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rzawztastał o 388%, choó przewodnictwo tkanek wy-
bitnie malało, a wzrastała temperatura wewnętrzna,
mierzona w okrężnicy.

nie ogrzewanym sztucznie kurniku.

Matetiał imetody

Ig,22, I, 4, J i 1 0. U badanych kur mierzono temperaturę

wewnętrzną w kloace (tr), temperaturę powierzchni skóry
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jak temperatura powietrza (tp),jego ruch (vp), wilgotnośc
bezwzględna (e) i względna (f) orazochładzanie suche (H),
a ponadto temperatura ścian i podłoźa (te). Pomiary wyko-
nywano na wysokości grzbietu ptaków.

Z uzyskanych danych obliczono: wskaźnik krązeniowy
Burtona Bs (1) oddzielnie dla każdego rodzajr,r punktu po-
lnlarowego wg wzoru:

tS,,.:, - tP

pęIatury p ow tetrza na temp eraturę skóry p o dobni e j ak
na temp eraturę wewnę trznąbył nie istotny, obniżenie
temp erafury wewnętrznej prawdop o dobnie zacho dzi-
ło głównie za przyczyną ruchtt powietrza powodują-
cego zwiększenie emisji ciepła z olganlzmów ptaków.
Potwierdza to wyliczona korelacja tr: f (ts) statystycz-
nie wysoko istotna (r : +0,870; b : -1,0). Wskazuje
to, że zmiana ts o loC mogła powodować taką samą
zm:ranę temp eratury w ewnętrznej, c o p o średnio może
świadczyc o małej termoizolacji tkanek okolic ciała
pokrytych piórami. Brak wpływu temperatury powie-
trza na temperaturę skóry mc:żna wytŁumaczyć wła-
ś c iwo ś ci ą i zolacy jną okrywy z plor. Jak widać z pr zy -

toczonych wyników właściwość ta odnosi się głównie
do temp eratury p owi e trza or az pr ze gr ó d konstrukcyj -

nych i ściółki, a nie prędkości ruchu powietrza, który
decyduje o konwekcyjnych stratach ciepła. Wynika
stąd, że termoregulacja u kur ma słabe zabęzpieczenie
przed ruchami powietrza, co potwierdza fakt skrzęt-
nego chowania się ptaków przed wiatrem.

Mimo braku istotnego wpłylvtl temperatury powie-
trzana temperaturę wewnętrzną i temperaturę skóry
kurnie możnanegować sumowania się takich oddzia-
ływań, które wymykały się z zakresu wyników staty-
stycznych, a wynikaj ących prawdopodobnie z ntęmoż-
liwości dokladnego pomiaru.

Srednia wartość temperatury skóry w miejscach nie-
opierzonych (tll) tj. na grzebieniu i dzwonkach wy-
niosła śreclnio 27,6"C + 0,J6. Róznica między ts i tl,
wyniosła 10,3'C co jest wartościąbardzo wysoką a
wynikała ona z braku ochrony cieplnej jaką stanowią
pióra. Wyrazem braku ochrony cieplnej. a zarazem
braku tzolacji termicznej był duży wpływ na temp era-
turę grzebienia i dzwonków (tl,) czynników termicz-
nych otoczenia, Temperatura tych miejsc była dodat-
nio skorelowana z temperaturą powietrza (tp) (r :
+0,648; b : +0,78), z temperaturąprzegród (tc) (r :
+0,67 I;b : +0, 1 8), a uj emnie z ochładzaniem (r : -0,90 1 ;

b : -0, 1 6) oraz zprędkością ruchu powietrza (r : -0,906;
b: -9,20), Różnica między współczynnikami regresji
,,b" dla zalężnośct ts i tl od ochładzania wyniosła
0, 09 3 - (-0,126) : 0, 03 3 " C/mW/cm2 l można jąuznac
za pewnego rodzaju stopień izolacji tercnicznej czylt
ochrony ciep lnej przed o chładzaniem j aką daj ą pióra.
Również ruch powietrza (vp) oddziaływał silniej na
temp eraturę skóry grzebienia i dzwonków ntż na tem,
peraturę skóry opierzonej. Różnica między wartościa-
mi współczynników regresji wynosiła 1,6 co oznacza,
że ruch powietrza wpffiałna skórę odsłoniętą o efek-
torowych funkcjach w oddawaniu ciepła do otoczenia
o przeszło 20oń stLniej niżna temperaturę skóry osło-
niętej przęz pióra. Stwierdzon o takżę istnienie dodat-
ni ej kore l acj i mtędzy temp eratur ą gr zeb tenia i dzw on -

