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Biegać każdy może 

O palcochodności, stopochodności 

i sposobach poruszania się ssaków 

 

W naszych artykułach opisujących ewolucję różnych grup ssaków często można się spotkać 

ze wzmianką, że jakiś takson posiada adaptacje do sprawnego biegania. Adaptacje te są zwykle 

krótko opisane we wspomnianych artykułach. Dlaczego jednak te przystosowania wyglądają 

właśnie w taki, a nie inny sposób? Co właściwie dają zwierzęciu? Postaramy się tutaj 

przeanalizować szereg zagadnień, które wiążą się ze sposobami przemieszczania się 

współczesnych ssaków (przede wszystkim łożyskowców) i związanymi z tym adaptacjami. 

Kończyny ssaków są narzędziami wielofunkcyjnymi. 

Oczywiście, jedną z tych funkcji jest przemieszczanie 

się po ziemi, ale nie jedyną. Ssaki mogą 

wykorzystywać swoje kończyny również do 

wspinaczki, kopania nor lub do chwytania 

przedmiotów i pokarmu. Szczególnie przednie łapy 

mają ten wielozadaniowy charakter. Dla przykładu, 

kość łokciowa i promieniowa w naszym ciele są 

zestawione ze sobą nawzajem w taki sposób, 

że przedramię może się obracać wokół osi podłużnej. 

Z kolei nasze nadgarstki mogą się stosunkowo mocno 

odginać na boki, a nie tylko w górę i w dół. 

Razem, cechy te dają nam bardzo duże zdolności 

manipulacyjne, dzięki którym możemy pod różnymi 

kątami chwytać przedmioty – czy to narzędzia, czy to 

jedzenie. Budowę swoich ramion, z pewnymi 

zmianami, odziedziczyliśmy po naszych przodkach 

wywodzących się spośród pozostałych naczelnych 

(ryc. 1), z których większość używa dłoni do 

Ryc. 1. Kończyny ssaków są narzędziami 

wielofunkcyjnymi i ich zadania nie 

ograniczają się do lokomocji. Naczelne, 

jak szympans na ilustracji, wyspecjalizowały 

je w pełnieniu funkcji chwytnych, 

ale i w przypadku wielu innych ssaków, 

szczególnie przednie kończyny często pełnią 

funkcje manipulacyjne związane 

ze zdobywaniem i konsumpcją pożywienia. 

Ryc. William Warby (CC BY 2.0). Zmieniono. 

https://flickr.com/photos/wwarby/5027217770/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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pobierania pokarmu, wykorzystywania prostych narzędzi i do chwytania gałęzi drzew. Istnieje 

jednak wiele innych zwierząt cechujących się znaczną mobilnością kończyn – nie tylko 

przednich, ale i tylnych. Czworonożnym zwierzętom, mobilny staw skokowy pozwala odchylać 

stopę do wewnątrz i na zewnątrz, co ułatwia im np. wspinanie się na drzewa i poruszanie się 

po gałęziach. Ponieważ przednie kończyny są bliżej stowarzyszone z pyskiem, ewolucja mniej 

chętnie rezygnuje z ich wielozadaniowej natury. Tylne kończyny nie są obciążone takim 

problemem i często ewoluują szybciej niż przednie. Chcąc więc prześledzić adaptacje związane 

z przemieszczaniem się ssaków, skupimy się głównie na tylnych łapach. 

Pierwotnym sposobem przemieszczania dla ssaków jest stopochodność (ryc. 2, po lewej). 

Przy stopochodności, cała powierzchnia stopy, od kości piętowej po ostatnie paliczki, pozostaje 

w kontakcie z podłożem. Oczywiście, w czasie kiedy zwierzę się przemieszcza, w którymś 

momencie tylna część stopy odrywa się od ziemi, podczas gdy palce wciąż mają jeszcze z nią 

kontakt (ryc. 4). Tym niemniej, w czasie normalnego przemieszczania się ma miejsce faza, 

Ryc. 2. Wśród ssaków występują trzy warianty pozycji stopy. 

Stopochodność (po lewej) charakteryzuje się pełnym kontaktem stopy 

z podłożem w trakcie stawiania kroków. U zwierząt palcochodnych 

(po środku) jedynie palce mają kontakt z podłożem w trakcie normalnego 

przemieszczania się. Skrajnym wariantem palcochodności jest kopytność 

(po prawej) w przypadku której jedynie końcowe paliczki kontaktują się 

z ziemią, najczęściej osłonięte rogowym kopytem. Kolorem czerwonym 

zaznaczono kości stępu, fioletowym – kości śródstopia i żółtym – kości 

palców (paliczki). 

Ryc. Antoine ADAM (CC0 1.0). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Les_diff%C3%A9rents_types_de_locomotions_chez_les_amniotes.png
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
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w której cała powierzchnia stopy ma kontakt z podłożem. Taką pozycję stopa przyjmuje też 

w czasie postoju. Taki sposób stawiania stóp, ssaki odziedziczyły po swoich przodkach. W wielu 

grupach nie został on znacząco zmodyfikowany, gdyż świetnie się sprawdza przy trybie życia 

zwierząt, u których występuje. Korzyści płynące ze stopochodności mogą mieć różną naturę. 

Rozwiązanie to bez wątpienia daje dużą przyczepność, jest więc stosunkowo często spotykane 

wśród ssaków prowadzących przede wszystkim nadrzewny tryb życia (ryc. 3), tym bardziej, 

że stopochodność jest zwykle połączona ze stosunkowo dużą mobilnością stawu skokowego. 

Duża powierzchnia stopy zwiększa też stabilność zwierzęcia, zwłaszcza w czasie powolnego 

przemieszczania się, tj. chodzenia. Nie jest wykluczonym, że w przypadku tego najwolniejszego 

trybu lokomocji, stopochodność jest również efektywniejsza energetycznie, aczkolwiek nie 

wiadomo, czy zasada ta sprawdza się rzeczywiście w przypadku wszystkich stopochodnych 

gatunków. Kombinację tych korzyści możemy np. zaobserwować wśród niedźwiedzi (ryc. 4). 

Zwierzęta te wywodzą się najprawdopodobniej od nadrzewnych przodków i wiele gatunków 

potrafi sprawnie się wspinać. Jednocześnie, większość niedźwiedzi spędza znaczną część czasu 

Ryc. 3. Stopochodność zapewnia dużą powierzchnię kontaktu 

z podłożem, a zatem i przyczepność. W połączeniu z bardzo mobilnym 

stawem skokowym, występuje więc często u ssaków prowadzących 

nadrzewny tryb życia. Ryc. hedera.baltica (CC BY-SA 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/hedera_baltica/51087467981/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl


 
 

PAN Muzeum Ziemi – Biegać każdy może   

4 

 

poruszając się po ziemi. W przypadku wielu innych zwierząt, stopochodność mogła też być 

zachowana po prostu dlatego, że dobór naturalny nie wywierał presji na zmienianie tej 

adaptacji. Kiedy mieszka się np. w gęstej dżungli, bardziej opłacalna może być zdolność do 

pozostawania w ukryciu niż umiejętność efektywnego przemieszczania się. 

Wiele współczesnych ssaków cechuje się jednak inną pozycją stopy – są one palcochodne 

(ryc. 2, po środku). Kiedy zwierzęta te stoją, jedynie ich palce zachowują kontakt z podłożem, 

podczas gdy śródstopie i pięta pozostają uniesione ponad powierzchnię gruntu. Również 

w czasie normalnego przemieszczania się, jedynie palce wchodzą w kontakt z podłożem. 

W niektórych sytuacjach, kiedy np. trzeba się mocno zaprzeć i coś pociągnąć, palcochodne 

zwierzęta mogą „przysiadać” na całą powierzchnię stopy, żeby zwiększyć przyczepność 

i wytrzymałość stawów na boczne naprężenia. Skrajnym wariantem palcochodności jest 

kopytność (ryc. 2, po prawej), która występuje jedynie w dwóch grupach współczesnych 

ssaków – parzystokopytnych i nieparzystokopytnych. W tym wariancie, jedynie najdalsze 

(końcowe) paliczki, osłonięte zrogowaciałymi kopytami/racicami, pozostają w kontakcie 

z podłożem, podczas gdy bliższe paliczki, śródstopie i pięta są uniesione nad ziemią. 

