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Summary
This paper attempts to summarize contemporary knowledge of the studies of birds' heart. Among others

it discusses the size of that organ in relation to the bod1, rveight calcu|ated in percentages or in a|lometric
equations, the effect of the living conditions on the size and structure of the heart, different techniques
of birds' motion, the ways they gain lbod. The factors mentioned above are decisive in the energy loss and
the metabolism rates of this vertebrate class.
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Celem aĄkułu jest próba podsumowania dotych-
czasowego stanu badań serca ptaków w nawiązaniu
do masy ich ciała, warunkow ekologicznych bytowa-
nia, sposobów lokomocji i pozyskiwania pozywienia,

Spośrod 9200 gatunków ptaków współcześnie ży-
jących zależność między wielkością serca a wielkoś-
ciązwlerzęciazostała opisana u około l500 (15). Na
ogoł jednak obserwacje ztego zakresu przeprowadzo-
no na kilku lub kilkunasfu osobnikach reprezenfują-
cych określony gatunek. Najwięk szą liczbę danych
doĘczących masy ciała ibezwzględnej oraz względ-
nej masy serca (wyrazonej stosunkiem masy tego na-
rządu do masy ciaŁa) zebrano w połowie ubiegłego sfu-
lecia (13). Była to dobra podstawa do rozważań ana-
to m i c znyc h na tl e eko l o gic zny m or az ftzj olo giczny m,
w tym nad powiązaniem wielkości serca z wydolnoś-
cią całego układu sercowo-naczyniowego.

Znacznie r zadziej w b adani ach an ato mi c zny ch o na-
chyleniu ekologicznym wykorzystywane są dane do-
ty czące wielkości części poszczego|nych narządów
orazich cech metrycznych w relacji do całego ciała.
W odniesieniu do mięśnia sercowego i jego części (ko-
mor) u ptaków tego rodzaju próby byĘ podejmowane
(8, 9).

Z ana|tzy piśmiennictwa wynika, że wiedza o wiel-
kości serca i ciała dzikich ptaków nie jest pełna. Nie-
wiele jest również danych doĘczących wielkości po-
szczególnych części serca, wzajemnych proporcji mię-
dzy ntmt oraz ewentualnych powiązań bezwzględnej
i względnej wielkości tego narządu ze sposobami,
a także warunkami ży cia poszcze gólnych j ednostek
systematycznych i eko lo g i cznych tych zw ier ząt.

Związek rniędzy masą serca (H) a masą ciała (B)
może być przedstawiony w dwojaki sposob:jako pro-
centowy udziałjego masy w masie ciała (H/B %) lrrb

za pośrednictwem równań allometrycznych. W bada-
niach biologicznych powszechnie stosuje się dwie
postacie tych równań: potęgową- H : aBb orazloga-
rytmiczną- log H : b log B + 1og a (gdzieH oznacza
masę serca (g), B - masę ciała (g), natomiast a i b są
staĘmi tych równań). Allometryczny opis wielkości
serca ptaków stosowany jest w sfudiach o charakterze
taksonomic znym, ewolucyjnym, onto gen ety cznym,
ekologicznym i domestykacyjnym (6, 13, 23).

Znanę są opracowania, w ktorych zawarto relacje
między masą serca a masą ciała osobników dorosĘch
reprezentujących 67 gatunkow ptaków (3, 13), Po-
szczególne gatunki były reprezentowane zaledwie
przez 51ub niewiele więcej osobników. Masa ciałaĘch
ptakow zawięrała się w przedziale od 40 do 5400 g,
a odpowiednie równania przybraĘ następuj ącą postać
(oznaczeniajak wyżej): H: 0,045 B 1,08'ł, log H: 1,084
1og B - 2,653.

Udowo dni o no, że małe ptaki, zwłaszcza wróblowe,
P as s er ifo r mes (wróble, zięby, krukowate itd. ) maj ą na
ogół wyższe tempo metabolizmu niż ptaki większe
(3,19,23). W związkllztym oddzielnie ustalono od-
powiednie równania allometryczne dla grupy ptaków
obejmującej 36 gatunkow, ktorych masa ciała nie prze-
Waczała 100 g. Ich forma potęgowa i logarytmiczna
wygląda następująco: H :0,036 B 06ró, log H :0,639
log B - 2,556. PowstaĘ równiez analogiczne badania,
w ktorych zastosowano równania allometryczne, do-
ty cząc e intensywni e ro snących p i skląt p oj e dynczych
gatunkow lub rzędow (22,24).