ków a temperaturą wewnętrzną (r : +0,65 5 ; b : +0, 8 5 ).
W tym przypadku trudno jednak określić, który kieru-
nek wpĘwu miał rzeczywistę znaczenie, czy warto śó
tr determinowała wartość tl, czy na odwrót. Rzeczy-
wisty wpływ był prawdopodobnie dwukierunkowy.

B', ,.,, tr tStl:l

Wyniki poddano analizie statystycznej obliczając war-
tości średnie uzyskanych wskaźrrików (x), odchylenia stan-
dardowe (s) współczynniki zrnienności (V%) oraz współ-
czynniki korelacji (r) i regresji (b) między badanymi wskaź-
nikami fizjologtcznymi i meteorologicznymi. Równania
regresji wyliczono tylko dla tych zależności dla których
współczynnik korelacji był istotny na poziomie p < 0,01
lub p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Temp eratur a p ow ietr za w kunriku, w okre s ie b adań

wyniosła średnio 9,8oC + 0,63oC, azatembyŁaznacz^
nte ntższa od wartości optymalnych, które powirrny
wynosić od 15-18"C do I3-2I"C (17) wartości wil-
gotności bezwzględnej (e) i względnej (f) wynosiły
średnio e : 10,3 hPa, f :84,8o/o i były za wysokie w
odniesieniu do norm zoohigienicznych dla drobiu.
Również ochładzantę (H), które osiągnęło wartość 39,3
mW/cm2, przekraczało wartości dopuszczalne. Pręd-
kość ruchu powietrza (vp) wyniosła średnio 0,14 m/s,
j edynie w poj edyn czy ch przypadkach pr zekr ocz,yŁa
nteznacznie 0,2 tl/s i można przyJąc, że mieściła się
w granicach norTn. Temperatura ścian ipodŁoża (ściółki

- te) była prawie identycznai wyniosła średnio \2,1"C
zwahaniami od 10 c1o 18,9oC, azatembyłaprzectęt-
nie o 2,3oC wyższa od temperafury powietrza,

Temperatura wewnętrzna ptaków (tr) wyniosła śred-
nio 4 1,3 

oC t 0,57 " C. Spośród badanych czynników oto-
częnta statystycznie istotny wpływ na temperaturę we-
wnętrzną ptaków miał tylko ruch powietrza (r : -0,67 4),
mimo swojej niewielkiej prędkości. Pozostałę czyn,
niki mikro kltmaty czne tj, temp erafu r a p ow iett za. ś c i an
i ściółki, wilgotność bezwzględna i względna oraz
ochładzanie nie wykazywaĘ istotnego wpĘwu na tem-
peraturę wewnętrzną ptaków.

Temperatura skóry (ts) w miejscach opierzonych
wyniosła średnio 3I,9"C + 0,14oC. Najwyższątempe-
raturę mtała skóra nad mięśniem piersiowym (33,5'C),
anajniższąna szyi (30,2'C). Różnicaw rozpiętości tem-
peratury skóry między §łni bliskimi miejscami wynio-
sła 3,2"C. Z czrynnków termicmych istotny wpĘw na
wartość temperatury skory miało ocltadzanie (r : -0 ,7 20;'

b : -0,093) orazruchpowietrza (r: -0,870; b: -7 ,60),
Oznaczato,żewzrost ochładzania o 1 mW/cm2 obni-
żałby temperaturę skóry o 0,093oC, natomiast wzrost
prędkości ruchu powietrza o 1 m/s obnizyłby tempe-
raturę skóry aż o 7,6" C. Rzeczywiste wahania prędko-
ści ruchu powtetrza wyniosĘ 1 m/s co obniżało tem-
peraturę skóry o 1,5oC, Wynika stąd, że wpłyrv tem-