Ryc. 4. Jak na zwierzęta stopochodne, niedźwiedzie są wyjątkowo duże. Cechę tą 

odziedziczyły prawdopodobnie po swoich nadrzewnych przodkach. Obecnie, większość 

niedźwiedzi prowadzi naziemny tryb życia, ale pozostają one dobrymi wspinaczami. Swoje 

rozległe terytoria patrolują zwykle w tempie spacerowym. 

Ryc. Tambako The Jaguar (CC BY-ND 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/tambako/51390247056/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.pl
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Palcochodność w połączeniu z innymi, dodatkowymi adaptacjami, przynosi pewne konkretne 

korzyści, o których sobie jeszcze powiemy. Dlaczego jednak ta adaptacja w ogóle się pojawiła, 

jest mniej jasne, bo nie wszystkie palcochodne zwierzęta wykazuję owe dodatkowe adaptacje. 

Stosunkowo niedawno (Kubo i wsp., 2018) wykazano, że z ewolucyjnej perspektywy, 

„przełączanie się” ze stopochodności na palcochodność, a potem z palcochodności na 

kopytność, było skorelowane ze skokowym wzrostem średniej masy ciała. Od tej reguły istnieją 

liczne wyjątki. Wspominane już niedźwiedzie są przecież dość duże i ciężkie, a mimo to, 

są stopochodne (ryc. 4). Generalny trend jest jednak zauważalny. Nie jest więc wykluczone, 

że palcochodność daje jakąś przewagę w stosunku do stopochodności, kiedy stajemy się 

bardziej masywni. Być może jest to kwestia mechanicznej wytrzymałości, jak i optymalnego 

zużycia energii. 

Badacze wyróżniają szereg ekomorfotypów, tj. zespołów fizycznych adaptacji skorelowanych 

z trybem życia danego zwierzęcia. O niektórych już wspominaliśmy. Niektóre zwierzęta są 

arborealne (arboreal, ang.), tj. żyją na drzewach (ryc. 3). Odróżnia się je od zwierząt 

skansorialnych (scansorial, ang.) – tj. dobrych wspinaczy, którzy jednak nie mieszkają stale na 

drzewach (jak np. przywoływane już niedźwiedzie; ryc. 4). Formy skansorialne mogą się też 

wspinać np. na skały (ryc. 5). Zwierzęta fozorialne (fossorial, ang.), to kopacze. W kontekście 

Ryc. 5. Żyjące na stokach gór koziorożce są zwierzętami wybitnie skansorialnymi, 

tj. świetnie przystosowanymi do wspinaczki. Ryc. Alessandro Moresi (CC BY-NC 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/scellu/6034296107/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.pl
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adaptacji związanych z poruszaniem się po ziemi, możemy mówić o ambulatoryjności 

(ambulatory, ang.), czyli o adaptacjach do chodzenia, a także o kursorialności (cursorial, ang.), 

czyli adaptacjach do biegania. 

W tym artykule chcemy się skoncentrować na kursorialności. Termin ten obejmuje 

anatomiczne adaptacje do efektywnego biegania. Chodzi tu zarówno o zdolność do rozwijania 

dużych prędkości, jak i o umiejętność długotrwałego utrzymywania prędkości umiarkowanych 

(wytrzymałościowe biegi długodystansowe). Prędkość można zwiększać na dwa podstawowe 

sposoby – zwiększając długość kroków lub zwiększając ich częstotliwość. Te dwa warianty są 

zwykle wzajemnie przeciwstawne i kursorialne zwierzęta balansują pomiędzy nimi w swojej 

anatomii. 

Wydłużenie kroku można osiągnąć zwiększając długość kończyn. Jednym ze sposobów na 

uzyskanie tego efektu jest oczywiście wykształcenie dłuższych kości. Istnieje jednak dodatkowa 

Ryc. 6. Wilki należą do najbardziej kursorialnych drapieżników. Mikrostruktura poduszeczek ich łap zapewnia im 

dobrą przyczepność, pomimo proporcjonalnie małej powierzchni kontaktu z podłożem. Krótkie, tępe pazury 

dodatkowo działają, jak kolce w butach sportowców. Stawy łokciowy, kolanowy, nadgarstka i staw skokowy są 

usztywnione tak, że poruszają się tylko do przodu i do tyłu. Ogranicza to straty energii oraz uodparnia kończynę 

na naprężenie powstające przy dużych prędkościach (zwłaszcza w trakcie zmian kierunku biegu). Liczba palców 

została zredukowana, a te które pozostały są wąskie i ciasno upakowane, aby maksymalnie zmniejszyć masę na 

końcu kończyny. Ryc. Daniela (CC BY-NC-ND 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/74822033@N00/1362479523
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl


 
 

PAN Muzeum Ziemi – Biegać każdy może   

7 

 

możliwość. O ile wśród ambulatorów można znaleźć zarówno zwierzęta stopo-, 

jak i palcochodne, kursorzy są wyłącznie palcochodni lub kopytni. Wspinając się na palce 

jesteśmy w stanie zwiększyć funkcjonalną długość naszej kończyny, a tym samym długość kroku. 

W związku z powyższym, kursorzy mają zarówno długie kości, jak i są palcochodni.  

Łapa palcochodna ma mniejszą powierzchnię kontaktu z podłożem niż stopochodna, wobec 

czego zwierzęta tracą mniej energii kinetycznej w wyniku tarcia pomiędzy łapą, a powierzchnią 

gruntu. Możemy to porównać do wąskich opon sportowych rowerów szosowych, które m.in. 

dzięki temu mają niskie opory toczenia i ułatwiają kolarzowi osiąganie dużych prędkości. Ma to 

swoją cenę w postaci niższej przyczepności. Rowerem szosowym łatwiej jest wpaść w poślizg, 

niż np. górskim. U wielu gatunków zwierząt ta strata jest częściowo rekompensowana 

mikrostrukturą poduszeczek łap, jak i obecnością krótkich, tępych pazurów, które działają 

Ryc. 7. Koń stanowi sztandarowy przykład kursorialnego roślinożercy. Ze względu 

na rozbudowany układ pokarmowy, możliwość wydłużania kroku poprzez 

wyginanie kręgosłupa jest dla roślinożerców mocno ograniczona. W to miejsce, 

kręgosłup jest wręcz usztywniony, tworząc stabilną platformę dla aparatu 

ruchowego. Roślinożercy mają za to proporcjonalnie dłuższe kończyny, które są 

całkowicie podporządkowane funkcjom lokomotorycznym. Żeby móc szybko 

poruszać tak długimi nogami, większość masy mięśniowej skupiona jest w górnej 

części kończyn. Ryc. Paul VanDerWerf (CC BY 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/12357841@N02/10205935713
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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analogicznie do kolców w butach sportowców (ryc. 6, 10). Jest jeszcze jedna wada związana 

z palcochodnością – szczególnie przy dużych prędkościach, taka pozycja stopy naraża staw 

skokowy na duże boczne naprężenia, które mogą skutkować utratą stabilności i poważnymi 

kontuzjami. Szczególnie może się to dawać we znaki w zakrętach. W związku z tym, najbardziej 

zaawansowani kursorzy mają znacząco usztywnione mechanicznie stawy skokowe oraz 

nadgarstki w taki sposób, że mogą one funkcjonować niemal wyłącznie w kierunku przód-tył, 

ale nie na boki (ta sama prawidłowość dotyczy stawu łokciowego i kolanowego). Adaptacja ta 

prawdopodobnie zmniejsza też straty energii, które powstawałyby przy niekontrolowanym 

odchylaniu kończyn na boki. W przypadku kopytnych roślinożerców, te adaptacje są 

w podobnym stopniu rozwinięte zarówno w tylnych, jak i przednich kończynach (ryc. 7). 

