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Kaczka domowa (Anas plaĘrhynchosf. domestica
Linnaeus 1 7 5 8 ) naleĘ do rzędu b laszkodziob y ch (An -
s e r ifo r m e s), r o dziny ka czkowaty ch (An a t i d a e),

W dotychczasowym piśmiennictwie niewiele prac
poświęcono budowie szkieletu kaczki domowej. Jed-
nym ze starszych opracowań na ten temat jest publi-
kacja Timmana (10), w klórej autor wskazuj enaznacz-
nie mniejsze rozmtary kaczki domowej w porówna-
niu z innymi.gatunkami zrodziny kaczkowatych, We
wspomnianej pracy podano tylko wymiary kości koń-
czyny piersiowej, P o za tym sp otyka się mniej lub bar-
dziej obszerne doniesienia o charakterze porównaw-
azym kośćca kaczki i gęsi domowej (6, 7). Z kolęi
dokładne badania osteomeĘczne u ptaków kurowa-
tych prowadził Schweizer (9).

Obecnie w centrum zainteresowania znajdują się
cechy strukturalne i mechanlczne układu kostno-
-stawowego ptaków, będące obiektem rosnącej liczby
badafi (2-4).Większość badań o charakterze morfo-
metrycznym w powiązaniu z cechami funkcjonalny-
mi kości przeprowadzono u ssaków i dopiero ostatnio
poszerzono o drob użytkowy (10, 12). W tej grupie
mvierząt zajmowano się również parametrami mecha-
nicznymi i geometrycznymi kości u krzyżówki (8),

Celem niniej szego opracowaniabyŁo poznanie właś-
ciwej strukfury kośóca dla osobników dorosĘch i mło-
docianych kaczki domowej §pu pekin i ustalenie wy-
mi arów p o s zc ze gólnych ko ś c i z zamiar em wykazania
różnic o charakterze dymorficznym i ontogenetycz-
nym. Pozwoliło to takżęnaprzygotowanie danych do

badafi archeozoologicznych w celu określania kopal-
nychszczątków ptaków.

Matetiał imetody

Badania przeprowadzono na 40 szkieletach osobników
dorosłych w wieku powyzej 8 tygodni (6 samców i 34 sa-
mic) orazna 84 kośćcach osobników Błygodniowych, mło-
dych (4ż samce t 4ż samice) kaczki domowej typu pekin.
Wszystkie ptaki pochodzlły z fermy ptactwa wodnego
w Międzyrzecu Podlaskim koło Siedlec.

Kaczki przed ubojem wazono z dokładnością do 0,1 kg.
Masa ciała badanych osobników dorosłych wahała się od
3,0 kg do 4,1 kg, a młodych od 1,9 kg do 3,2 kg. Kości
gotowano w 30ń wodnymroztworze wodorowęglanu sodu
(NaHCO,), a następnie preparowano strumieniem wody po
rozmiękczeniu pozostĄch fragmentow mięśni. Po oczysz-
czeniu materiał bielono w 3%o roztworze perhydrolu (HrOr)
i suszono w temperaturze pokojowej (16-20"C) (.5). Szcze-
gółową analizę morfolog tcznąprzeprowadzono na poszcze-
gólnych kościach kończyny lewej. W opisie zwracano uwa-
gę na cechy typowe dla gatunku oraz na zmtany o charak-
terze dymorftcznym i ontogenetycznym. Pomiarów kości
dokonano suwakiem z noniuszem, z dokładnością do
0, 1 mm wedfug metody zaproponow anej przezDriesch ( 1 ).
Dla określenia wymiarów kości właściwych dla gatunku
obliczono średnią arytmetyczną (x), odchylenie standardo-
we (SD) oraz współczynnlk zmienności (cV). Uzyskane
wyniki poddano analizom statystycznym z zastosowaniem
testu t-Studenta, przyjmljąc za znamienne statystycznie
różnlce przy warlościach p < 0,05.



