
 7) temat- Budowa, funkcje, właściwości, typy i rodzaje włosów.    
 

Włosy – są również wytworami naskórka, u człowieka w większej liczbie 
występują tylko na głowie, w dołach pachowych, w okolicach 
narządów płciowych zewnętrznych. Całkowicie pozbawione 
włosów są: dłonie, podeszwy stóp,  mężczyzn napletek, a u 
kobiet wargi sromowe mniejsze. Wyróżniamy kilka rodzajów 
włosów. Te, które pokrywają skórę płodu to meszek, który w 
okresie życia osobniczego zmienia się na tułowiu i na kończynach 
w drobne włoski, które jeszcze u małych dzieci są jednakowe, a 
później w okresie dojrzewania różnicują się zależnie od płci na 
owłosienie typu męskiego i typu żeńskiego. U mężczyzn pojawia 
się zarost na twarzy w postaci wąsów i brody, a u obu płci 
pojawia się owłosienie pach i włosy łonowe. U dzieci istnieją już
włosy w okolicach oczodołów w postaci rzęs i brwi. W wieku 
dorosłym włosy pojawiają się również w przedsionku nosa i w 
przewodzie słuchowym zewnętrznym.

 

 

  

Rodzaje włosów ludzkich
Owłosienie pierwotne – zaczyna się pojawiać już w trzecim miesiącu życia 

płodowego, są to najczęściej jasne miękkie, delikatne, stosunkowo 

długie włosy, zwane lanugo, pokrywające całe ciało płodu i z reguły 

znikają tuż przed urodzeniem się dziecka albo w miesiąc lub dwa 

po jego urodzeniu.

Owłosienie wtórne – stanowią je włosy dziecka, aż do dojrzałości płciowej. 

Włosy głowy dziecka są często delikatniejsze, cieńsze i bardziej 

miękkie niż włosy dorosłego. Często włosy te określa się jako 

kędzierzawe. Poza tym całe ciało dziecka pokryte jest delikatnym 

meszkiem, podobnym w wyglądzie i strukturze do lanugo.

 



 Owłosienie ostateczne (terminalne) – zaczyna się pojawiać od okresu 
dojrzewania płciowego. Włosy stają się silniejsze. Włosy ostateczne 
to włosy mocne, długie, szorstkie, zaopatrzone w barwnik. 
Znajdują się one na głowie, tworzą brwi i rzęsy. W okresie 
dojrzewania płciowego zastępują delikatny meszek dziecka w 
okolicach narządów płciowych i pod pachami. Wzrastanie tego 
owłosienia może trwać do 50 roku życia. Najistotniejsze dla 
fryzjera są włosy terminalne na głowie. Przechodzą one cykliczne 
zmiany aktywnego wzrostu i od czasu do czasu spoczynku. Ich 
rozmieszczenie jest indywidualne, determinuje je również płeć i 
wiek. Całkowita ilość włosów terminalnych na głowie to ok. 100 
tysięcy i waha się w zależności od koloru włosów. Blondyni mają
na ogół ok. 30 % więcej włosów niż bruneci czy ludzie z włosami 
rudymi. Włosy ostateczne na głowie różnią się nie tylko ilością i 
barwą, ale i przekrojem poprzecznym łodygi włosa. Na przekroju 
poprzecznym włos może być owalny, nerkowaty lub okrągły.

 

  