Wiele zwierząt drapieżnych używa jednak swoich przednich łap i pazurów przy chwytaniu 

zdobyczy, a wspomniane adaptacje w oczywisty sposób ograniczają zdolności manipulacyjne 

kończyn. W związku z tym, przednie łapy niektórych drapieżników (np. kotowatych) „nie 

nadążają” za tylnymi w ewolucji adaptacji kursorialnych. Drapieżniki (ryc. 6) mają też zwykle 

krótsze kończyny w stosunku do rozmiarów swojego ciała niż kursorialni roślinożercy. Ta „strata” 

jest częściowo rekompensowana dużą mobilnością kręgosłupa – zwierzęta są w stanie 

znacząco wydłużyć długość kroku wyginając kręgosłup (ryc. 15). Większość roślinożerców 

(ryc. 7) nie ma tego luksusu – aby móc efektywnie odżywiać się roślinnością, mają 

rozbudowany układ pokarmowy. Mówiąc kolokwialnie – brzuch stoi im na drodze. Wiele 

kursorialnych roślinożerców ma w to miejsce wręcz usztywniony kręgosłup, który jako całość 

tworzy stabilną platformę dla pracy mięśni i ścięgien. Długość kroku jest u tych zwierząt 

w całości zasługą wydłużonych kończyn, których funkcje całkowicie zostały podporządkowane 

lokomocji (ryc. 7). 

Długie kończyny wydłużają krok, ale mają istotną wadę – są cięższe niż kończyny krótkie 

i cechuje je większa bezwładność. W praktyce oznacza to większy moment pędu. 

Taką kończyną trudno jest szybko poruszać, bo każdorazowe wyhamowanie ruchu w jednym 

kierunku i wznowienie go w przeciwnym wymaga więcej czasu niż w przypadku kończyny 

lżejszej. Spróbujmy szybko machać do przodu i do tyłu małym młotkiem stolarskim lub 

większym i cięższym młotem (używając tylko ruchów nadgarstka; ryc. 8). W obydwu 

przypadkach nie będzie to aż takie łatwe, bo środek masy młotków przesunięty jest w stronę 
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ich głowni. Dzięki temu głownie mają wysoki moment pędu i spełniają swoje zadanie, np. przy 

wbijaniu gwoździ. Operacja powinna jednak być prostsza do wykonania w przypadku lżejszego 

młotka. Zwierzęta kursorialne rozwiązują ten problem odciążając maksymalnie dalsze części 

kończyn. W ten sposób nie tylko zmniejszają ich masę, ale również przesuwają środek masy  

kończyny ku górze. Ponownie spróbujmy pomachać szybko ciężkim młotkiem, ale tym razem 

chwyćmy go za głownię zamiast za trzonek. Łatwiej, prawda? 

Zwierzęta, aby osiągnąć podobny efekt, największe mięśnie odpowiedzialne za poruszanie 

nogami skupiają w górnej części kończyn (ryc. 7), wokół ud i kości ramieniowych, które są 

stosunkowo krótkie. Proporcjonalnie długie są natomiast kość piszczelowa i kości śródstopia. 

W przedniej kończynie będą to odpowiednio kość łokciowa i kości śródręcza. Wokół nich 

występują tylko stosunkowo wiotkie mięśnie, za to jest obecna sieć więzadeł i ścięgien, które 

umożliwiają magazynowanie energii elastycznej w czasie kontaktu z podłożem. Energia ta jest 

potem uwalniana w napędzającej fazie ruchu, dzięki czemu mięśnie mają mniej pracy do 

wykonania. 

Rzeczone mięśnie kotwiczą się stosunkowo blisko na kościach, które przywodzą lub odwodzą. 

Powoduje to, że ruch jest bardzo gwałtowny i szybki. Rozwiązanie to sprawia jednak, 

Ryc. 8. Którym z dwóch przedstawionych młotków, A, czy B, łatwiej by było szybko poruszać do 

przodu i do tyłu z użyciem ruchów samego nadgarstka? Oczywiście będzie to łatwiejsze w 

przypadku lżejszego młotka B, który dzięki mniejszej masie głowni ma mniejszy moment pędu, 

przez co łatwiej jest szybko wyhamować jego ruch w jednym i wznowić go w przeciwnym kierunku. 

Z podobnych względów, ewolucja starała się maksymalnie odchudzać dalsze części kończyn 

kursorialnych ssaków. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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że kończyny są stosunkowo słabe. Wyobraźmy sobie, że przekopujemy ogródek szpadlem 

(ryc. 9 A, B). Jedną ręką, którą nie poruszamy, trzymamy za początek styliska, drugą, której 

będziemy aktywnie używali, chwytamy w dowolnym miejscu wzdłuż styliska. Czy łatwiej będzie 

nam unieść szpadel z wykopaną ziemią chwytając stylisko bliżej (ryc. 9 A), czy dalej od naszego 

ciała (ryc. 9 B)? Oczywiście sprawdzi się ta druga opcja. Następnie, posługując się długim kijem 

(ryc. 9 C, D) na tych samych zasadach, co wcześniej szpadlem, spróbujmy poruszyć przeciwnym 

końcem kija jak najszybciej do góry i do dołu – efektywniejszy okaże się wówczas krótszy chwyt 

(ryc. 9 C). Jest tak, ponieważ dzięki krótszej dźwigni, niewielki ruch naszej aktywnej ręki 

przekładany jest na dużo dłuższy ruch końca kija – obydwa ruchy zajmują jednak dokładnie tyle 

samo czasu. W związku z tym, koniec kija podróżuje z dużo większą prędkością niż nasza ręka. 

Ryc. 9. Wyobraźmy sobie, że prawa dłoń i koniec styliska łopaty stanowią staw pomiędzy dwiema 

kośćmi (A, B). Lewa ręka reprezentuje mięśnie poruszające dalszą częścią kończyny (styliskiem). W 

której pozycji lewej ręki, A, czy B, łatwiej będzie unieść do góry koniec szpadla obciążony wykopaną 

ziemią? Będzie to łatwiejsze w przypadku pozycji B, ale mięśnie kursorialnych ssaków kotwiczą się 

zwykle dość blisko stawu – w związku z tym, ich kończyny nie są szczególnie silne. Z drugiej strony, 

jeśli postaramy się jak najszybciej poruszać lekkim kijem do góry i do dołu (C, D), pozycja C lewej ręki 

okaże się dawać lepsze efekty niż pozycja D. Kończyny kursorów są więc stosunkowo słabe, ale za to 

szybkie. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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Kiedy chwytamy kij bliżej jego dalszego końca (ryc. 9 D), długa dźwignia sprawia, że koniec kija 

porusza się tylko nieznacznie szybciej niż nasza ręka.  

Dzięki krótkiej dźwigni, kończyny wyspecjalizowanych kursorów są więc szybkie, 

ale stosunkowo słabe. Kopytni roślinożercy mogą pod tym względem iść na całość, tj. na tyle, 

na ile mięśnie wciąż są w stanie wykonywać skutecznie swoją pracę (dźwignia nie może być za 

krótka). W konfrontacji z drapieżnikiem, zwierzęta będą chciały przede wszystkim przed nim 

uciec, a nie z nim walczyć, potrzebują więc przede wszystkim szybkich nóg. Drapieżniki muszą 

się natomiast liczyć z tym, że będą potrzebowały znaczącej siły w walce z szamoczącą się ofiarą 

– muszą więc iść na kompromis pomiędzy szybkością, a siłą (zwłaszcza w odniesieniu do 

kończyn przednich). 