Wyniki iomówienie
Łopatka (scapula). Jej największa długość u do-

rosłych samców wynosi 103,0 mm, podczas gdy
u dorosĘch samic jest o 5,5 mm mniejsza. Obserwo-
wane róznice największej długości łopatki pomiędzy
dorosĘmi ptakami obu płci byĘ wysoce istotne staty-
sĘcznie. Zkoleiu osobników młodych nie wykazano
znamienrtychróżnicrwiązanychzdymorftzmempłcio-
wym (tab. 1). W tej grupie ptaków największa dłu-
gość łopatki u osobników obu pŁci miała zbliżonę
wartości (około 78 mm) i była zdecydowanie mniej-
sza w porównaniuzłopatkąptakow dorosĘch (tab. 1).

Łopatkamłodych samców była aż o 24,5 mm krótsza
w stosunku do łopatki samców dorosĘch. Najwięk-
sza szerokość końca bliższego omawianej kości była
nieznacznie większau samic niz u samców i wynosiła
15,3 mm. Łopatkau osobników młodych byłazdecy,-
dowanie krótsza, j ej koniec dalszy był utw otzony przez
tkankę chrzęstną i po maceracji nie ulegał zachowa-
niu, Młode ptaki posiadają słabiej wymodelowany
koniec przedni łopatki z ledwie zaznaczonymi wyrost-
kami - Wuczym i barkowym. Również glzekłopatki
był słabiej zaznaczony.

Ko ś ć krucz a (o s c o r a c o i deu m). Naj większa j ej dłu-
gość u samcow wynosi 78,6 mm. Rowniez w tymprzry-
padku występuj e wyr aźny dymorf,rzm płciowy - s am-
ce miaĘ dłuższą koś ó Wucząo 3, 8 mm, Róznica w naj -

większej długości kości kruczej między osobnikami
dorosłymi obu płci okazała się wysoce statystyczna.
U osobników młodych statystycznie istotnych różntc
nie wykazano. Szerokość końca bliższego kości kru-
czej przyjmuje u ptaków obu płci podobne wartości
(tab. 2). Największa szerokość podstawy kości kru-
czejbyłau dorosĘch samców tylko o 1,3 mm mniej-
sza w stosunku do analogicznej wielkości u samic
(tab.2). U 8 tygodniowych kaczek obu płci długośc
kości kruczej miała wartość zbltżoną a w stosunku do
osobników dorosĘch byłaŁ,rótszań o 9,5 mm (tab, 2).
Największa szerokość końca bltższego w grupie ka-
cząt oblpłci przyjmowała podobne wartości i wyno-
siła około 13 mm (tab.2). Największa szerokośó pod-
stawy kości kruczej u młodych samców była tylko
o 1,2 mm większa niz u młodych samic (tab. 2). Rzęź-
by zewnętrznych powierzchni kości kruczej ptzybte-
raŁy na wyrazistości wraz z wiekiem. Dotyczy to
w szczegóIności końc a dalszego, na którym u ptaków
młodych dobrze wykształcony wyrostek boczny wy-
kazano tylko u 37 spośród 84 przebadanych osobni-
ków. Ponadto w tej grupie ptaków obserwowano sła-
bo zaznaczoną powierzchnię stawową końca dalsze-
go orazkąty: boczny i przyśrodkowy. Takie ukształto-
wanie końca dalszego kości kruczej miało wpĘw na
wielkośó jej podstawy, która u młodzteży była mniej-
sza niż u osobników doros§ch (tń. 2).

Obojczyk (clavicula). Ma postać cienkiej, pałecz-
kowatej struktury. Największa j ego szerokość wynosi
u samców 58,9 mm, zaś u samic obojczyk był nieco

Objaśnienia: A, B, a, b - średnię w wierszach ozr7aozonę literami:
A, B - róznica wysoce istotna; a, b różnica istotna; a, a różni-
ca nieistotna p > 0,05; ad - ptaki dorosłe; im ptaki młode

