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Na efektywnośc hodowli rrorek (Mustela vison Sch i
znaczący wpływ maj z1 wyniki ro zro du i każdy ho do w-
ca powinien dĘyć do stwolzenia watunków, które
pozwoliĘby mu uzyskać j ak naj l epszy matcriał hodow,
lany. Płodnośc i plenlrość zwierząt jest jednynr znaj-
ważnlejszych elementów dccydującyln o tej wartości.
Rozród zwierzątjest cechą wielokrotnie złożoną z,a-

leżnązarowno od czynriików genetycznych, jak i śro-
dowiskowych (1_5).

Zmienność plenności zwierząL w niewielkim stop-
niu uwarunkowatra jest genetycznie, a jej odziedzicza|,
ność szacowana u różnyclt gatunków zwierząt, w tyn
tez norek, rzadko przchacza wartości 0, 10 do 0,15 (9,
13). Niskie wskaźniki odziedziczalności świadczą o
znaczrly mudzia le zntienno ś c i śro do wi skowej w o gó l -

nej zmienności plerrnclści norek. Zmienrrość tę wywo-
tują takie czynniki jak: wiek samic (3,2I), ich kondy-
cja, terminy i krotność krycia (2, 17,12, 16) oraz wie-
le innych ni ezidentyfi ko w anych oddz,iaŁyw ań ( 1 2). W
wyni ku pracy ho clowlan ej ldział zmienno ś ci genety cz,
nej moze ulegać pewnym zmianom" Należy również
zaznaczy c, i ż współczesne nteto d1, szacowan i a udzia-
łu zmienności genetycznej są znacznte dokładniejsze
w porównanlu z w cześniej stosowanymi.

W celu puprawy krajow-cgo rnateriału hodowlane-
gc, wskazane jest wykorzystanie importowanych osob-
nikórł, o rłrysokirn poziornie cechiakości okrywy wło-
sowej i rozpłodorł,ych (14). Problemern niezwykle in-
teresującym i aktualnym jest rrźytkowclść zwierząt
impottorvanych oraz ich adaptacj a do naszych warun-
ków środowiskowyctr.

Biorąc pod uwagę wszystkie powryższe aspekty pod-
jęto badania, których celem byłaanaliza plenności sa-
mic norek w zalezności od ich wiekrr i pochodzenia
(założeń genetyczny ch) w fermie zarodowej . Oc enio-
no równiez powtarzalnośĆ cech rozpłodowych.

Mateilał i metody

Badania dotyczące arralizy uzytliowości rozpłodowej
nc-relt odmiany standatd zosiały wykonane w fennie zaro-
dowej znajdLrlącej się w środkowej Polsce, w latzrch ]996-
98. Fenrla norek swym wyposażeniem prz)/stosowana była
do hodowli zwierząt stada podstawowego i odchowu mło-
dzieżr-" W ferrnie znajdowały się następujące grupy gene-
tyczne zwlet,ząt:

zwierzęta rodzinie (pochodzące po rodzicach urocizo-
ll)/ch w kraju),

- z,uvierzęta ok-.ęślane .1ako półirnporly, czyli osobniki
poclrodzące zkrzyżowania zwierząt rodzimych z osobni-



Iodem: liczbę szczenląt urodzonych i liczbę szczeniąt od-

gin modelem Harwey'a (l0), w którym uwzględniono
wpływy kolejnego miotu i roku urodzenia.

Wyniki i omówienie

tacji hodowlanej i były kompletne. Stwierdzono staty-

styiznie istotny wpływ wieku samic i roku obserwacji
ni liczbę urodzonych i odchowanych szczeniąt. Po-

chodzenie zaśnte miało statystycznie istotnego wpły-

wyniki roz
samic (rok

Tab. 1. Charakterystyka statystyczna liczby urodzonych szczeniąt w zależnoŚci od wieku i Po- tYm. rOku. uŻYtkowania
chodzenia samic samice osiągnęły średnie
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zbltżonę do tych jakie
wystąpily w drugim
roku, po czymponownle
nastą)ił spadek wydaj-
ności, Należy zwroclc
uwagę, iŻ w fermach
zwl,erząt futerkowych
prowadzona jest inten-
sywna selekcj a zwlerząt
po pierwszym roku użyt-
kowania rozpłodowego.
Również w drugim, a
niekiedy w trzecim roku
użytkowania samice da-
j ące małąliczebność mio-
tów sąusuwane. Do dal-
szej hodowli pozostawia-
ne są osobniki najlepsze.
Stąd też porównywanie
użytkowości samic jed-
norocznych i dwuletnich
z samicami pięcioletnimi
i starszymi może być
obarczone błędem.
O tr zy mane wyniki analt-
zy użytkowości rozpło-
dowej samic norek, po-
chodzących z fermy, do-

Ę czące liczby potomstwa
sąkorzystne w porówna-
niu z wynikami przedsta-
wionymi pr zez C entr alną

Obiaśnienia: jak w tab. l.



Stację Hodowli Zwierząt (7, 8). Danę z CSHZ (7, 8)
wykazują że średnia plenność na fermach w Polsce,
objętych badaniami ksztahowała się na poziomie 3,7
młodych w przeliczeniunajednąsamicę. Inny autor (14)
podaje, że średnia plenność norek odmiany standard
wynosiła 4 szczentęta.

