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Ptopefiies of semen in the annua! cycle of wild boat/domestic pig hybtids

Summary

The object of the study was to determine the properties of the semen of wild boar/domestic pig hybrids, as
well as changes in these properties over the annual cyc|e. The study also included a biological trial where
domestic sows were inseminated with the investigated semen. Over the 14 months study period,257 ejacula-
tions rvere sampled from 4 hybrids. The volume of liquid and gel fractions, percentage of mobile spermatozoa,
spermatozoa concentration, total number of spermatozoa and percentage of normal spermatozoa were deter-
mined in each ejaculation. The results indicated that hybrid's ejaculations did not differ from those of domes-
tic boars and the semen containing the highest volume and number of spermatozoa as well as the highest
spermatozoa mobiliĘ and percentage of normal spermatozoa was produced in the autumn. The biological
trial where 30 domestic §ows vyere inseminated with the sem€n preserved in BTS solvent indicated the high
level fertility of hybrids (100% domestic sows gave birth and the mean number of piglets per sow was 11.47).
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Powszechnie panuje opinia, ze protoplastami współ-
czesnych ras świń domowych sądzikie formy rodzaju
,Slls, okleślane wspolną nazwą: ,,dzlkeuropejski" (,Słs
scrqfa ferus). Według żrodeł historycznych początki
udomowienla dzika sięgają 7 tysięcy lat wstecz. Dłu-
gotrwały proces selekcji i pracy hodowlanej doprowa-
dzlł do kumulacji cech pożądanych ze wzg|ędow go-
spodarczych, co manifestuje się zmtanąpokroju, me-
tabolizmu i oddaleniem genetycznej struktury popula-
cji świni domowej odukładu cech genetycznychwspoł-
czesnych dzikow (21).

Z uwagina duże walory mięsa dzika(l, 14), a co za
tym tdzie zainteresowanie konsumęntów dziczy zną
oraz z uwagi na fakt, że myślistwo nie jest w stanie
dostarczyć wystarczającej ilości dziczyzny na rynek,
coraz wi ększą popularnośc zdobyw ająw naszym kra-
ju, jak równiez w innych krajach europejskich ośrodki
hodowli dzikow (10, 21). W Polsce mieszańce dzi-
ków ze świniądomowązyskały juz swoiste neologicz-
nęnazry, takie jak: świdzik, dzikinia, dzikoświnia (21)
oraz świniodzik. Nalezy jednak podkreślić, ze w ho-
dowli zagrodowej dzlka obserwuje się mniejsząpłod-
ność stada niż ma to miejsce w warunkach natural-
nych (10, 2l). Zagadnienia dotyczące płodności mie-
szańców dzlka ze świnią domową nie są dostatecznie
poznane, niew iele j est takze badań poświęconych bio-
logii rozrodu dzikow, szczególnie w aspekcie doĘczą-
cym odyńców (1, 7 , I5-I7). Z danych tych wynika, że

dziki są zwterzętami dnia krotkiego (tj, szczyt aktyw-
ności płciowej przypada na okres jesienno-zimowy).

Celem badań było określenie właściwości nasienia
mieszańców dztka ze świnią domową i prześledzenie
zmian, jakim ono podlega w cyklu rocznym, otazwy-
konanie proby biologicznej polegającej na unasiennie-
niu loch świni domowej badanym nasieniem dzika.

Mateliał i metody

Badania przeprowadzono na czterech mieszalicach
(ryc, l ), ktore na początku doświadczenia były w wieku 12
rniesięcy, Satrrce przez cały okres badall znajdowały się pod

Ryc. 1. Jcdcn z samców biorących udział lv doświadczeniu



wpływem naturalnego dnia świetlnego. Pierwsze
ejakulaty pobrano w styczniu 1999 r., a doświad-
czenie zakończono z końcem lutego następnego
roku. Nasienie pobierano metodąna rękęprzy lży-
ciu fantomu lub lochy (w przypadku jednego sam-
ca, który nie reagował na fantom). W celu wyeli-
minowania wpływu żywienia i częstotliwości po-
bierania nasienia na jego jakość samce zywione
byĘ jednakowo przez cały okres doświadczenia,
zgodnie z notmami obowiązującymi dla knurów,
Nasienie natomiast pobierano dwarazy w tygod-
niu lub raz tygodniowo, z pTzęTwą pomiędzy po-
braniami wynoszącą minimum 7 2 godziny. ł,ącz-
nie od czterech samcow za okres 14 miesięcy ba-
dań pobrano 257 ejaku,latów, z czego w styczniu
pobrano 15, lutym - ż7, marcl - 25, kwietniu
20, maju 18, czetwcu- 10, lipcu 1, sierpniu-
22, wrześnlu 19 , pażdziemiku - 23, listopadzie
- 15, grudniu 2l, stycznil i lutym następnego
roku - odpowiednio 2l i 20 ejakulatów, W okre-
sie wiosenno-letnim samce często nie wykazywa-
ły popędu płciowego, co odbiło się na liczbie po-
zyskanych w tym czasie ejakulatów.

