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Celem badań było określenie natężenia procesów

termoregulacyj nych zacho dzących w organizmie kur
utrzymywanych w środowisku o temperaturzę otocze-
nia powyżej stre§ termicznej neutralności.

Matetiał imetody

Badania wykonano na 10 kurach Leghom w wieku oko-
ło 1 roku i masie ciała2,0-2,5 kg, utrzymywanych w po-

mieszczeniu laboratoryjnym ogrzewanym promiennikami
podczerwieni o mocy 250 W każdy, stanowiącymi jedno-

cześnie żrodło światła. W pomieszczeniu tym ptaki prze-

grzbiecie, skrzydle, mo
e oraz nieopierzonych
1,) i na nogach w okol
, w okresie najwyższej i

Chudoba-Drozdowska B., Bojkowski A,, Kozłowska K;

Themoregulation in hens in eleuated enuirgnmental temperatule

Summary l l,]'
The to analyse thermoregulatory]mechanisms maintained in the conditions of

high a low humiditity (40-Ś2ol") and minimal,air movement. The following mea-

surem perature, temperature of fledged and]bare skin, Tt was determined that the

above pted heat balance and in turn, to elevation of the inner body temperature
and an increaśed,,number of h,reaths taken.
] Keywo.ds: thermoregulation, hens, cloaca, skin

Badania termoregulacji u zwterząt gospodarskich

w temperaturachwyższych od strefy termicznie neu-
tralnej wyk azyw ały wzro st temp eratury wewnętrznej
w klo-ace oraz temperatury skóry. Stan taki powoduje

ści nieopierzonej oraz lkJad oddechowy (20, 30, 32).

ni, co zwiększa oddawanie ciepła do otoczenia (11,

12, 14, 20, 22). W takich warunkach bardzo ważną
drogą utraty ciepła z oTganlzmu stają się drogi odde-
chowe, dzięki znaczl7ęmu wzrostowi częstotliwości
oddechowej silnie wzmożonej ewaporacji (22). Wzrost
częstotliwości oddychantamoże dochodzić do 250, a

nawet 310 oddechów na minutę (I,2,26).
Wzmozona ewaporacj a z dto goddechowy ch zacho -

dzić możejednak tylko wówczas gdy wilgotność po-



tury otoczenia obliczono u kur liczbę oddechów na podsta-
rł,ie ruchów klatki piersiowej i zianta. Równolegle z po-
tniarami temperatury u kur dol<onywano pomiarów tempe-
ratury(tp), wilgotności bezwzględnej (e) i względnej po-
ti,ietrza (f), prędkości jego ruchu (Vp) oraz ochładzania (H).
ponadto obliczono:

a) gromadzenie się ciepła w organizmie kur (Qm) wg
\\,zol-u: Qm - Qg, Qg, gdzie:

Q8, - zawartość ciepła w organizmie kury przy tempe-
Taturze powietrza (p) - 20"C,

Qg. - zawartość ciepła w organizmie kury przy danej
temperaturze. Zawartośc ciepła w organizmie kury Qg ob-
liczotlo wg wzoru: Qg : tb, c,gdzie tb : 0,7 ;tr - +0,255, ts

0,495 tl, c specyficzne ciepło ciała: 3,47 kJl'C,kg.
b) obciążenie cieplne (Qc)

od
Odru

sdzie: tr i trru - temperatura wewnętrzna, odpowiednio przy
temperaturze otoczenia i tp : 20'C, Od i Od20 częstotli-
rł ość oddechów przy temperaturze otoczenia i tp:2g"r,

c) wskaźniki krążeniowe Burtona (Bs) dla każdego z
rodzajów punktów na szyi, grzebienia, mostku, klatce pier-
siowej w okolicy serca i brzucha.

Uzyskane wyniki pomiarów poddano analizie statystycz-
nej obliczając wartości średnie badanych wskaźnikóW za-
równo dla całości badań jak i z podziałem na okres dzien-
ny (godz. 10()0, 1300, 1600,700, 8]0, 1000) oraz nocny (godz.
1900,2200, 1"u, 4uu), ich odchylenia standardowe, a ponadto
rvspółczynniki korelacji i regresji między wartościami
wskaźników fizj ologicznych i klimatycznych oraz flzjolo-
gicznych lniędzy sobą.