Tab. l. średnie godzinowe i średnie ogólne wartości czynników meteorologicznych i wskaŹników biotermicznYch u badanYch kur
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: II,7"C i il, - Ę : I4,4"C). W miejscach tych ochro-
na przed nadmiemymi stratami ciepła zacho,dzlła przez
zwiększenie skurczu naczyn krwionośnych, a zatem
zmniej szanie pr zepływu krwi.

podsumowanie

Warunki mikroklimatyczne, w jakich przebywaĘ
kury znacznie odbiegaĘ od wartości normatywnych,
szczegolnie w zakresie temperatury (x: 9,8"C) i wil-
gotności względnej powietrza (84,4%) oraz ponadnor-
matywnego ocltładzanta(x : 3 9, 9 Wm). Jedynie śred-
nia prędkość ruchu pow iętrzamieściła się w granicach
norm (x : 0,I4 m/s), przekraczając je niekiedy pod-
czas pomiarów momentalnych. Jednak właśnie ruch
powietrza wywierał istotny wptyw na wartość tempe-
ratury wewnętrznej ptaków, obniżając jąo około 1'C.
WpĘwu takiego nie wywierały ani temperafura po-
wietrza ani jego wilgotnośc, ani temperatura ścian i
podłoża. Ruch powiettza t ochładzanie wyraznie od-
dziaŁyw aĘ n a temp eraturę skóry s zc ze gólni e w punk-
tach termolabilnych, a wśród nich szczególnie na grze-
bień i dzwonki, w mniejszym stopniu na nogi. Rózni-
ca w wartościach temperatury skóry między nimi wy-
nosiła 2,6oC (p < 0,01), co świadczy o ochronie przed
ltratąciepła z kończyn.

Ochładzanie, a szczególnie ruch powietrza miaĘ
również istotny wpływ na temperaturę skóry w miej-
scach opierzonych i jak można wnioskować, szcze-
gólnie przęz przewodnictwo cieplne tkanek, na tem-
p eraturę wewnętrzną ptaków. Naj wi ększy wpływ łvy-
wierała temperafura powietrza na temperaturę opie-
rzenia, której wartość ukształtowała się na poziomie
pośrednim pomiędzy temperaturą skóry a temperaturą
powtetrza.

Wartość wskaźnika Burtona w punktach termola-
bilnych była około 4 razy niższa niz w punktach ter-
mostabilnych, co świadczy o dobrej izolacyjności skóry
tych okolic ciałat mniejszej w związkuztymutracie
ciepła z organlzmu ptaków.
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SANCHEZ A., CONTRERAS A., CORRALES J.
C., MARC O J. C. : Zależnościpomiędzy zakażeniem
wiru§em zap^lenia stawów i mózgu kóz, infekcją
bakteryjną gruczołu mlekowego i liczbą komórek
somatycznych w mleku kóz mlecznych. (Relation-
ships between infection with caprine arthritis en-
cephalitis viru§, intramammary bacterial infection
and somatic cell count§ in dairy goat§). Vet. Rec.
I48,7II-]14,200I (23)

U 12 1 kóz rasy murcia-granada w 4 stadach określono liczbę komórek soma-

tycznych w mleku, rodzaj bakteryjnego zakażenia gnlczołu mlekowego, poziom
przeciwciał dla wirusa zapalenia stawów i mózgu (CAEV) w odstępach mie-
sięcznych, w okresie |aktacji. Zakażenia bakteryjne występowały u 5,60ńkóz,
zakażenie wirusem CAEV u 20,6% kóz Aż 88,3To zakażeń wywoĘwały koagu-
lazo-uj emne paci orkowce, S taph yl o c o c c u s azzreus wywoływ ał 4,2Yo zakażeń,
Pseudolnonas aeruginosa 7,5Yo zakażęń. Występowała statystycznie istotna za-
leżność pomiędzy infekcją gnrczołu mlekowego, CAEV i liczbąkomórek soma-

tycznych. W zakażonych połówkach gr-uczołu mlekowego liczba komórek so-

matycznych była istotnie niższa u kóz seronegatywnych w porównaniu do zaka-
żonych CAEV Różnice te nie byĘ statystycznie istotne dla połówek wymienia,
w których zakńenle bakteryjne miało charakter przewlekĘ.
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