Po pobraniu nasienie poddawano standardo-
wym badaniom polegającym na określeniu obję-
tości frakcji płynnej i galaretowatej ejakulatu.
Odsetek plemników ruchliwych oceniano w mi-
kroskopie świetlnym pod powiększeniem 200-
-krotnym, Koncentrację plemników w jednostce
objętości obliczano metodą cytometryczną w ko-
morze Thoma-Zeissa. Na podstawie obj ęto ści frak-
cji płynnej ejakulatu i koncentracji plemników
obliczano całkowitą liczbę plemników w ejakula-
cie. Przeprowadzono równiez badanie morfolo-
gl,czne p lemników, okre ś 1 aj ąc o dsetek p l emników
prawidłowy ch w r ozmazach barwionych zgodnie
z metodą podaną przez Watsona (22). Preparaty
o glądano pr zy lży clll mikro skopu świetlne go po d
immersją przy 1000-krotnym powiększeniu.
W każdym preparacie oceniano morfologię 500
plemników.

Ryc. 2. Objętość frakcji płynnej ejakulatu w poszczególnych miesią-
cach (średnie ł odchylenia standardowe)
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Wyniki dla wszystkich próbek z danego mie-
siąca (z wyjątkiem lipca, gdzie udało się pozy-
skać Ęlko jeden ejakulat) przedstawiono jako śred-
nie + o dchylenia standardowe. Anali zę staty sty c z-
ną przeprowadzono w oparciu o test t-Studenta,
przy poziomie istotności p < 0,05. Obliczono rów-
niez współczynniki korelacji (r) między długością
dnia świetlnego a badanymi wskaźnikómi na-
sienia.

Część losowo wybranych ejakulatów pochodzą-
cychz okresu zimowo-wiosennego poddano kon-
serwacji w stanie pĘnnym w rozrzedzalniku BTS,
z go dni e z proc edurą sto s owaną p r zy pr zy gotowy -
waniu nasienia knurów. Przygotowanym w ten sposób na-
sieniem unasienniono 30 loch rasy wbp będących własnoś-
cią Stacji Hodowli Trzody Chlewnej InsĘtutu Zootechni-
ki w Zernikach Wielkich. Lochy unasieniano w 24. godzi-
nie od odruchu tolerancji, a zabieg reinseminacji przepro-
wadzano po 24 godztnach. Na podstawie liczby loch wy-
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Ryc.3. Objętość frakcji galaretowatej ejakulatu w poszczególnych mie-
siącach (średnie + odchylenia standardowe)
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Ryc. 4. Odsetek plemników ruchliwych w poszczególnych miesiącach
(średnie + odchylenia standardowe)

proszonych oraz na podstawie liczby prosiąt w mlocle oce-
niano przydatność badanego nasienia do celow insemina-
cji loch świni domowej.Zlwaginato,że wyniki doĘczą-
ce zabiegów inseminacji zostĘ przekazanew formie zbior-
czej dla grupy 30 loch, a nie dla każdej z osobna, nie moż-
na było przeprowadzić analizy statystycznej tych danych,
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Wyniki i omówienie

Ejakulaty pozyskiwane od badanych samców nie
różniły się makroskopowo od nasienia knurów. Obję-
tość frakcji pĘnnej ejakulafu (ryc.2) najniższabyła
w czerwcu (75,30+23,42 ml), następnięwraz
ze skracaniem się dnia świetlnego stopniowo
w zr astała (zależno ś ć i s totn a r : -0,3 4 6), o s i ą-
gając wartość maksymalnąw grudniu (148,38
+ 25,67 ml), przy różntcach istotnych statys-
Ęlcznte (p < 0,05) w porównaniu ze średnimi
z pozostŃych miesięcy, z wyjątkiem listopa-
da (138,13 +23,42ml) orazstycznta (138,57
+28,33 ml) i lutego (l31,50 + 17,02 ml) na-
stępnego roku. Podobny schematprzebiegu do
frakcji pĘnnej nasienia wykazywała frakcja
galaretowata ejakulatu (ryc. 3).

