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1. (pierwszy dzieƒ) Tarcz ka za rod ko -
wa ma Êred ni c´ 11-12 mm. Po le ja sne
przy bie ra kszta∏t owal ny. W cen tral nym
po ∏o ̋ e niu z bla sto me rów kszta∏ tu je si´
smu ga pier wot na, da jà ca po czà tek
stru nie grzbie to wej. Zdro wy za ro dek
uk∏a da si´ w li nii pro sto pa d∏ej do cha -
laz ˝ó∏t ka zgod nie z pra wem von Bo -
era. W od pa dach stwier dza si´ nie kie dy
ro ze rwa nie tarcz ki, wa dli we u∏o ̋ e nie
za rod ka lub sku pi sko ele men tów na
jed nym brze gu tarcz ki.

2. Âred ni ca tarcz ki za rod ko wej ∏àcz -
nie z na czy nia mi krwio no Êny mi wy no si
24-25 mm. OÊ za rod ka po 36 go dzi -
nach in ku ba cji ule ga zgi´ ciu i ma
kszta∏t prze cin ka. Za ro dek jest oto czo -
ny przez sieç na czyƒ krwio no Ênych.
W ja jach za mar ∏ych siat ka na czyƒ jest
bia ∏a o wy glà dzie me du zy osa dzo nej na
po wierzch ni ˝ó∏t ka.

3. Siat ka na czyƒ roz ra sta si´. Cia ∏o
za rod ka wy raê nie zgi´ te ma 4-5 mm
d∏u go Êci. W ja jach za mar ∏ych za ro -
dek cz´ sto przy sy cha do b∏o ny obia∏ -
ko wej w oko li cy ko mo ry po wietrz nej.

Rozwój
zarodka kurzego

Se zon l´ go wy w pe∏ ni. Ja ja sà in ku bo wa ne sztucz nie i na tu ral nie. W obu przy pad kach do cho dzi do
za mie ra nia za rod ków. W l´ gach sztucz nych iloÊç za mar ∏ych za rod ków za le ̋ y od war to Êci ge ne tycz nej
sta da, ty go dnia nie Êno Êci, ty pu in ku ba to rów i wy no si od 12 do 20 %.
Usu wa nie za mar ∏ych jaj i de zyn fek cja sà obo wiàz ko wy mi czyn no Êcia mi w cza sie in ku ba cji. Chro ni si´
w ten spo sób pra wi d∏o wo roz wi ja jà ce si´ ja ja przed in fek cja mi bak te ryj ny mi i grzy bi czy mi. 
Za ch´ ca my do za po zna nia si´ ze szcze gó ∏o wym roz wo jem za rod ka ku rze go. Ozna cze nie wie ku za rod -
ka dzi´ ki prze Êwie tle niom po zwa la oce niç czy je go roz wój za trzy ma∏ si´ z po wo du za mar cia, czy te˝
prze bie ga pra wi d∏o wo. 

Re dak cja

Roz wój za p∏od nio nej ko mór ki ja jo wej roz po czy na si´ w ja jo wo dzie ku ry na oko ∏o 20 go dzin przed znie sie niem ja ja.
W mo men cie znie sie nia ja ja tarcz ka ma kszta∏t okrà g∏y, wy raê nie od gra ni czo ny od ˝ó∏t ka. Sk∏a da si´ z 2 warstw o Êred ni -

cy 3,4-4,0 mm.



7. Po ja wia si´ za bar wie nie t´ czów ki
i ja ma dzio bo wa. Wy raê nie za ry so wu jà
si´ koƒ czy ny.

8. Wy kszta∏ ca jà si´ pal ce u nóg, ogon
i gór na po kry wa dzio ba. Po wie ki lek ko
za cho dzà na ga∏ k´ ocznà.

9. Po wsta je po dwój ny p´ cherz móz-
go wy i dziób oraz uwy pu kle nie ga ∏ek
ocznych i zgi´ cie w sta wie ∏ok cio wym.
G∏o wa jest wi´k sza od resz ty cia ∏a za -
rod ka.
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4. Da jà si´ za uwa ̋ yç: g∏o wa, oko,
p´ cherz mó zgo wy, stru na grzbie to wa
i ser ce.

5. Po ja wia si´ pig ment w oku oraz
seg men ta cja na stro nie grzbie to wej
(po czà tek kr´ gów). Koƒ czy ny ma jà
kszta∏t pàcz ków.

6. Przez Êro dek p´ che rza mó zgo we -
go prze bie ga bruz da. Wi docz na jest
êre ni ca oraz wy rost ki sta no wià ce po -
czà tek skrzy de∏ i nóg.

10. Wy kszta∏ ca jà si´ pal ce na koƒ cu
skrzy de∏ oraz staw ko la no wy. Po wie ki
za cho dzà na 2/3 ga∏ ki ocznej. Wy raê na
jest szcze li na na grze bieƒ i wi docz ny
jest otwór uszny. Za rys bro da wek piór
mo˝ na za uwa ̋ yç wy ∏àcz nie u Êwie ̋ ych
em brio nów.

11. Wi docz ne jest cie miàcz ko roz -
dzie la jà ce mó zgo wie na 4 cz´ Êci. Po ja -
wia si´ trze cia po wie ka, wy ro stek ro go -
wy na dzio bie oraz staw sko ko wy. Po -
wsta jà bro daw ki piór na: grzbie cie, ze -
wn´trz nej stro nie ud, bo kach szyi, oraz
za ry so wu jà si´ bro daw ki lo tek. 

12. Po wie ki za kry wa jà oko do t´ -
czów ki. Wy kszta∏ ca si´ grze bieƒ oraz
puch na grzbie cie. Wi docz ne sà pa zu -
ry.



16. Puch pi skl´ cy po kry wa ca ∏e cia ∏o.
Po ja wia si´ po czà tek ste ró wek i po -
wsta je ostro ga. Wy kszta∏ ca si´ gru czo∏
ku pro wy, dziób bie le je.

17. Wi docz ne sà spo jów ki oka i rz´ -
sy oraz otwo ry no so we. Pa zu ry za gi na -
jà si´ ku stro nie po de szwo wej koƒ czy -
ny.

18. For mu jà si´ bro daw ki skór ne na
po de szwie, po wsta je za usz ni ca i miej -
sce na dzwon ki.
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13. Po wie ka za my ka oko do po ∏o wy
êre ni cy, po wsta jà za czàt ki ∏u sek na
sko kach, row ki na grze bie niu i stek.
Puch po kry wa no gi i skrzy d∏a.

14. Po wie ki sà ca∏ ko wi cie za mkni´ te.
Na grzbie cie wi docz ny jest d∏u gi puch,
krót ki zaÊ po kry wa g∏o w´ i po wie ki.
Pa zu ry bie le jà.

15. Przez za mkni´ te po wie ki prze -
Êwie ca êre ni ca i t´ czów ka. Wy st´ pu jà
∏u ski na pal cach i wy kszta∏ ca jà si´ po -
du szecz ki na po de szwie.

19. Wy st´ pu jà wy raê ne li nie pa pi lar -
ne na po de szwie.

20. Wy kszta∏ ca jà si´ pió ra lo tek
i otwie ra jà si´ oczy. Wo re czek ˝ó∏t ko wy
ule ga re sorp cji, ka∏ zaÊ gro ma dzi si´
w je li cie pro stym. U sa mic da je si´ za -
uwa ̋ yç za nik pra we go jaj ni ka.

21. Wy làg.

Tekst: frag ment „Va de me cum cho rób dro biu” Wan dy B. Bo rzem skiej, War sza wa 1984
Fot. „Avi cul tu ra”