JakvłykazałaanalizastaĘstycznacechrozpłodowych,
wpĘw na plenność samic obok ich wieku miał rok ob-
serwacji, Stwierdzono statystycznie istotne zrożnicow a-

nie między poszczegóInymi latami (.y.. 1 i 2). Najlicz-
niejsze mioĘ wystąpiĘ w 1997 r. Srednia liczba uro-
dzonych szczeniąt w tym roku wynosiła 5,59 u zwie-
rząt Ł,r aj owe go p o cho d zęnia i 5,9 2 ll p ółimp ortów duń-
skich, W pozostĄch latach (1996 i 1998) liczebność
miotów była mniejsza, Ta sama za\eżnośc zaznaczyła
się tez dla liczby odchowanych szczeniąt W 1997 r.

wystąpiĘ najwyższe wyniki i wynosiĘ one u samic
pochodzenia krajowego średnio 4,96 szczeniąt, alpoł-
importów duńskich 5,3I szczeniąt, W pozostałych
dwóch latach, w obu grupach geneĘcznych, liczba od-
chowanych szczeniąt była niższa. Grupa półimportów
holenderskich uĄńkowana była w j ednlłn - 1 9 9 8 roku.

Pomimo starań hodowcy i stworzenia zwietzętom
opĘmalnie korzystnych warunków środowiskowych,
wystąpiĘ znacznę wahania liczby urodzonych szcze-
niąt w poszczególnych latach. Przyczyną tego były
niezidentyfikowane czynniki środowiskowe, które
obniżyły plenność samic w niektórych latach obser-
wacji. Otrzymane wskaźniki plenności są zbltżone
(aczkolwiek nieznacznie s ą wyższe) w p orównaniu do
danych podanych pIzez innych autorów (I,5, 12, I4).
Uzyskane wyniki własne, dwóch podstawowych cech
rozpłodowy ch (ltczba urodzonych i odchowanych
szczeniąt) u samic norek, pochodzącychz analizowa-
nej fermy możnalznać zabardzo dobre.

W śró d s ami c p o ddanych analizię wyo drębni o no tr zy
grupy geneĘczne: samice pochodzenia krajowego oraz
dwie grupy półimportów (półimporty duńskie i holen-
derskie). Liczba urodzonych i odchowany ch norcząt
od samic krajowych i półimportów duńskich była na
zbliżonym p ozi omie. P omimo statys§cznie niei stot-
nego wpĘ.wu pochodzenia samic na Itczbęurodzonych
i odchowanychszczentątnależy stwierdzić, że w gru-
pie półimportów duńskich były nteznacznie wyższe
wyniki w pierwszych dwóch latach uzytkowania w
porównaniu do samic krajowych. Wysoka plenność
samic określanych jako półimporty duńskie świadczy
o udanym imporcie tych zwierząt. Uzyskane wyniki
dowodząrównięż o stworzeniu im właściwych warun-
ków w fermie i o dostatecznym zaadoptowaniu się
zwierząt do warunków środowiskowych panujących
w naszym kraju.

Zbltżonę wyniki dotyczące użytkowoś ci zwierząt
impoftowanych uzyskali w swych badaniach inni au-
torzy prowadząc badania na norkach (4, 14) oraz Ii-
sach pospolitych srebrzystych (19). Natomiast niższą
użytkowość rozpłodow ą zwrcrząt importowanych
stwierdzono u lisów polarnych (18) i szynszyli (20).
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Ryc. 2. Średnia liczba odchowanych szczeniąt w zależności
od roku obserwacji i pochodzenia samic

w b adaniach o c eni ano także zmięnno ś ć c e ch, zmtęn-
no ść wyrażono wielko ścią wsp ółc zynnika zmienno ści
(tab. I-2). Stwierdzono znacznie uryższą zmienność
ltczby odchowany ch szczeniątw porównanlu ze zmięn-
nością liczby zwieruąt urodzonych. Spowodowane to
było zmniejszaniem się średniej ltczby odchowanych
w porównaniu ze śre dnią liczb ą uro dzon y ch szczeniąt
I przy odchyleniach standardowych pozostaj ących na
zbltżonympoziomiewzrastaływspółczynnlkt,ZaIęż-
ność ta wystąpiła we wszystkich grupach genetycz-
nych. W grupie samic krajowego pochodzenianajwyż-
szy współczynnik zmienności dla Iiczby urodzonych
szczentątwynosił 44,660^, zaś dlaliczby odchowanych
48,820ń. PółimpoĄ duńskie użytkowane były przez3
lata, anajwyższy współczynnik zmienności dla ltczby
uro dz onych (42,4 5%) i lic zby o dchowany ch (4 5,48%)
wystąpił w trzecim roku użytkowania. Półimporty ho-
lenderskie użytkowane były tylko jeden rok i współ-
czynnik zmienności w tej grupie wynosił 45,640ń dla
liczby urodzonych i 47,I5oń dla odchowanych szcze-
niąt. Współczynnlki zmienności we wszystkich gru-
p ach genety czny ch były na zbliżonym poziomie. D o -

w o dzi to, że zw iet zęta imp ortow ane przy sto s ow aĘ s i ę
do warunków panujących w fermie i wydały mioty o
podobnej, a w wielu przypadkach wyższej liczebno-
ści w porównaniu z samicami krajowymi, Otrzymane
współczynniki zmienności sązbliżone do wyników po-
dawanych w literaturze ( 1 7).
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Tab. 3. współczynniki polvtarzalności i korelacji między liczbą urodzonych a liczbą odchowa_

n),ch §Zczeniąt

c ę ch Zyv LąZany ch z r ozr o -

dem. Tym niemniej zwie-
tzęta hodowane dziś
przovr]iżSzająSwoimi pa-

rametrami war1o ści zwie-
rząt sprzed kilkudzie się-
ciu lat (6), co świadczy,
że systematycznle prowa-
dzonaselekcja w kierun-
ku zwiększenia plenno-
ści jest skuteczna. pomi-
mo małej zmienności
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