadaje kształt ciału. 
Dzięki obecności powiązanych z nim ścięgien, więzadeł 
i mięśni łączy poszczególne układy i narządy. Złożone 
interakcje między mięśniami i kośćmi umożliwiają ruch, 
którego sprawność pozwala na skuteczne zdobywanie 
pokarmu i ucieczkę przed drapieżnikiem. Inne ważne 
funkcje kości to procesy krwiotwórcze dzięki właści-
wościom szpiku kostnego, który w ciągu jednej sekundy 
produkuje 2,6 mln komórek krwi (https://www.adcov.
com/jakie-sa-funkcje-szkieletu/). Kościec jest również 
źródłem minerałów, których nadmiar uwalnia do krwi 
lub je zatrzymuje, regulując w ten sposób ich pozio-
mem w organizmie. Szczególnie widoczna jest funkcja 
ochronna szkieletu. Mocna i twarda puszka mózgowa 
oraz kręgi kręgosłupa chronią mózg i rdzeń kręgowy, 
żebra ochraniają serce, płuca i częściowo nerki a kości 
obręczy miednicy chronią układ rozrodczy(https://www.
adcov.com/jakie-sa-funkcje-szkieletu/).

Wnioski

1. U ptaków nielatających kręgi odcinka piersiowego 
zrastają się i tworzą jednolitą kość/notarium.

2. U ptaków nielatających odcinek lędźwiowo-krzy-
żowy stanowi jedna kość/synsakrum.

3. Kręgi połączone ruchomo to kręgi szyjne.
4. Drób hodowany w gospodarstwach domowych 

(kaczki, gęsi, kury ) nie wykorzystują cech budowy ana-
tomicznej do aerolokomocji.
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STRESZCZENIE

Kręgosłup ptaków wykazuje daleko idącą specja-
lizację. Polega ona na takich przystosowaniach, które 
w sposób bezpieczny zapewnią ptakom sprawne poru-
szanie zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Kręgo-
słup zbudowany jest z różnej liczby kręgów (39–63), 
co zależy od gatunku, ciężaru i rozmiarów ciała oraz 
rodzaju aktywności ruchowej ptaka. Pojedynczy kręg 
składa się z trzonu kręgu (corpus vertebrae), łuku krę-
gu (arcus vertebrae) oraz siedmiu wyrostków. Trzon 
kręgu i łuk kręgu tworzą otwór kręgowy (foramen ver-
tebrae). Otwory kręgowe wszystkich kręgów tworzą 
kanał kręgowy (canalis vertebralis), wewnątrz któ-
rego biegnie rdzeń kręgowy (medulla spinalis). Rolą 
kręgów jest więc ochrona rdzenia kręgowego (ryc. 
1). Rozmiary kręgów, charakterystyczne dla poszcze-
gólnych odcinków kręgosłupa, świadczą o pełnionej 
przez nie funkcji. Kręgosłup ptaków, czyli podstawa 
wszystkich kości, składa się z czterech odcinków od 
szyjnego zaczynając, a na ogonowym kończąc. Kręgi 
odcinka lędźwiowego zrastają się ściśle z miednicą, 
a ostatnie z kręgi ogonowe tworzą pygostyl pełniący 
funkcje statecznika. Usztywnienie kręgosłupa poprzez 
zrośnięcie się kości odcinka piersiowo-lędźwiowego 
usztywnia ciało ptaka w czasie lotu (Jasiński 1992). 
Ruchomą częścią kręgosłupa są kręgi odcinka szyjnego 
zbudowanego z różnej liczby kręgów, co zależy to od 
gatunku ptaka i jego przystosowań do środowiska na-
turalnego. Celem przeprowadzonych obserwacji było 
stwierdzenie i wykazanie cech budowy kręgów kręgo-
słupa ptaków, których głównym sposobem lokomocji 
jest poruszanie się w warunkach lądowych/kroczenie. 
Obiektem badań był drób, a materiał badawczy pozy-
skano w wyniku preparacji z drobiu konsumpcyjnego. 
Uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wnio-
sków dotyczących budowy kręgosłupa tych ptaków  
i wskazują, że mimo braku aktywnego lotu zachowane 
są cechy, które umożliwiają tym ptakom latanie.
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htmlhttps://www.google.com/search?q=budowa+k-
r%C4%99g%C3%B3w+cz%C5%82owieka&clien
t=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01QWoK-tO-d5B4Nlc
5mmQrpB40VLw:1594494126482&tbm=isch&so-
urce=iu&ictx=1&fir=21lM888QJ5N-KM%252C-
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