Do w_vjątków nalezy opis zalezności allometrycz-
nych pomiędzy masąserca a innymi parametrami cia-
ła u ptaków. U sześciu jednostek systernatycznych.
cechujących się octrmiennymi sposobami latania,
stwierdzono istotną korelację dla zalężności między



masą serca a rozpiętością skrzydeł i ustalono dla niej
odpowiednie równania allometryczne (23). Jest to je-
dęn z niewielu przykładów powiązania masy serca
z parametrem liniowym ciała ptaków.

Wie lu b adaczy zajmow Ńo się adaptacj ą układu s er-
cowo-naczyniowego ptaków do określonych modeli
Ę cia (l 2, 20, 27 ) . Przedmi ote m analizy był fu pr ze de
wszystkim wpŁyw środowiska zewnętrznego na fizjo-
logiczne modyfikacje w układzie krwionośnym tej gro-
mady kręgowców. Znacznierzadziej spo§ka się opra-
cowania w iĘące zagadnienta budowy anatomicznej
z aspektem ekologicznyffi, w których wykorzystywa-
ne sąparametry określające wielkość ciałai serca oraz
jego części, Zgromadzono l opublikowano po raz
pierwszy dane dotyczące masy serca i komór pingwi-
na cesarskiego, Aptenodytes forstri, pingwina masko-
wego, Pygoscelis antąrctica i pingwina białookiego,
Pygoscelis ądeliae. W badaniach Ęch równiez po raz
pierwszy zasugerowano, że budowa serca moze mieć
zvv iązek z wydolno śc i ą nurkow ania. Z ko l ei w następ-
stwie obserwacji, którym poddano serce pingwina
małego, Eudyptula minor zostaĘ wyjaśnione rożnice
pomiędzy anatomią serca pingwinów pĘtko nurkują-
cych a sefcem pingwinow, ktore nurkują głęboko (8),
Ustalono także wpĘw wielkości prawej komory serca
na wydajność nurkowania poprzez zwiększenie
ukrwienia płuc w trakcie wynurzania (9).

Odmienne warunki w środowisku życia, rózne spo-
soby porus zania się or az zdobywani a p okarmu, a tak-
że jego dostępność , wiązą się ze znacznymi różnica-
mi w wydatkowaniu energii u ptaków. Ponadto tempo
ich przemian metabolicznych, podobnie jak u wszyst-
kich stałocieplnych kręgowców, jest silnie skorelowa-
ne z masą cińa, a pośrednio równiez ze sprawnością
układu sercowo-nac4miowego, wielkością serca i częs-
tością jego uderzeń. Róznorodne zmienne ekologicz-
ne, geograficznę oraz wielkość ciała wywierają ewi-
dentny wpływ na budowę i wielkość serca, atakżetem-
po przemian metabolic znych. Badania przeprowadzo-
ne na blisko spokrewnionych ze sobą gatunkach pta-
kow wróblowych wyka zaĘ, że i stniej ą zalezno ści mi ę-
dzy wielkością ciała oraz szęrokością geograftcznątch
bytowania a rvielkością serca, a także obj ęto ścią krwi
pompowanejprzez nie w jednostce czasu (16). Intere-
sująco wypadło porównanie względnej masy serca
(wyrażonej procentowym stosunkiem jego masy do
masy ciała) 7 7 gafuŃów ptaków arktycznych Ęjący ch
na Alasce (9 , I7) . Okazało się, ze masa ciała j est praw-
dopodobnie naj wazniej szym par ametrem wpływaj ą-
cym na wielkość serca. Wyniki Ęch badań, jak i ob-
serwacji wcześniejszych (I3) stanowią podstawę do
ptzypuszczenia, że ptaki żyjące na większych szero-
ko ś c iach geo gr aftcznych maj ą prop orcj onalnie wi ęk-
sze serce niz ich krewniacy zamieszkujący tereny po-
łożone bliżej równika.

