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 BUDOWA  SKÓRY

 Skóra składa się z trzech warstw: naskórka, skóry 
właściwej i warstwy podskórnej.

 Naskórek zbudowany jest z nabłonka 
wielowarstwowego płaskiego, jego warstwa 
powierzchniowa jest zrogowaciała (chroni on skórę 
właściwą i tkanki leżące głębiej). Głębsze warstwy 
naskórka posiadają zakończenia nerwowe i ciałka 
dotykowe czyli narządy czucia bólu, ciepła i zimna. 
Warstwa rozrodcza naskórka wytwarza włosy, puszki 
kopytowe i raciczne, pochwy rogowe oraz gruczoły 
skórne. W warstwie tej w komórkach i pomiędzy nimi 
występują ziarenka barwnika – melaniny – nadającego 
zabarwienie skóry. Melanina chroni przed 
nadmiernym działaniem promieni słonecznych.



 SKÓRA WŁAŚCIWA

 Skóra właściwa zbudowana jest z tkanki łącznej 
włóknistej zbitej. Wło0kna klejodajne połączone 
są w wiązki ułożone w różnych kierunkach dzięki 
temu skóra odznacza się dużą wytrzymałością. 
Przebiegające między nimi włókna sprężyste 
czynią ze skóry narząd elastyczny i mocny. W 
warstwie skóry właściwej przylegającej do 
naskórka występują liczne pętle naczyń 
krwionośnych. W skórze właściwej występują 
gruczoły, naczynia krwionośne i chłonne i włókna 
nerwowe oraz korzenie włosów. Masa skóry 
właściwej wynosi ok. 88% całej skóry. Skóra 
właściwa jest cennym surowcem przetwarzanym 
w garbarni do produkcji artykułów skórzanych.



WARSTWA PODSKÓRNA

Warstwa podskórna zbudowana jest z tkanki 

łącznej luźnej, w przestrzeniach między 

włóknami klejodajnymi odkłada się tkanka 

tłuszczowa. U świń warstwę tę stanowi 

słonina (świnie mają największą zdolność 

odkładania tłuszczu pod skórą). Najgrubszą 

skórę ma bydło, a najcieńszą owce i kozy. U 

wszystkich gatunków zwierząt najgrubsza 

skóra jest na karku i grzbiecie.



NARZĄDY POCHODNE SKÓRY

Włosy – wytwór warstwy rozrodczej 
naskórka. U bydła i koni włosy nazywamy 
sierścią, u świni – szczeciną u owiec – wełną.

włos zbudowany jest z łodygi(trzonu) i 
korzenia. Korzeń włosa zakończony jest 
cebulką(opuszką). Do cebulki uwypukla się 
brodawka włosa z naczyniami krwionośnymi. 
Środek włosa tworzy rdzeń, na którym leży 
kora. Kora zawiera barwnik, od którego 
zależy kolor włosów. Najbardziej zewnętrzną 
częścią włosa jest powłoczka włosa.



 WŁOSY - RODZAJE

 Włosy pokrywowe – czyli rdzeniowe są głęboko osadzone, 
dość sztywne i twarde

 Włosy wełniste – puchowe nie mają rdzenia, są cienkie i 
często poskręcane (runo owiec to przede wszystkim włosy 
wełniste)

 Włosy długie – występują w niektórych okolicach ciała i 
tworzą grzywę, ogon, szczotki pęcinowe. Włosy dotykowe 
wyrastają na wargach, policzkach, powiekach. Są one 
długie, grube i sztywne. Ich torebki maja liczne 
zakończenia nerwowe. 

 Linienie – stare włosy odłączają się od brodawek 
włosowych i wypadają, a na ich miejsce wyrastają nowe. 
Linienie może być ciągłe, trwające przez cały rok  i 
linienie okresowe – na wiosnę i w jesieni podczas, którego 
cała okrywa zmienia się w dość krótkim czasie.



 GRUCZOŁY SKÓRNE

 GRUCZOŁY POTOWE – są wytworem naskórka 
wgłębionego w skórę właściwą kształtu długich, 
cienkich cewek, zwiniętych w głębi skóry w 
kłębek lub skręconych wężykowato. Ich 
przewody wyprowadzające otwierają się na 
powierzchni skóry małymi porami potowymi. 
Najlepiej rozwinięte gruczoły potowe ma koń i 
dlatego poci się całą powierzchnią skóry. Bydło 
również ma dużo gruczołów potowych, ale 
znacznie słabiej rozwiniętych i dlatego pocenie 
się u niego jest mniejsze. Gruczoły potowe 
wytwarzają płynną wydzielinę zwaną potem.



GRUCZOŁY ŁOJOWE- ze względu na budowę 

są gruczołami pęcherzykowatymi, których 

trzony leżą w skórze właściwej a przewody 

wyprowadzające otwierają się do pochewki 

włosa. Komórki gruczołów łojowych 

produkują tłustą substancję zwaną łojem. 

Łój natłuszcza włosy i skórę, chroniąc je 

przed nadmiernym wysychaniem i wnikaniem 

do skóry wilgoci. U owiec łój wydalany jest 

razem z potem i tworzy tłuszczopot. 



 KOPYTA – stanowią końcowy odcinek palców, którymi 
konie opierają się o podłoże.

 PUSZKA KOPYTOWA – zwana również puszką rogową, 
stanowi silnie zrogowaciałą warstwę naskórka. Składa 
się z ze ściany rogowej, podeszwy rogowej i strzałki 
rogowej. Ściana rogowa ogranicza kopyto od przodu i 
z boków, a od tyłu zagina się w kierunku podeszwy, 
tworząc tzw. Wspory. Podeszwa rogowa wraz ze 
strzałka rogową zamyka puszkę kopytową od dołu. 
Strzałka rogowa ma kształt klina wciskajacego się w 
podeszwę.



 RACICE – występują u zwierząt 

parzystokopytnych( bydła, świń i owiec). 

Maja budowę podobna do kopyt, lecz różnią 

się od nich kształtem i brakiem strzałki 

rogowej oraz znacznie cieńszym rogiem ścian 

racic.



 ROGI – są to wytwory skóry charakterystyczne dla 
niektórych przeżuwaczy. Osadzone są na wyrostkach 
kostnych kości czołowych, tzw. możdżeniach, na których 
znajduje się skóra właściwa i warstwa rozrodcza naskórka 
wytwarzająca pochwę rogową. W pochwie rogowej 
wyodrębniamy podstawę, trzon i wierzchołek. U krów w 
obrębie trzonu rogu  pojawiają się pierścienie rogowe, 
między którymi występują przewężenia, będące wynikiem 
zmian w nasileniu produkcji rogu. Liczba przewężeń na 
rogu może służyć do przybliżonego określenia wieku krowy 
– do liczby przewężeń dodaje się 1,5 lub 2 lata (zależnie 
od wieku pierwszego porodu).

 Dekoronizacja – niszczenie u cieląt zawiązków rogów w 
celu uzyskania sztuk bezrogich.