Wyniki iomówienie
Wskaźniki meteorologiczne
Jak wynika z przęprowadzonych

badań średnia temperatura pow ietrza
(tp) obliczona dla całego okresu ba-
dawczego wyniosła 2J,2oC (+
4,1"C), natomiast dla godzin dzięn-
nych25,9"C (i 4,55"C), a dla noc-
nych 29,2"C (+ 4,3), (tab. 1). Jak z
niej wynika tylko minimalna wańość
tpbyła odpowiednia dla kur (10, 28).
Wilgotność, zar ówno bezw zględna
(e) jak i względna (0 bvłv niskie i
np. przy tp: I1"C wyniosły średnio
15,9 hPa (52%), Ruch powietrza
(Vp) był znikomy i wyniósł średnio
0,04 m/sek, zwahantami od 0,02 do
0,06 m/sek. Ochładzanie suche (H)
wynosiło średnio 11,4 mWcm' (+
0,983 mWcm2). Wielkość ochładza-
nia obliczona dla okresu dziennego
wyniosła średnio 12,8 mW/cm' (+
3,7 5 l cm2),natomiast dla nocnego 9,4
mWcm2 (+ 0,086 mWcm2).

Czynniki fizjologiczne
Temp eratura wewnętr zna kur (tr) wynio sła średnio

42,0"C (+ 0,2I3'C),prry czym dla okresu dziennego
42,2oC (+ 0,25'C), a dla nocnego była nieco niższa
wynosząc 4I,9"C (+ 0,043'C), zaś dobowe wahania
tego czynnlka zawterały się w granicach 41,9 do
42,1"C. Róznica tr pomiędzy wartościami obliczony-
mi dla okresu dziennego i nocnego wynikała prawdo-
podobnie w większym stopniu zróżnic w temperatu-
rze powietrzal ochładzaniu niz z dobowego rytmu fi-
zjologlcznego. Jak wynika z tabęIl 1 gómy poziom tr
przekroczył około 1oC wartośctftzjologtczne i o 0,8oC
warlości stwierdzonęprzęz autorów w trakcie innego
doświadczenia (8), u kur utrzymywanych w środowi-
sku, w którym temperatura powietrza wyniosła śred-
nio 9,8oC. Ten wzrost temperatury wewnętrznej świad-
czy o gromadzeniu się ciepła (Qm) w organizmach
ptaków. Jak wskazująwyniki obliczeń, przy tempera-
turze wewnętrznej na poziomie 42,4"C Qm wyniosło
do 5,2 kJ/kg masy ciała ptaka. Był to wzrost istotny (p
< 0,05), który spowodował wzrost temperatury we-
wnętrznej kur, mimo że niechętnie korzystaŁy one z
paszy, często natomiast pijąc wodę. Wpływ tempera-
tury powretrza na temperaturę wewnętrzną ptakow
wyrażany współczynnikiem korelacji ,,r" i regresji ,,b"
okazał się tylko zbliżony do istotności r : + 0,439,
stąd wydaje się, ze temperatura powietrza oddziały-
wała na tr głównie przez zmianę temperatury skóry
(ts, tl,, tl,). W warunkach termiczno-wilgotnościo\\ych
w jakich znajdowały się objęte doświadczeniem kury
straty ciepŁaz ich organizmów mogły zachodzić głów-
nie jako straty ewaporacyjne z układu oddechowego,
szczególnie przy przyspieszonych oddechach. Często-
tliwość oddechów, wynosząca 25 do28 na minutę przy