Dalszemu „odchudzaniu” kończyn służy redukcja i/lub zrastanie się ze sobą niepotrzebnych 

elementów. W podudziu oraz przedramieniu redukcji lub zanikowi podlegają odpowiednio 

kości strzałkowa i promieniowa. Redukcji ulegają też palce. Skrajnym tego przykładem są 

oczywiście współczesne koniowate (ryc. 7), które posiadają tylko jeden funkcjonalny palec 

w każdej kończynie. Tak dalece idące zmiany są możliwe, ponieważ funkcja kończyn u tych 

zwierząt jest ograniczona niemal wyłącznie do lokomocji. Drapieżniki przynajmniej częściowo 

wykorzystują jednak swoje łapy również do chwytania i przytrzymywania zdobyczy. Ich łapy są 

Ryc. 10. „Odchudzanie” dalszych części kończyn obejmuje u kursorialnych drapieżników redukcję liczby palców 

do czterech, które są przy tym bardzo wąskie i ciasno ze sobą zestawione, jak np. u psowatych (A). Przednie łapy 

często są wciąż pięciopalczaste, ale pierwszy palec jest wyraźnie krótszy od pozostałych i nie dotyka podłoża 

w trakcie poruszania się. Tak, jak u geparda (B), może być on zaopatrzony w duży, ostry pazur, który jest 

wykorzystywany do przytrzymywania szamoczącej się zdobyczy w trakcie polowania. Zdj. A. Eran Finkle 

(CC BY 2.0), zdj. B. David Bygott (CC BY-NC-SA 2.0). Zdjęcia zostały zmienione i skompilowane przez: 

Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (CC BY-NC-SA 4.0). 

https://www.flickr.com/photos/32611380@N06/5582803604
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://www.flickr.com/photos/86666094@N00/4026309698
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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zwykle funkcjonalnie czteropalczaste (redukcji ulega pierwszy palec; ryc. 6, 10). Pierwszy palec 

przedniej łapy, swojego rodzaju „kciuk”, jest często obecny w formie skróconej (ryc. 10 B), 

tak że nie dotyka ziemi w czasie poruszania się (przednia kończyna jest również palcochodna). 

Może on jednak posiadać stosunkowo duży i ostry pazur (dewclaw, ang.), który pomaga 

w chwytaniu zdobyczy. W kończynach tylnych, pierwszy palec zwykle ulega całkowitemu 

zanikowi. U najbardziej kursorialnych drapieżników kości palców i śródstopia/śródręcza są 

jednak bardzo wąskie i ciasno ze sobą upakowane, tworząc zunifikowaną jednostkę (ryc. 6, 10). 

Do takich form należą przede wszystkim psowate. Ponieważ w ich przypadku przednie 

kończyny uległy niemal tak dalece idącej adaptacji, jak tylne, funkcja chwytania większej 

zdobyczy została niemal w całości przejęta przez szczęki. Tym niemniej, mniejsze zwierzęta, 

jak np. gryzonie, są chwytane przez wyskok i przyszpilenie ofiary do ziemi przednimi łapami. 

Kursorialne psowate potrafią biegać całkiem szybko. Wilki osiągają prędkości rzędu 55-70 km/h. 

Mimo wszystko, są przede wszystkim „maratończykami”, potrafiącymi niestrudzenie biec na 

bardzo długich dystansach z umiarkowanie dużą prędkością. Prawdopodobnie w związku z tym 

mają proporcjonalnie krótsze kończyny, niż np. gepard, który jest typowym sprinterem. Kot ten, 

na krótkich dystansach osiąga prędkości powyżej 100 km/h. Kosztuje go to jednak sporo 

wysiłku. Dla rzetelności warto jednak zaznaczyć, że o ile zwierzę jest zdolne do osiągania takich 

prędkości, to zwykle biega wolniej. 

W tym artykule zajmujemy się przede wszystkim czworonożnymi ssakami, ale warto zwrócić 

uwagę na to, że te same kursorialne adaptacje występują też u zwierząt dwunożnych – ich 

doskonałym przykładem mogą być biegające ptaki, np. strusie (ryc. 17), które potrafią osiągać 

prędkość około 70 km/h. 

Oprócz tych stosunkowo łatwo obserwowalnych cech należy też podkreślić adaptacje 

fizjologiczne. Jak nietrudno się domyślić, bieganie jest bardziej męczące niż chodzenie. Biegnąc 

zużywamy więcej energii. W przypadku ludzi, podstawowym źródłem tej energii jest spalanie, 

czyli utlenianie cukrów (w dalszej kolejności tłuszczów). Różne zwierzęta mają odmienne cykle 

metaboliczne odpowiedzialne za dostarczanie energii. W przypadku drapieżników będzie to 

spalanie białek i tłuszczów. Niemniej, w każdym przypadku podstawową formą „produkcji” 

energii jest utlenianie. W związku z tym, organizmowi trzeba dostarczyć odpowiednią do 

zapotrzebowania ilość tlenu. W tym celu, kursorialne zwierzęta wykształciły bardzo wydajne 
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układy krwionośne i oddechowe. Również wydajność mitochondriów (organelli komórkowych 

odpowiedzialnych za produkcję energii) jest u tych zwierząt często wyższa. My, ludzie, w czasie 

dużego wysiłku jesteśmy w stanie zwiększyć wydajność tlenową mniej więcej dziesięciokrotnie 

w stosunku do wartości spoczynkowej. Przy jeszcze większym wysiłku, kiedy nasz organizm nie 

nadąża z dostarczaniem tlenu do mięśni, wchodzimy w beztlenowy tryb produkcji energii, 

co m.in. skutkuje powstawaniem zakwasów i spadkiem wydajności mięśni. Zdolność do 

zwiększania wydajności tlenowej można do pewnego stopnia wytrenować i zawodowi 

sportowcy mają wyższą maksymalną wydajność niż przeciętny człowiek. Przywoływane już 

wilki mogą jednak zwiększyć wydajność tlenową nawet 20 – 30 krotnie w stosunku do wartości 

spoczynkowej. 

Warto zwrócić uwagę, że fakt posiadania przez dane zwierzę adaptacji do kursorialnego stylu 

życia nie musi oznaczać, że bieganie jest jego preferowaną formą lokomocji. Kursorialność 

oznacza jednak, że bieganie jest ważnym elementem życia takich zwierząt, istotnie 

wpływającym na ich zdolność przetrwania w środowisku, w którym egzystują. Dla przykładu, 

antylopy i konie mogą spędzać większość swojego czasu spokojnie chodząc i w takim tempie 

odbywać również swoje wielkie migracje (antylopy gnu i zebry w Afryce). Jednak w momencie, 

w którym zostaną zaatakowane przez drapieżnika, to, jak sprawnie biegają decyduje o ich 

przeżyciu. Tak samo działa to również w drugą stronę. Drapieżniki mogą spokojnie patrolować 

swoje terytoria chodząc, jednak od tego, jak sprawnie biegają może zależeć, czy uda im się 

dogonić ofiarę w trakcie polowania. Te prawidłowości mają tym większe znaczenie im trudniej 

jest się w danym środowisku ukryć. Stąd też, zarówno wśród drapieżników, jak i roślinożerców, 

najdalej posunięte adaptacje do biegania pojawiają się zwykle u zwierząt żyjących na terenach 

otwartych, jak prerie, stepy, czy sawanny. 

To, czy dane zwierzę chętniej biega, czy może jednak chętniej chodzi, jest podyktowane m.in. 

metabolicznym kosztem transportu każdego z tych dwóch wariantów poruszania się. 

Metaboliczny koszt transportu – MCOT lub COT (z angielskiego: cost of transport) jest 

wielkością wyrażaną jako ilość energii [J] zużywanej na przemieszczenie każdego kilograma 

masy ciała [kg] na odległość jednego metra [m]. Alternatywnie, w miejsce energii (w dżulach) 

może występować objętość zużywanego tlenu (w litrach). 
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Dodatkowo, można rozróżnić całkowity koszt transportu, oraz koszt transportu netto. 

Koszt całkowity obejmuje również energię zużywaną na inne, nie związane z lokomocją procesy 

metaboliczne, które zwierzę i tak ponosi, również wówczas gdy pozostaje w spoczynku. COTnetto 

obejmuje tylko tą część zużywanej energii, która wprost wynika z aktywności ruchowej 

zwierzęcia. 

Sytuacja z chodzeniem jest o tyle skomplikowana, że wśród niektórych zwierząt wartość 

COTnetto jest bardzo zależna od prędkości. Związek pomiędzy COTnetto i prędkością chodu jest 

wówczas wyrażony paraboliczną krzywą regresji (ryc. 11 A). W ten sposób istnieje jedna, 

optymalna prędkość, przy której zwierzę ponosi najniższy koszt transportu. Wartość tą traktuje 

Ryc. 11. A. Zgeneralizowany wykres zależności kosztu transportu netto (COTnetto) chodu w zależności od 

prędkości w przypadku niektórych gatunków zwierząt (człowiek, koń, struś i in.). Ze względu na charakter tej 

zależności, dla danego zwierzęcia istnieje jedna, optymalna prędkość chodu, przy której COTnetto jest najniższy. 