Tab.2. Wielkość kości kruczej

Objaśnienia jak w tab, 1

Tab. 3. Wielkość obojczyka

węższy. Największa wysokośó badanej kości była
o 1,4 mm większa u samców aniżeli u samic (tab. 3).
Największa szerokość oraz wysokość oboj czyk a była
wysoce statystycznie większa u samców dorosĘch.
U S-tygodniowych samców największa szerokość
omawianej kości była o 2,1 mm większa w stosunku
do młodych samic, a w porównaniu z samcami do-
rosĘmi obojczyk był aż o 11 mm węższy. Wysokość
obojczyka u kaczątbyłazbliżonaw obu grupach płcio-
wych i nieco tylko większa w stosunku do ptakow do-
rosłych (ab. 3). W miejscu kościozrosfu obojczyko-
wego (syno s to s to sis clavicul aris) u kaczki domowej
nie występuje pĘtka kostna.

Tab. 1. Wielkość łopatki

Palametr (mm)
samce

ad
samice

ad

samGe

im

samlce
im

Największa długość

i
sD

cV

103,0B

4,2

4,1

g7,5ł

3,9

4,0

78,5a

6,4

8,1

78,4a

5,0

6,5

Największa szerokość
końca bliższego

x

sD

cV

19,2b

1,6

8,6

18,0a

0,9

5,3

1Ą,7a

1,7

11,8.

' 15,3a

1,4

9,1

Panmet (mm)
samGe

ad

samice
ad

samce
im

samice
im

Naiwiększa długość

x

sD

cV

78,6B

2,8

3,5

74,8A

2,4

3,2

66,3a

5,9

8,9

68,0a

4,5

6,7

Naiwiększa szetokośó
końca bliższego

x

sD

cV

15,2a

1,2

8,1

14,7a

0,9

6,5

13,5a

2,6

1 9,4

13,2a

2,4

18,2

Naiwiększa szerokość
podstawy

x

sD

cV

31 ,3a

2,2

6.4

32,7a

1,5

4,7

29,4r

2,0

6,7

28,2a

1,8

6,4

Palamet (mm)
samce

ad
samlce

ad
samGe

im
samice

im

Największa szerokość

x

sD

cV

58,9B

0,3

0,6

56,4ł

1,8

3,1

47,9B

1,9

3.9

45,9A

2,6

5,6

Największa wysokość

i
sD

cV

12,0B

0,5

4,2

10,6A

0,5

4,3

1 0,4B

0,6

5,9

9,9A

0,6

6,2

Objaśnienia jak w tab. 1



Tab.4. Wielkość kości ramiennej

Objaśnienia jak w tab. l

Kość rami enna (humerus). Jest najdhrzszą kością

niec o dłuzszą ko ścią ramienną w sto sunku do mło dych
samców (tab. Ą,U młodych kaczorów szerokośó końca
bliższego omawianej kości była mniejsza o 0,9 mm
w stosunku do młodych kaczek. Młode samice cha-
rakteryzowaĘ się większą szeroko ś c ią końca b|iższę,
go, jakrówniez końca dalszego kości ramiennej w sto-
sunku do młodych samców. Najmniejsza szerokość
ttzonutej kości u osobników obu płci osiągnęła około
8,5 mm (tab. Ą. Ponadto młode osobniki posiadĄ
mniej szą głowę ko ś ci ramiennej (c ap ut hum eri). W ar,
to tęż odnotować stopień rozwoju guzków kości ra-
miennej: mniejszego (tuberculum minuś), czylt gór-
nego i większego (tuberculum majus), czyli dolnego,
które u rrtLo dzieży byĘ znacznie mniej sry ch r ozmia-
rów. Guzek mięśnia dwugłowego u osobnikow 1nło-

:tHH,§#;
ł owalny i po-

wierzchnia mięśnia ramiennego byĘ ledwie widocz-
ne. Również nadkĘkcie: promieniowy i łokciołvy były
trudno zauważalne. U ptakow młodych wszystkie
wymienione strŃtury końca dalszego kości ramien-
nej byĘ ledwie widoczne i tylko 2I z 84 osobników

tej grupy kaczęk(tj.25%) miało ostatecznie ukształ-
towany koniec dalszy kości ramiennej.

podsumowanie

notowanorównieżróżniceocharaldęrzęontogenetycz-

wraz z wiekiem ptaków.
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