Istotny wpływ na parametry morfologiczne i ftzjo-
logiczne mająróżne sposoby lokomocji ptaków, takie
jak: chód, lot, pływanie oraz nurkowanie. Szczegól-

nie interesujący może być wpływ nurkowania i lotu
na budowę i funkcj onowanie serca Ęch rwierząt. ZdoI-
nośc do nurkowania j est bowiem wyrikiem ewolucyj -
ni e mo dyfi kowanych anatomicznych i fi zj o l o g iczny ch
ich przystosowań.

Jednym z rekordzistów w nurkowaniu wśród pta-
kow latających jest kormoran południowy, Phalacro-
corax georgianus. Może on przebywać pod wodą od
140 do 287 sekund na głębokości od 35 do 101 me-
trów (2). Głębokości nurkowania dwóch innych ga-
tunków kormoranów : kormorana niebieskookiego,
Phąlącrocorax atriceps i kormorana cnbatego, Pha-
lacrocorąx aristotelis, wynoszą odpowiednio: 3,2-
-73,3 m oraz 8,5-34,6 m (25). Z dobrze udokumento-
wanych obserwacji wynika, że perkozek, Thchybap-
tus ruficollis wytrzymuje pod wodą do 50 sekund,
a nurkuje na głębokość od 5 do 30 metrów (4). Bada-
nia przeprowadzone na dwóch populacjach burzyka
cienkodziobego, Puffinus tenuirostris, zerujących
w okolicach Tasmanii i Antarktydy, wykazaĘ istotne
r óżnic e głęboko ści i ch nurkowania. Popul acja żerują-
ca w poblizu Tasmanii nurkowała za pokarmem do
13 m, a niekiedy nawet do 30 m, natomiast te popula-
cje, które zdobywaĘ pokarm w wodach polarnej stre-
fy Antarktydy (oddalonej od Tasmanii o około
1000 km) nurkowaĘ za pokarmem przeciętnie na głę-
bokość 71m(26).

Szybkość poruszania się ptaków podczas nurkowa-
nia jest około dwrrkrotnie większa od szybkości pł-
wania na powierzchni wody. Na przykład zauszntk,
Podiceps nigricollis pĘwa z szybkościąokoło 0,30 m/s,
a nurkując rozwija prędkość do 0,80 m/s. Na porusza-
nie się w środowisku wodnym ma wpływ budowa pta-
ków. Na przyl<ład perkozy i nury są z boków spłasz-
czone oraz mĄąwydłużoną klatkę piersiową która
chroni ichnarządy wewnętrzneprzed wpĘwem wy-
sokiego ciśnienia wody, zwłaszcza podczas nurko-
wania. Srodek cięzkości jest przesunięty, akończyny
dolne tych ptakow są umiejscowione daleko w Ęle
ciała, wskutek czego mogąsię oneznacznię zanurzac
co sprzyja szybszemu poruszaniu się i zwrotności
w wodzie (5, 15).

Najlepiej przystosowane do środowiska wodnego,
w tym do długotrwałego zanurzenia i głębokiego nur-
kowania, są pingwiny ( l 8, 21 ,27). Specyficzne cechy
morfologiczne charakterystyczne dla wszystkich ga-
tunkow pingwinów obejmuj ą: wyprostowaną sylwet-
kę, hydrodynamiczny, wrzecionow aty kształt ciała,
sz§rwne, krótkie skrydła przypominaj ące płehłry,. upie-
rzenie podobne do sierści, brak kości pneumaĘcznych
i zredukowany mostek.

Charakterystyczna budowa anatomiczna i ltczne
przy sto s ow ania fizj olo glc zne, w tym sto sunko wo mała
objętość płuc oraz duza pojemność tlenowa krwi,
umożl iwi aj ą ptakom nurkuj ącym unikni ęcie tzw. cho -
roby kesonowej oraz innych następstw związanych
z długotrw aĘ m zanurzeniem, taki ch j ak : toksyczno ść
tlenu, działanię narkotyczne pewnych gazólv czy



niedobór tlenu, Wysokie ciśnienie wody otaczającej
c i ało nurkuj ąc e go ptaka pr zepycha re s ztk i zale gaj ąc e -
go w pfucach powietrza do skąpo unaczynionej tcha-
wicy, dziękt czem:u azot w niewielkiej ilości dostaje
się do układu krwionośnego (4,I0,2I).