W przypadku większości pozostałych zwierząt krzywa regresji jest liniowa i ma stosunkowo niewielkie 

nachylenie. Podobnie wygląda sytuacja dla COTnetto biegu i można dla uproszczenia przyjąć, że dla danego 

zwierzęcia ma stałą wartość. B. Zgeneralizowany wykres zależności kosztu transportu netto (COTnetto) od 

całkowitej masy ciała zwierzęcia, odpowiednio dla chodu (brązowa linia regresji) i da biegu (niebieska linia 

regresji). Dla chodu przyjęto wartość minimalną przy optymalnej prędkości. W obydwu przypadkach COTnetto 

spada wraz ze wzrostem całkowitej masy ciała, jednak pod różnym nachyleniem. Punkt przecięcia się linii 

regresji wyznacza maksymalną masę ciała, do której COTnetto jest niższy dla biegu, a powyżej której, COTnetto jest 

niższy dla chodu. Według modelów matematycznych, wartość ta przypada na 20 kg. Ryc. Michał Loba, 

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (na podst. Rubenson i wsp., 2007). 
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się jako minimalną i wykorzystuje w innych analizach. Do zwierząt, u których występuje taka 

paraboliczna zależność pomiędzy COTnetto, a prędkością chodu, należą strusie, słonie, 

a w pewnym stopniu również konie. Zależność ta występuje również u ludzi. Dla większości 

pozostałych zwierząt, krzywa regresji ma bardziej liniowy charakter i ma przy tym bardzo 

niewielkie nachylenie – COTnetto bądź nieznacznie wrasta, bądź nieznacznie spada wraz 

z prędkością. Bardzo podobnie wygląda sytuacja z bieganiem, aczkolwiek krzywe dla chodzenia 

oraz biegania mają odmienne wartości i nieco inne nachylenia. 

Co jest więc bardziej opłacalne? Bieganie, czy chodzenie? Przyjmując minimalne wartości 

COTnetto dla chodzenia i biegania, zarówno dla chodzenia, jak i biegania istnieje mniej więcej 

liniowa zależność pomiędzy COTnetto a masą całkowitą zwierzęcia (ryc. 11 B). Związek ten jest 

taki, że im cięższe jest zwierzę, tym mniejszy koszt transportu ponosi. Innymi słowy, np. słonie 

ponoszą niższe koszty transportu niż myszy. Należy tu pamiętać, że mówimy o koszcie 

przemieszczenia każdej jednostki masy ciała, np. jednego kilograma, na danym dystansie. Jeśli 

jednak dodamy do siebie wszystkie te kilogramy, to oczywiście słoń poniesie większe łączne 

koszty niż mysz.  Obydwie linie regresji (dla chodzenia i dla biegania), mają jednak odmienne 

nachylenie, wobec czego przecinają się w pewnym punkcie. Według badań Rubensona i wsp. 

(2007), ten punkt przypada na masę ok. 20 kg. W związku z tym, zwierzęta, które ważą poniżej 

20 kg ponoszą niższe koszty transportu biegnąc. Z kolei zwierzęta ważące więcej niż 20 kg, 

ponoszą niższe koszty transportu chodząc. 

Ta prawidłowość dotyka w równym stopniu ambulatorów, jak i kursorów. W praktyce, różne 

adaptacje i przystosowania różnych gatunków zwierząt (jak i kondycja poszczególnych 

osobników) sprawiają, że ich koszty transportu odbiegają mniej lub bardziej od  

matematycznego modelu. Dorosłe wilki ważą przeciętnie ok. 40 kg i w związku z tym, 

chodzenie powinno być dla nich bardziej ekonomiczne niż bieganie. Badania na zbliżonych 

wagą psach domowych (a więc udomowionej formie wilka) pokazują jednak, że COTnetto wilków 

nie zmienia się znacząco pomiędzy chodzeniem i bieganiem. Przy tym, lina regresji wyrażająca 

związek pomiędzy COTnetto  biegania, a prędkością ma charakter lekko opadający – czyli im 

szybciej zwierzę biegnie, tym mniejszy koszt transportu ponosi, tak że może być on nawet 

niższy niż w przypadku chodzenia. Oznacza to, że wilkom jest raczej obojętne, czy chodzą, czy 

biegają. Z ekonomicznego punktu widzenia, może im się nawet bardziej opłacać przebiec dany 
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dystans, niż go przejść. Ma to sens, zważywszy na fakt, że dzikie wilki, jak i tzw. północne rasy 

psów (np. Husky) należą do najwytrwalszych maratończyków w przyrodzie. Należy tu zrobić 

pewne zastrzeżenia. Pamiętajmy, że koszt transportu mówi nam o energii zużywanej na 

określonym dystansie. Gdybyśmy chcieli jednak porównać ilość energii zużywanej w tej samej 

jednostce czasu (np. w ciągu godziny), wówczas bieganie zawsze będzie bardziej obciążające 

niż chodzenie. Ponadto, badania, na które się powołujemy (Bryce i Williams, 2007), 

były przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, ze zwierzętami poruszającymi się na 

mechanicznych bieżniach. W naturze istnieje jednak szereg czynników, które mogą mieć wpływ 

na preferowaną prędkość przemieszczania się, jak np. chęć pozostania niewykrytym przez inne 

zwierzęta, stopień zagęszczenia roślinności, ukształtowanie terenu itp. Dane z nadajników GPS, 

zakładanych dzikim wilkom aby śledzić ich wędrówki, pokazują, że przemieszczają się one 

średnio z prędkością ok. 8 km/h (w niektórych populacjach nawet wolniej). Sugeruje to, że wilki 

przez większość czasu przemieszczają się kłusem. 

No właśnie. Dla nas, dwunogów, może to nie być czymś intuicyjnym, ale kończyn można używać 

do napędzania ciała na kilka różnych sposobów. Z naszej perspektywy można po prostu chodzić 

lub biegać. Kiedy ma się cztery łapy, możliwości jest trochę więcej. Większość z nas kojarzy te 

różne metody z jeździectwa. Odmienne warianty chodu i biegu działają jak skrzynia biegów 

w samochodzie. Wraz ze wzrostem prędkości poruszania się, zwierzęta (nie tylko te kursorialne) 

instynktownie przełączają się pomiędzy tymi „biegami” tak, żeby jak najlepiej zoptymalizować 

zużycie energii. 

Najniższym „biegiem” w zwierzęcej skrzyni biegów jest stęp (czyli chodzenie – walk, ang.; 

ryc. 12). Stęp określa się jako chód czterotaktowy – w związku z tym, że w każdym cyklu 

następują cztery niezależne kontakty kończyn z podłożem. Przy tym, w stępie przez większość 

czasu trzy kończyny mają kontakt z gruntem, podczas gdy czwarta jest przenoszona 

w powietrzu. Poszczególne kończyny są przenoszone po sobie nawzajem w określonym 

porządku. W sekwencji mogą pojawiać się relatywnie krótkie momenty, w których ciało jest 

wsparte tylko na dwóch kończynach. 

Jednym z wyższych „biegów” jest kłus (trot, ang.; ryc. 13). W kłusie kończyny poruszają się 

w parach po przekątnej. Dla przykładu, w czasie gdy tylna lewa i przednia prawa kończyna są 
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w kontakcie z podłożem, w tym samym czasie tylna prawa i przednia lewa kończyna są 

przenoszone w powietrzu. Ponieważ kończyny poruszają się w parach, kłus jest chodem 

dwutaktowym, bo w sekwencji następują dwa kontakty z podłożem (dwóch par kończyn). 