tr
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Tab. l. Srednie godzinowe i średnie ogólne wartości czynników meteorologicz-
nych i wskaźników biotermicznych u badanych kur
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temperaturzę otoczęnia na poziomie 17,5oC - przy
temperaturze powietrza 29 do 30oC wzrasta do I20l
min. Obliczonę na tej podstawie obciążenie cieplne
wzrosło do 5,29. Wskaźnik ten w badaniach Matara
(18) i Kołacza (I4),przy tp: 30'C wyniosł około 4,5,
wzrastaŁ średnio o 0,249 nakażdy stopień wzrostu tem-
perafury otoczenia. Niska wartość trlttro zawarta we
wskaźniku ob ciĘenta c i ep lne go, b adaniach własnych
wynosząca 1,01 informuje, ze ciepło z organizmow
było tracone prawie wyŁącznieprzez ewaporację płuc-
ną. Wańość współczynnika regresji dla temperatury
wewnętrznej (tr) i temperatury skóry wskazuje, że
zmianie ts o 1oC towarzyszyłazmianatr o 0,057oC, a
ponieważ współczynnik regresji ts względem tp u.y-
niósł 0,43, zatęm: 0,42,0,057 : 0,0024 co jest warto-
ś c i ą b ardzo zbltżoną do ob l i czonej b e zp o śre dn io (p atr z
tr : f(tp)). Wpływ ochładzania (H) na tr był,jak się
nalężało tego spodziewać przeciwny do oddziaływa-
ntatp, ale zbliżony do niego wartościąb ezwzględną(r: -0,402; b : -0,0201) wskazuje to, że wpływ prędko-
ści ruchu powietrza (vp) jako komponent ochładzania
nie miał żadnego znaczenia, co potwierdzlŁy bezpo-
średnie obliczenia.

Temperatura skory okolic opierzonych (ts) dla całe-
go okresu badań wyniosła średnio 34,5oC + 1,90oC,
natomiast dla okresu dziennego 34,0"C t 2,I5"C, a
dla nocnego 35,loC + 0,61SoC, zatęm tu wartości ts
ułożyły się dla tych okresów odwrotnieniż dlatempe-
ratury wewnętrznej, a dobowe granice wahań zawarĘ
się w przedzialę30,4-36,8oC. Zakłęs wahań wskazuje
na stopień stabilności termicznej informując, że sta-
b ilno ś c termiczna skóry ptaków (wahania 6,4" C) była
przeszło czterokrotntę niższaniż stabilno śc tęrmiczna
tr (wahania I,4"C) i aż sześciokrotnie niższaniż u kur
utrzymywanych w niskich temperaturach otoczenia (8).
Wahania te zachodzlĘ na skutek znacznego oddziaĘ-
wania na temperaturę skóry (ts) temperatury powie-
trza (r: +0,938) t ochładzania (H) (r : -0,919), Tu
rownież, identyczna co do wartości bezwzględnej,
współczynniki regresj i (b*,,n, i b,",n, wska zują że pręd-
kość ruchu powietrza jako' komponentu ochładzanta
(H) nie miałażadnego wpĘrvu na temperatury skóry
opierzonej , 

j ednocześnie j est wido czny wyrńny mvią-
zekmiędzy temperafurą skóry (ts) i temperaturąwe-
wnętrzną (tr) (r : f0,5I). Oznaczato, że wzrost tem-
peratury wewnętrznej o 1"C powstały wskutek zgro-
madzenia się ciepła w organizmie ptaka podwyższał
temperaturę skóry o 4,6"C. Wpływ ten, był obustron-
ny tj. wzrost temperatury wewnętrznej (tr) determino-
wał temperafurę skóry zaś spadek wartości tempera-
tury skory (ts) warunkował obniżenie temperatury we-
wnętrznej, Łączne działanie temperatury wewnętrznej
(tr) i temperatlry powietrza (tp) na temperaturę skóry
opierzonej można opisać równaniem: ts : 0,5 (4,6tr +

0,43 tp - 13 6,7 ). Widaó z tego, że wpływ temperafury
wewnętrznej (tr) na temperaturę skóry opierzonej (ts)
był pr zeszło dzie si ęc iokrotnie wi ększy niż temperatu-
ry powietrza, która modyfikowała tylko to, co było

W znaczone temp eraturą wewnętrzną, Jedno cze śni e
należy wspomnieć, że w warunkach obniżonych tem-
perafu r pow iętr za ( 8 ) temperatura skóry opierzonej (ts)
tylko w nieznacznym stopniu zależała od temperatury
powietrza (tp), a wpływ ochładzania był prawie pię-
c iokrotnie słab s zy, główne go znaczenia zaś nabr ał ruch
p owi etrza. Wskazuj e to niewąĘ 1 lw ie, że mechanizmy
termoregulacyjne, zarówno w niskiej jak i wysokiej
temp eraturze p owi etr za zap ęwniaj ą kurom właś c iwą
emisję ciepŁa, ale nawet stosunkowo niewielkie ruchy
powl,etrza bardzo silnie ją powiększają co potu,ier-
dzająrównież badania Mitchella (19) i czym naleĘ
tŁumaczy ć, ob serwowane w warunkach naturalnych
ukryr,vanie się kur przedwiatrem.