Anatomi c zne i fizj o l o g iczne pr zy sto s owani a ptaków
do lofu , nie pozostaj ące bez wpływu na budowę i czyn-
ność serca, są również przedmiotem obszernych ba-
dań (6, II,14,23).U ptaków wyrożnia sięcztery za-
sadnicze typy lotów: aktywny mvykĘ, aktywny furko-
czący, szybowcowy i ślizgowy. Lot aktywny furkoczą-
cy oraz ślizgowy są charakterystyczne dla ptaków
blaszkodziobych (15).

Kaczk| obok perkozów i nuróq latają z wysoką
częstością trzepottl skrzydeł. Zwykle mają zwiększo-
ną często ś ć oddychania, która j e st pr zyp or ządkowana
uderzeniom skrzydeł w stosunku I : 4-5 (23). Ptaki
o locie szytowcowym i ślizgowym wzmacniają swą
wydolnośc mięśniową poprzez operowarue w wanm-
kach optimum wydajności termodynamtcznej. SĘ1 ten
dzielt się na okres wzmozonego wysiłku - aby osiąg-
nąć odpowiedni pułap, i na okres szybowania. Długie
przeloĘ wędrownych ptaków o duzych lub średnich
wymiarach i masie ciała,np. gęsi z rodzajuAnser czy
kaczki z r odzaju Anas, sązrykle wykonywane w klu-
czach, które stwarzają korzy stne warunki aerodyna-
miczne. Ptaki podczas migracji jesiennej i wiosennej
lecąprzeciętnie na wysokości 200-500 metrów, a dzi-
kie gęsi nawet na wysokości 10 tysięcy metrów nad
ziemią (15, 23). Z lotami migracyjnymi ptakow wiĘe
si ę,,sezonowa hyp oterm ia" or az wys okie zap otr zeb o -
wanie energeĘczne, co ma wpływ na szybkośó bicia
serca, WykazaĘ to wnikliwe obserwacje przeprowa-
dzonę na bernikli białolicej, Branta leucopsis (!6,7).

Zdolność do lofu może być osiągnięta w rózny spo-
sób, poprzez zrównoważentę wielu układów, w tym
wielkości i tempa bicia serca, masy mięśni szczegóI-
nie aktywnych w trakcie lotu oraz wielkości i kształtu
powierzchni nośnych. Gatunki o zbliżonych rozmia-
ra ch o s ob n iczy ch mo gą wyko uy stac r óżnę komb ina-
cje wydajności i intensywności w celu takiej adaptacji
(I,23).

Wiele innych czynników ekologicznych, poza wy-
mienionyml, może mieć istotny wpływ na budowę
i funkcjonowanie rożnych układow, także sercowo-na-
czyniowego, co wymaga dalszych badafi.
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CHANDLERK. J., BILLSON R M., MELLORD. J.:
Zmiany w oczach u 83 starych koni i kucyków.
(Ophthalmic lesions in 83 geriatric horses and po-
nies). Vet. Rec. I53,319-322,2003 (11)

W ciąu 2 |at zmlany oczne stwierdzolo ll67 z 83 koni i kucyków w wieku
15 lat i starszych.Oczy 6 koni poddanych eutanazji zbadano histologicznie. Do
najczęstszych zmian należało zwyrodnienie ciałka szklistego stwierdzone u 38

zwierząt, retinopatia występująca u 35 zwierzal i katarakta tylnego odcinka to-

rebki soczewki. Zmiany w soczewce występowa\ l2 (I1%) koni w wieku l5-19
lat,7 (25%) w wieku 20-24lata, |0 (45%) w wieku 25-29 Iat i 9 w wieku 30 lat
U 9 koni występowało zapalenie spojówek lub wyciek z worka spojówkowego
Badanie histologiczne oczu koni z retinopatią starczą wykazało przy różnyr-1

nasileniu zmian spadek liczbyjąder komórkowych w wewnętrznej i zewnętrznej
warstwie siatkówki, zatarcie prarł,idłowych str-uktur siatkówki. Stałą zmianą był
rozpad nabłonka pigmentowego siatkówki.
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