Przy szybkim kłusie może pojawiać się faza powietrzna, kiedy żadna z kończyn nie ma kontaktu 

z podłożem. W tym sensie, taki szybki kłus kwalifikuje się już, jako bieganie (z powodu 

obecności fazy powietrznej). Jak już wspomnieliśmy, średnia prędkość przemieszczania się 

wilków po ich terytorium wynosi zazwyczaj ok. 8 km/h, co oznacza, że prawdopodobnie 

najczęściej poruszają się one właśnie kłusem. Wariant kłusu, w którym w powietrzu są 

jednocześnie przenoszone dwie kończyny po tej samej stronie ciała (a nie po przekątnej, po 

Ryc. 13. Uproszczony schemat kłusu hipotetycznego ssaka kopytnego w sekwencji od lewej do prawej. Kolorem 

fioletowym zaznaczono prawe kończyny, kolorem brązowym – lewe. Kłus jest pośrednią formą przemieszczania 

się, stosowaną przy prędkościach większych niż w trakcie stępu. W kłusie, w powietrzu są przenoszone 

jednocześnie dwie kończyny  – po przekątnej (np. lewa przednia i prawa tylna), które mniej więcej w tym 

samym momencie kontaktują się następnie z podłożem. W czasie przenoszenia jednej pary kończyn, dwie 

pozostałe podpierają ciało. Szczególnie w trakcie szybkiego kłusu, przez moment może występować tzw. „faza 

powietrzna”, w trakcie której wszystkie cztery kończyny są oderwane od podłoża – taki szybki kłus można już 

formalnie nazwać biegiem, ponieważ właśnie „faza powietrzna” definiuje ten sposób przemieszczania się. 

Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

Ryc. 12. Uproszczony schemat stępu (chodu) hipotetycznego ssaka kopytnego w sekwencji od lewej do prawej 

(zilustrowano połowę cyklu – druga połowa przebiega analogicznie). Kolorem fioletowym zaznaczono prawe 

kończyny, kolorem brązowym – lewe. W stępie, w danym momencie, w powietrzu przenoszona jest tylko jedna 

kończyna, podczas gdy trzy pozostałe podpierają ciało. Szczególnie w czasie szybszego stępu mogą pojawiać się 

krótkie momenty, w trakcie których dwie kończyny naraz znajdują się w powietrzu. Nigdy jednak nie występuje 

tzw. „faza powietrzna”, w trakcie której wszystkie cztery kończyny znajdowałyby się w powietrzu. Zarówno 

czworo-, jak i dwunożne ssaki chodzą wykorzystując mechanizm odwróconego wahadła. Ryc. Michał Loba, 

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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obydwu stronach ciała) nazywa się inochodem (pace, amble, ang.). Wariant ten występuje 

naturalnie m.in. u wielbłądów, a w wyniku mutacji genetycznej – wśród niektórych ras koni 

domowych. 

Najwyższym „biegiem” jest cwał (gallop, ang.; polski termin „galop” odpowiada angielskiemu 

canter – który jest „biegiem” niższym), przy czym można wyróżnić dwa jego rodzaje. W jednym 

z wariantów występuje tylko jedna faza powietrzna (ryc. 14), w czasie której nogi zwierzęcia są 

„zwinięte” pod jego tułowiem. Po fazie powietrznej, w pierwszej kolejności z podłożem 

kontaktuje się jedna z tylnych kończyn – na nasze potrzeby przyjmijmy, że prawa. Następnie 

z ziemią kontaktuje się tylna lewa kończyna. Potem, prawa przednia (a w tym czasie prawa 

tylna odrywa się już ponownie od ziemi), a następnie lewa przednia (i od ziemi odrywa się lewa 

tylna). W czasie dalszego ruchu odrywa się prawa przednia kończyna i w końcu zwierzę wybija 

się z lewej przedniej kończyny ponownie do fazy powietrznej. Taki rodzaj cwału możemy 

zaobserwować m.in. u konia. Po tym, jak zostanie już osiągnięta docelowa prędkość, w cwale 

chodzi przede wszystkim o podtrzymanie „lotu” zwierzęcia. Kontakt kończyn z ziemią służy 

głównie zapobieżeniu spadaniu tułowia na ziemię, a więc ponownemu skierowaniu wektora 

Ryc. 14. Uproszczony schemat cwału poprzecznego (transverse gallop, ang.) hipotetycznego ssaka kopytnego 

w sekwencji od lewej do prawej (sekwencja kontynuuje się w drugim rzędzie). Kolorem fioletowym zaznaczono 

prawe kończyny, kolorem brązowym – lewe. Cwał poprzeczny jest formą biegu, w której występuje tylko jedna 

faza powietrzna, w trakcie której wszystkie cztery kończyny są oderwane od podłoża (na ilustracji zaczęliśmy od 

niej cykl). Ta forma biegu jest często stosowana przez roślinożerców, np. konie. Wykorzystują ją jednak również 

wilki, kiedy sytuacja nie wymaga od nich osiągania bardzo dużych prędkości. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum 

Ziemi w Warszawie. 
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ruchu nieco w górę. Kończyny muszą też nadrobić straty prędkości wynikające z oporu 

powietrza. 

Oczywiście zapobieganie spadkowi tułowia na ziemię jest konieczne, żeby kontynuować „lot”. 

Tym niemniej, każdy kontakt łapy z podłożem jest swojego rodzaju mini-zderzeniem, w czasie 

którego część energii kinetycznej jest bezpowrotnie tracona. Badania przeprowadzone przez 

Bertrama i Gutmann (2009) sugerują, że wariant cwału stosowany przez konia, 

cwał poprzeczny (transverse galop, ang.), tak rozkłada kontakt kończyn z podłożem, aby jak 

najbardziej zminimalizować całkowitą utratę pędu w kierunku ruchu zwierzęcia. Ponieważ 

jednak ostatni kontakt następuje przed środkiem masy zwierzęcia (wybicie z przedniej nogi), 

faza powietrzna jest paradoksalnie najwolniejszą częścią cyklu. Ponieważ jednak straty energii 

są minimalizowane, zwierzę wkłada stosunkowo niewiele wysiłku w celu podtrzymania ruchu 

do przodu (a pewna część tego zadania jest też wykonywana dzięki energii elastycznej, biernie 

zgromadzonej w mięśniach i ścięgnach). Koń więc nie cwałuje tak szybko, jak np. gepard, 

ale robi to dość ekonomicznie. Zależnie od rasy, konie mogą osiągać w cwale ok. 68-88 km/h. 

Wspomniany gepard stosuje inny wariant cwału, cwał rotacyjny (rotary gallop, ang.), w którym 

występują dwie fazy powietrzne (ryc. 15). Jedna z nich odpowiada tej obecnej też u konia, 

tj. kiedy kończyny są „zwinięte” pod tułowiem. Ta faza jest jednak stosunkowo krótka. 

Ryc. 15. Uproszczony schemat cwału rotacyjnego (rotary gallop, ang.) hipotetycznego wielkiego kota w 

sekwencji od lewej do prawej (sekwencja kontynuuje się w drugim rzędzie). Kolorem fioletowym zaznaczono 

prawe kończyny, kolorem brązowym – lewe. Cwał rotacyjny jest formą biegu, w której występują dwie fazy 

powietrzne, w trakcie których wszystkie cztery kończyny są oderwane od podłoża. Pierwsza, krótsza faza (od 

której rozpoczęliśmy cykl na ilustracji) odpowiada tej występującej również w cwale poprzecznym (ryc. 14). Ta 

forma biegu jest często stosowana przez drapieżników, np. kotowate, które cechują się elastyczną budową 

kręgosłupa. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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W pierwszej kolejności po niej następuje kontakt z podłożem jednej z tylnych kończyn, 

a następnie drugiej tylnej kończyny. Dalej jednak, zamiast kontaktu przednich kończyn, 

następuje wybicie się do dłuższej fazy powietrznej, w czasie której przednie kończyny 

wyciągane są do przodu, a tylne do tyłu. Dopiero po tym locie następuje kontakt z ziemią jednej, 

a następnie drugiej przedniej kończyny i ponowne wybicie do krótszej fazy powietrznej. 

Ponieważ ostatni kontakt z podłożem przed główną (dłuższą) fazą powietrzną następuje za 

środkiem masy zwierzęcia, „lot” jest stosunkowo szybki. Jest to być może jeden z czynników 

sprawiających, że gepard jest tak dobrym sprinterem. Potencjalnie, wariant cwału geparda 

powoduje większe całkowite straty pędu w każdym cyklu ruchu. Kot jednak rekompensuje je 

częściowo, magazynując energię elastyczną i sprężystą w kręgosłupie i ścięgnach, a także pracą 

mięśni. Ostatecznie, efektem jest bardzo szybka i wciąż w miarę ekonomiczna forma lokomocji. 