Gradient termiczny, ts tp (od którego na skórze
nieopierzonej zależy wielkość strat ciepła) wyniósł
J ,2"C, co jest wartością znaczną, ale na skutek chro-
nienia tych okolic ciałaprzezpiora, straty ciepła znich
zachodzącebyły zapewne o wiele mniejsze niż wska-
zywałaby na to wielkość gradientu. W tej sytuacji rolę
naturalnych chłodni c organizmu p r zy jęły w większym
stopniu nieopierzone części ciała. W badaniach Mata-
ra (18) iKołacza (14) wykonanych u kur utrzymywa-
nych w pomieszczeniu o temperaturach powietrzazblt-
żonych do temperatur w naszych badaniach tempera-
tura skóry (ts) kształtowała się na poziomie 37,88oC
do 39,59'C, a emisja ciepła jawnego wyniosła odpo-
wiednio od 165,25 do 125,08 Wm2. Richards (21)
stwierdził u kur wzrost temperatury skóry opierzonej
(ts) z 38,5 do 42,3"C,przy wzroście temperatury po-
więtrza (tp) z 20 do 38oC, natomiast Mitchell (19)
v,l1kazał że utrata ciepła konwekcyjnego u kur utrzy-
mywanych w środowisku o temperaturzepowietrza na
poziomie Z}"Cbyłao 10 Wm2 wyższatj. o3IYowyż-
sza w porównaniu do tej jaka następowała przy tem-
peraturze powietrza równej 30'C.

Temperafura skóry okolic nieopierzonych (grzebień,
koral (tl,) wynosiła średnio zacaĘ okres badań 30,9oC
(Ł2,73) zwahantami od24,2 do 33,5oC, a średnia jej
wartość obliczona dla godzin dziennych wyniosła
30,4oC (+ 3,10) natomiast dlanocnych 31,5oC (+ 0,79).
Jakztego wynika rożntca między wartością a okresu
dobowego wyniosła 9,3"C, czyli stabilnośó termiczna
tych ptaków była ptzeszło sześciokrotnie gorsza od
stabilności temperatury wewnętrznej. Różnica między
temperaturą skóry opierzonej (ts) a nieopierzonej (t1,)
wyniosła 3,5oC, Analogiczna wartość uzyskana we
wcze śniej s zy ch b adaniach ( 8 ) wyni o sła I 0,3" C, czyli
była trzyl<rotnie większa, co niewątpliwie związane
było z r óżnymi wartoś ci ami temp eratury oto c zenia, w
których przebywały kury i różnąmożliwością utraty
ciepła z or ganizmu. WpĘrv temperatury powietrza (tp)
na temperaturę skóry nieopierzonej (tl,) był silniejszy
niżna temperaturę skóry opierzonej (ts) G :0,952;b
:0,63), co jest zrozumiałe, ponieważ okolice te nie są
chronione piórami. WpĘw ten również był prawiettzy-
krotnie silniejszy od stwierdzonego przez Matara (18)
w badaniach wykonanych u kur w zbliżonych tempe-
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raturach otoczęnta. Ochładzanie (H) miało również
większy wpływ na tl,, niżnapunkty ts, obniżając po-
ziom ich temperatury o 0,59oC przykażdym wzroście
warlości H o 1 mWcm2. Najbardziej zdecydowany
wpływ na temperaturę grzebienia i dzwonków (tl,)
miała temperatura wewnętrzna (tr) (r : 0,613). Zapew-
ne wpĄrv ten miał również odwrotny kierunek, ale miał
on zdecydowanie mniejsze znaczenie, chocby ze
względu na małe powierzchnie i objętości tych okolic
c iaŁa. Ł ąc znie działani e t emp e ra tury w ewn ę tr zne j (tr)
i temperatury powietrza (tp) na tl, można przedstawić
równaniem: tl, : 0,5 (],9 tr + 0,63 tp - 228,0). Iak z
tego wynika i w tym przypadku wpływ temperatury
wewnętrznej był przeszło dziesięciokrotnie większy
niż temperatury powietrza.