Wilki również cwałują w ten sposób, ale stosują też „końską” wersję cwału, kiedy sytuacja nie 

wymaga od nich bardzo dużych prędkości. 

Pomiędzy tymi „głównymi” biegami istnieją różne warianty pośrednie lub ich substytuty, które 

w różnym stopniu występują wśród różnych zwierząt. W każdym przypadku, głównym ich 

zadaniem jest jednak zoptymalizowanie zużycia energii dla różnych zakresów prędkości. 

Jak na tle przedstawionych do tej pory informacji wypadamy my – ludzie? Pośród 

współczesnych ssaków, ludzie stanowią wyjątek, gdyż poruszają się tylko na dwóch nogach. 

W prawdzie istnieją inne ssaki, które przynajmniej w pewnym zakresie prędkości również są 

dwunożne, ale najczęściej poruszają się wówczas skacząc (a nie chodząc lub biegając), jak 

czynią to np. kangury. Wygląda na to, że najbliższymi analogami dla naszego gatunku – zarówno 

pod względem przeciętnej masy ciała, jak i trybu lokomocji, są strusie (ryc. 17). 

Na tle innych zwierząt, człowiek wypada w gruncie rzeczy niejednoznacznie. Z jednej strony, 

posiadamy stosunkowo długie nogi, które wyraźnie wydłużają nasz krok. Przy tym palce 

naszych stóp są krótkie i raczej „kompaktowe”. Mamy również bardzo skąpo owłosione ciała 

i dysponujemy zdolnością pocenia się, jako mechanizmem chroniącym nasz organizm przed 

przegrzaniem w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego (poza nami tą zdolność posiada 

stosunkowo niewiele ssaków). Wymienione cechy dały podwaliny hipotezie głoszącej, że rodzaj 

Homo jest naturalnie przystosowany do długodystansowych biegów wytrzymałościowych – 
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szczególnie w warunkach gorącego, suchego klimatu. Przystosowania te miały odgrywać 

istotną rolę w polowaniu i zdobywaniu padliny przez wczesnych przedstawicieli rodzaju, którzy 

nie dysponowali jeszcze wówczas bronią dystansową, jak oszczepy, nie mówiąc już o łukach 

i strzałach. Przyglądając się wyczynom współczesnych maratończyków (ryc. 16), nietrudno 

uwierzyć, że nasz gatunek rzeczywiście potrafi sobie świetnie radzić z tego typu bieganiem.  

Hipoteza ta otrzymuje również dodatkowe wsparcie w postaci niektórych współczesnych kultur 

zbieracko-łowieckich. Niektóre z ludów zamieszkujących otwarte środowiska (tj. sawannowe, 

preriowe, stepowe itp.) od czasu do czasu praktykują formę polowania, która polega na 

„zabieganiu ofiary na śmierć”. Celem takich polowań są zwykle zwierzęta kopytne, jak np. 

antylopy. Zwierzęta te są wyraźnie szybsze od myśliwych, ale Ci wytrwale podążają śladem 

ofiary, nie dając jej sposobności do napicia się i schłodzenia organizmu. Większość ssaków 

chłodzi organizm z pomocą dyszenia. Mówimy o „dyszeniu”, ale w gruncie rzeczy chodzi 

o odparowywanie wilgoci z powierzchni jamy gębowej i języka, co odbywa się przy udziale 

krótkich, gwałtownych oddechów – każdy, kto miał do czynienia z psami z pewnością wie, 

o co chodzi. W czasie szybkiego biegu, oddech jest jednak podporządkowany potrzebom 

dostarczania dużych ilości tlenu do organizmu. W tych warunkach skuteczne dyszenie 

(jako mechanizm chłodzenia) jest w zasadzie niewykonalne. Zdolność pocenia się, którą 

Ryc. 16. Niektóre spośród cech ludzkiej anatomii oraz fizjologii można 

interpretować, jako adaptacje do długotrwałych biegów wytrzymałościowych. 

Ludzie posiadają stosunkowo długie kończyny oraz wydajny system 

odprowadzania nadmiernego ciepła. Na zdjęciu zawodnicy maratonu w 

Rotterdamie (2011 r.). Zdj. Guus Krol (CC BY-NC-ND 2.0). 

https://www.flickr.com/photos/50925259@N00/5605893078
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.pl
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dysponują ludzie, działa na tej samej zasadzie – poprzez odparowywanie wilgoci (potu) 

z powierzchni ciała. Pocić można się jednak niezależnie od tego, w jaki sposób się oddycha. 

Większa jest też powierzchnia, z której wilgoć może być odparowywana. Na dłuższą metę, 

pocenie się jest więc wydajniejszym sposobem schładzania organizmu niż dyszenie. Prócz ludzi, 

tylko niewiele ssaków wykształciło zdolność pocenia się (m.in. konie). Myśliwi, nie pozwalając 

zwierzynie na spowolnienie tempa ucieczki i odpoczynek, doprowadzają do przegrzania się 

organizmu ofiary – zwłaszcza mózgu. Antylopa w końcu traci przytomność i dogoniona przez 

oponentów jest przez nich dobijana. 

Powyższa hipoteza ma też jednak swoich przeciwników, wskazujących na to, że tego typu 

polowania odbywają się bardzo rzadko i często kończą się niepowodzeniem, tj. zwierzęciu 

jednak udaje się uciec, bądź też pościg jest przerywany. Polowania przez „zabieganie” ofiary 

mają rację bytu jedynie w otwartym środowisku, gdzie zdobycz bardzo długo pozostaje w polu 

widzenia lub ewentualnie łatwo jest ją szybko wytropić. Środowisko, w którym pierwotnie 

ewoluował rodzaj Homo, interpretuje się jednak jako półotwartą sawannę, gdzie trawom 

towarzyszyły również drzewa i krzewy (bądź rosnące wyspowo w skupiskach, bądź pojedynczo 

rozporoszone po okolicy). Obecność drzew i zarośli znacząco utrudniałaby utrzymanie ofiary 

w polu widzenia, jak i ponowne jej wytropienie. Żadna ze współczesnych kultur, 

która zamieszkuje tego typu siedliska, nie praktykuje polowania przez „zabieganie”. Ta metoda 

łowiecka jest też ryzykowna dla samych myśliwych, nie tylko dla ofiary. O ile ludzie dysponują 

wydajniejszym systemem chłodzenia organizmu, to on również ma swoje ograniczenia 

i myśliwy również może nie wytrzymać pogoni za ofiarą – z powodu udaru, zmęczenia bądź 

odwodnienia. Skoro już o nawodnieniu mowa, myśliwi mają możliwość zabrania ze sobą 

bukłaków z wodą, w związku z czym ich ewentualny sukces nie jest wynikiem wyłącznie 

naturalnych adaptacji organizmu. 

Jeśli przyjrzymy się naszej anatomii, okaże się również, że brakuje nam niemal wszystkich 

sztandarowych adaptacji do sprawnego biegania. Owszem, mamy proporcjonalnie długie nogi, 

ale nasze uda (wokół których gromadzą się najmasywniejsze mięśnie) są w zasadzie tak samo 

długie, jak podudzia (które również są stosunkowo masywne). W dodatku, jesteśmy 

stopochodni. Współcześnie, najszybsi zawodowi sprinterzy mogą osiągać ok. 45 km/h na 

krótkim dystansie. Dla większości z nas taki wynik jest nieosiągalny. Oczywiście, w prehistorii, 
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kiedy niemal nie było czegoś takiego, 

jak „siedząca praca”, ludzie byli zapewne 

lepszymi atletami niż większość z nas 

obecnie. Mimo to, można wątpić, czy 

dorównywali współczesnym sportowcom, 

którzy celowo podejmują się 

wyczerpującego treningu, specjalnie 

ukierunkowanego na osiąganie 

wyśrubowanych wyników.  

Porównajmy to teraz ze strusiem (ryc. 17), 

który przeciętnie waży ok. 66 kg, a więc 

podobnie, jak człowiek. Uda tego ptaka, 

które grupują najmasywniejsze mięśnie, są 

bardzo krótkie i normalnie skryte przed 

naszym wzrokiem pod upierzeniem. To, co 

kolokwialnie bierze się za wygięte do tyłu 

„kolana” ptaków, jest w rzeczywistości ich 

piętami – strusie są palcochodne, a ich 

śródstopie dorównuje długością podudziu. 