Przy porównaniu tych wyników z wynikami po-
przednich badań (8) zwraca uwagę fakt znacznle mniej-
szego wpływu temperatury powietrza (tp) na tempera-
turę tych punktów oraz przeszło czterokrotnie więk-
szego wpływu na nie ochładzania. Gradient termiczny
tl] - tp wyniósł tu tylko 3,9"C i w tym gorącym środo-
rł,isku stwarzaŁ możliwości emisji ciepła jawnego.

Średnia temperatura nieopierzórry.ń .ręś"i nO"g 1tt.;
mieściła się między wanościami ts i tl, wynosząc dla
całego okresu badań 32,8'C (+ 3.54"C) i wahała się w
granicach od 25,4 do 35,2"C. Jej średnia warlość dla
okresu dziennego wyniosła 28,9oC (+ 5,20"C), a dla
nocnego 34joc (+ 0,39"C). Różnica między wafto-
ściami skrajnymi (t1,) w okresie doby wyniosła pra-
wie 10oC i w porówhanlu z wahaniami , czyli stabil-
nością termicznątrbyła siedem razy gorsza. Różnica
między ts i tl, wyniosła 1,6oC, podczas gdy we wcze-
śniejszych badaniach (8) wyniosła ona7,7"C. Punkty
tl. najsilniej ze wszystkich reagowały na zmiany tem-
peratur powietrza tp (r : +0,983; b : +0,85) i ochła-
dzanla (H) (r: -0,989;b: -0,85). I w tym przypadku,
jeszcze raz potwierdził się brak wpływu prędkości ru-
chu powietrza (vp) na temperaturę skóry przez iden-
tyczne wartości współczynników regresji ,,b". Z ba-
dań innych autorów (22,25,32) wynika, że wielkość
wpływu tp na tl jest bardzo zrożnicowany. Temperafu-
ra-punktów tlrbyła o wiele słabiej skoreiowan a z tęm-
peraturą wewnętrzną kur (tr) niż punktów ts i tl, (r :
0,485; b : 8,27). Łącznie dztałanie temperatury we-
wnętrznej (tr) i temperatury powietrza (tp) na tl,moż-

r+0,85tp-
tl,były zde-

niż zmianytp. W tym pr 
mlaĘ mniej-

był większy niż.dla tlI
nej w postaci piór był

umożliwiającym większe jednostkowe straty ciepła

ną dla całego okresu badawczego charakteryzowały
się opierzone części ciała (Bs), dla których wyniósł on

Tab.2. Srednie dobowe wańości temperatury skóry orazwskaź-
nika Burtona dla poszczegó|nych punktów pomiarowych

0,944,niższe punkty tl, (B12 :0,602), anajniższepunk-
ty tl' (Bl, : 0,294) (tab. 2). Należałoby się spodzie-
wac, sądząc na podstawie zachowania się wskaznika
Burtona u ssaków (7), że wzrost temperatury powie-
tr za p o dwry ższy, a o chładzante obniĄ i ch warto ś ć, tym-
czasem wzrost temperatury powietrza z I7,5"C do
30,0oC zaznaczyłsięznacznym spadkiem Bs, który w
przeliczeniu na wzrost tp o 1oC obniZał się o 0,0184.
W podobny sposób, choć o wiele słabiej zareagowały
punkty tl,, ogiczny spadek wyniósł tyl-
ko 0,0l 12, punktach tl, wystąpił wzrost
o 0.024 na wzrostu tp.

Odwrotną tendencję stwierdzono podczas analizy
wpływu ochładzania na omawiane wskazniki. Obni-
żenie się H o 1 mW/cm2 powodował wzrost Bs o
0,0134, Bl o o 0,0192. Takie za-
chowanie się informuje, żęwzto-
stowi temper dzanianietowarzy-
szyło ochładzantę tkanek, a zatęm wzrost utraty cie-
pła jawnego, co nonnalnie ma miejsce. U ptaków jed-
nak, jak wynika zbadańKoŁacza i wsp. (14) jest to
reguła. Jest to spowodowane tym, ze mechanlzmna-
czyniowo-ruchowy u ptactwa, posiadającego dobrą
okrywę izolacyjnązpiórjest zbędny i słabo rozwinię-
ty. W dostępnym piśmiennictwie brak jest jednak
wzmianki na temat kształtowania się tego wskaźnika
w skórze nóg ptaków wraz ze zmianami warunków
tetmicznych środowiska.