Mięśnie podudzia są zgrupowane w jego 

początkowej, górnej części, ale dalsza część 

kończyny jest bardzo smukła i prócz kości 

zawiera głównie ścięgna. Strusie zredukowały liczbę palców do dwóch. Wreszcie, struś może 

osiągać 70 km/h, a nieco mniejszą prędkość, ok. 60 km/h, może utrzymywać na bardzo długim 

dystansie. Pomimo tego, że najwyraźniej jesteśmy niezgorszymi maratończykami, to brak nam 

fizycznych adaptacji do osiągania dużych prędkości, które moglibyśmy utrzymywać przez 

dłuższy czas, jak potrafią to robić np. strusie, czy wilki. 

Z punktu widzenia ponoszonych kosztów transportu, według jednych z nowszych badań 

(Rubenson i wsp., 2007), COTnetto biegu jest u ludzi o 17% wyższy niż ten przewidywany 

modelem matematycznym dla zwierząt o naszej masie ciała. Nie mamy się jednak czego 

Ryc. 17. Najbliższym analogiem dla ludzkiego sposobu 

przemieszczania się są duże, nielotne ptaki, jak strusie. 

Niestety, inne ssaki, które cechują się dwunożnością, 

najczęściej poruszają się za pomocą skoków – a nie 

biegając (np. kangury). Chodząc, te zwierzęta 

wspomagają się przednimi kończynami. Strusie, 

w przeciwieństwie do nas, cechują się sztandarowymi 

kursorialnymi adaptacjami – mają wydłużone podudzie 

oraz śródstopie, palce zredukowane do dwóch, a masa 

mięśniowa skupiona jest w początkowej, górnej części 

kończyny (zasłoniętej przez upierzenie). 

Zdj. @Doug88888 (CC BY-NC-SA 2.0). Zdjęcie zmienione 

przez: Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 

(CC BY-NC-SA 4.0). 

https://www.flickr.com/photos/29468339@N02/2929528115
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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wstydzić, gdyż podobna rozbieżność występuje u wielu innych zwierząt (u ok. 25% gatunków 

uwzględnionych w badaniu), z których część jest uważana za kursorów. Co ciekawe, różnica ta 

jest nawet większa u koni, które niewątpliwie posiadają szereg kursorialnych adaptacji. 

Z kolei COTnetto chodu jest dla nas niższy od tego przewidzianego modelem o ok. 20%. Jednak 

ponownie mieści się to w widełkach, w które wpada też wiele innych zwierząt o zbliżonej masie 

ciała, jak choćby wspominane przez nas strusie. 

Zależnie od konkretnego badania, COTnetto biegu jest dla ludzi o około 61-72% wyższy w 

stosunku do COTnetto chodzenia. Jest to niewątpliwie wyraźna różnica, wskazująca 

jednoznacznie, że chodzenie jest dla nas o wiele bardziej opłacalną formą lokomocji. Nasze 

(względnie) ekonomiczne chodzenie możemy zawdzięczać naszej stopochodności, gdyż próby 

chodzenia na palcach zdecydowanie windują nasz koszt transportu w górę – tym bardziej, im 

wyżej wspinamy się na palce. Co ciekawe, ta prawidłowość ma zastosowanie tylko do chodu. 

W przypadku biegania, badacze nie odnotowali istotnej różnicy między poruszaniem się na 

palcach, a stopochodnością. Ten sam zespół badaczy zasugerował w swojej publikacji 

(Cunningham i wsp., 2010), powołując się z kolei na dane zaczerpnięte z pracy Rubensona i wsp. 

(2007), że rozbieżność pomiędzy kosztem transportu chodzenia i biegania jest w przypadku 

ludzi wyjątkowo duża w stosunku do oczekiwanej (ta ostatnia miałaby wynosić 16%). Miałoby 

to czynić nas wyspecjalizowanymi piechurami. Tym niemniej, w przypadku wielu innych 

zwierząt ta rozbieżność również jest większa niż oczekiwana – w przypadku naszego 

przykładowego strusia, wynosi ona około 32%. Chodząc, ptak ten ponosi bardzo podobny koszt 

transportu, jak my, ale jego koszt transportu w trakcie biegu jest niższy od naszego o ok. 31%. 

W tym kontekście, nie tyle my jesteśmy lepszymi piechurami niż strusie, co one są 

wydajniejszymi biegaczami. Oczywiście, istnieją też zwierzęta, które pomimo zbliżonej do nas 

masy ciała ponoszą wyższy niż my koszt transportu chodząc. W szerokiej perspektywie, trudno 

jednak powiedzieć, żebyśmy pod względem ekonomii przemieszczania się wyróżniali się jakoś 

znacząco spośród innych zwierząt – czy to chodząc, czy biegając.  

W ten sposób przeanalizowaliśmy najważniejsze zagadnienia związane z przemieszczaniem się 

ssaków po ziemi. Łapy stanowią wielofunkcyjne narzędzia, których budowa anatomiczna 

odzwierciedla kompromis pomiędzy różnymi zadaniami, do których zwierzęta je wykorzystują. 

Pierwotną budową kończyn ssaków jest stopochodność, gdzie w czasie poruszania się i postoju, 
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cała powierzchnia stopy (lub przedniej łapy) kontaktuje się z podłożem. Anatomia taka została 

zachowana wśród wielu zwierząt, które żyją w koronach drzew lub też ich tryb życia faworyzuje 

dodatkowe funkcje kończyn (np. zdolność chwytania lub kopania) ponad usprawnienia 

lokomotoryczne związane z poruszaniem się po ziemi. Inne ssaki w swojej ewolucji przeszły na 

palcochodność, tak że w czasie normalnego poruszania się ich pięty i śródstopie pozostają 

uniesione ponad powierzchnię gruntu. Nie wiemy do końca, jakie były ewolucyjne przyczyny 

tej zmiany, ale nie jest wykluczone, że ma to związek ze wzrastającymi rozmiarami i masą ciała. 

Palcochodność była preadaptacją eksploatowaną dalej przez zwierzęta, które ewoluowały 

w kierunku kursorialności, czyli sprawnego biegania. Wspinanie się na palce funkcjonalnie 

wydłuża kończynę, a tym samym długość kroku. Prędkość można zwiększać na dwa sposoby – 

poprzez długość oraz częstotliwość kroków. Długie kończyny zwiększają długość kroku, ale mają 

większą masę i bezwładność, wobec czego trudniej nimi szybko poruszać. Kursorialne 

zwierzęta „odchudziły” więc dalsze części swoich kończyn, skupiając masę mięśniową w górnej 

części nóg oraz redukując liczbę palców. Wykształciły również adaptacje skutkujące wysoką 

wydajnością układu oddechowego i krwionośnego. Dzięki swoim przystosowaniom, zwierzęta 

kursorialne potrafią bardzo szybko i/lub wytrwale biegać. Nie oznacza to jednak, że jest to 

koniecznie ich ulubiona forma lokomocji. Wszystkim rządzi ekonomia – badania sugerują, 

że dla zwierząt ważących do około 20 kg, bieganie jest energetycznie bardziej opłacalne niż 

chodzenie, jednak dla cięższych zwierząt zwykle jest na odwrót. Wyspecjalizowani 

„maratończycy” świata zwierząt, tacy jak np. wilki, potrafią jednak bardzo ekonomicznie biegać 

pomimo względnie dużej masy ciała. 

Większość ssaków przemieszczając się stosuje różne typy chodu, w zależności od prędkości. Te 

różne warianty, takie jak stęp, kłus, czy cwał, działają jak „skrzynia biegów”, optymalizując 

zużycie energii przy wzrastającej prędkości. W porównaniu z innymi zwierzętami, nasz własny 

gatunek jawi się, jako dość dobrze przystosowany do długotrwałych biegów 

wytrzymałościowych, pomimo tego, że brakuje nam większości sztandarowych adaptacji 

kursorialnych. Tym niemniej, z punktu widzenia kosztu transportu, chodzenie jest dla nas o 

wiele bardziej ekonomiczną formą przemieszczania się, co czyni z nas niestrudzonych 

piechurów. 

Dr Michał Loba 
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