podsumowanie

Kury p o ddan e działaniu śre dni ej temp erafu ry p owi e -
trza27 ,2"C wykazywały typowe dla gorącego środo-
wiska reakcje termoregulacyjne, takie jak gromadze-
nie się ciepła w organizmie do wartości 5,2 kJ/kg i w
następstwie tego wzrost temperatury wewnętr znej, w
krańcowym przypadku nawet o loC powyżej tempe-

Grzebień

Kotal

Szyja

Grzbiet

Skrzydło

Pierś

Brzuch

Noga - część opierzona

Noga - łuska

Ś redn ia

30,9

30,4

32,4

34,2

34,2

35,4

35,4

34,9

32,8

32,7

0,33

0,27

0,54

0,88

0,88

1,22

1,22

1,06

0,60

0,58



ratury ftzjologtcznej, wzrost temperatury skóry (ts, tl,,
tl,), bardzo znaczny wzrost częstotliwości oddechów
(do l}}lmin.), ponad dwukrotny wzrost wskaźnika
obciąznika cieplnego 5,29 oraz wyrażne zmiany w
wielko ściach wskaźnika kłĘenla Burtona.

Zmtany temperatury p ow tętrza w z akre s i e o d 1 7, 5 
o C

do 30'C i ochładzanie od 9,6 do I9,2 mW/cm2 wpły-
waĘ na temperaturę wewnętrznąw sposób staĘstycz-
nie nieistotny. Wykazano natomiast istotny wpĘw obu
tych parametrów na zmiany temperatury skóry we
wszystkich tr zęch r o dzaj ach punktóq przy naj silni ej

zaznaczonych reakcjach na kończynach, a najsłabiej
na tułowiu.

Wskaźnik ktĘentaBurtona, obliczony dla opierzo-
nych części cl,aŁa oraz grzebtenia i korallwykazał cał-
kowicie odwrotną reakcję na wzrost temperafury po-
wtętrza i spadek ochładzanla,ntż analogiczny wskaź-
nik stwi erd zony pr zez innych autorów. Jedynie wskaź-
nik krążenia krwi obliczony dla nóg kur wzrastałwraz
ze wzrostem temperatury otoczenia.
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STIPKOVITS L., RIPLEY P.H., VARGA J., PAL-
FI V.: Zastosowanie valnemuliny do zwa|czania
zakażeń wymienia wywołany ch przez My cop las m a
bovis w warunkach terenowych. (Use of valnemulin
in the control of Mycopla§ma bovis infection under
field conditions). Vet, Rec. I48,399-402,200I (I3)

Valnemulina antybiotyk o wysokim stopniu dzlałania na drobno-
ustroje z rodzaju Mycoplasmai Pasteure]]a zastosowano u cieląt zaka-
żonyclr M. bovispowlkłanym ptzez Pasteurella mu]tocida. Ogółem le-

czono 70 cieląt w gospodarstwie, w którym występowały choroby ukła-
du oddechowego i rozrodczego, Cielęta z grlpy A (35 sztuk) otrzymały
wraz z mlekiem valnemulinę w dawce 10 ml/kg masy ciała rano i wie-
czoremprzez okres 21 dni. Zawańość czynnel substancji w litrze mleka
wynosiła 500 mg. Cielętom z gfl]py B (35 zwierząt) podano mleko z
placebo. Próbki krwi orazwymazy zjamy nosowej badano na obecność
Mycoplasma i Pasteurella, surowice na obecność przeciwciał dla BVD!
BRSY IBR i PI3. Codziennie mierzono temperaturę wewnętrzna ciała.

oceniano stan kliniczny, zaśpadłe sztuki sekcjonowano, Cielęta leczone
valnemulinąprzybieraĘ szybciej na wadze, rzadziej występowały u nich
infekcje spowodowane przez Mycoplasma oraz zablrzenla ze stlony
układu oddechowego w porównaniu do cieląt, u których zastosowano
placebo.
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