Porownując rezultaty badań w poszczegól-
nych miesiącach wykazano, ze odsetek plem-
nikow ruchliwych (.yc. 4) osiągnął najniższe
wartości w okresie miesięcy letnich, tj.
w czerwcu (77,00 + 4,220ń), sierpniu (75,90
+4,79%) i we wrześniu (76,05 +4,59%o),Dane
z powyższych miesięcy różnlĘ się istotnie
w porównaniu ze średnimi z pozostĄch mie-
sięcy (p < 0,05). W zakresie tej cechy nasie-
nia odnotowano takżę istotnązalezność z dłu-
gością dnia świetlnego (r : 0,256).

Wykazano, że zmiany w zakresie koncen-
tracji plemnikow (ryc. 5) nie zależąod dfu-
gości dnia świetlnego (r:0,02). Niemniej naj-
wyższą koncentracj ą plemników cechowaĘ
się ejakulaty pobrane w czerwcu (371,00
+ 113,11 x 103), przynajniższej objętości frak-
cj i p łynnej . N ato mi a st najniżs ząko nc entra cj ę
plemników, przy wysokiej objętości frakcji
pĘnnej notowano w drugim roku doświadcze-
nia, tj. w styczniu (244,04 + 62,94 x 103) i lu-
tym (227,00 + 58,11 x 103) (różntce istotne
w porównaniu ze średnimi z pozostĄch mie-
sięcy, p < 0,05).

Dynamika zmian dotyczących całkowitej
Iiczby plemników w ejakulacie (ryc. 6) zale-
żałaoddługości dnia świetlnego (r :-Ą,26I),
uzyskując najwyższą wartość w listopadzie
(49,50 + 9,I4 x 1 09) i różniąc się istotnie w po-
równaniu ze średnimi z pozostaĘch miesięcy
(p < 0,05), z wyjątkiem danych zpażdzlemi-
ka (44,73 + II,49 x 109) i grudnia (44,76
+ 9,03 x 109).

Analizuj ąc zmiany morfologiczne plemni-
ków (ryc. 7)wykazano,że cechatazaleĘ od
długości dnia świetlnego (r : -0,205). Naj-
mniej plemnikow prawidłowych notowano
w maju (81.,89 + 3,16%o) i czerwcu (82,95
+ 2,540ń). Srednia z maja rózni się istotnie
(p < 0,05) w porównaniu z danymt ze stycz-
nia(89,37 +2,48o^),lutego (89,29 + 4,290ń),
marca (89,10 + 2,55Yo), kwietnia (85,72

Ł 4,790ń\, sierpnia (87,55 t 4,88Yo), września (86,54
+ 3,46Yo),listopada (87,84 + 3,79Yo), grudnia (85,82
+ 4,64) oraz stycznia (86,09 + 3,71oń) i lutego (88,19
+ 2,7 30ń) następnego roku.
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Ryc. 5. Koncentracja plemników w poszczególnych miesiącach (śred-
nie + odchv|enia standardowe)
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Ryc. 6. Całkowita liczba plemników w ejakulacie w poszczególnych
miesiącach (średnie + odchylenia standardowe)
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Ryc. 7. Odsetek plemników prawidłowych w poszczególnych miesią-
cach (Średnie + odchylenia standardowe)
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Unasienniaj ąc sztucznie lochy rasy wbp nasieniem
mieszańców konserwowanym w stanie pĘnnlrm w roz-
rzedzalntku BTS uzyskano 100% płodność (wszyst-
kie lochy wyprosiĘ się). Porody odbyły się w termi-
nie i przebiegaĘ bez powikłań. Łącznie 30 loch wy-
dało na świat344 prosięta (średnio 11,4] odjednej
lochy), z czego żywo urodzonych było 314 (średnio
10,47 odjednej lochy). Do czterdziestego dnia życia
padły 54 prosięta (co stanowi 17,zońprosiąt zylvo uro-
dzonych).

Wyniki badań własnych wskazuj ą że ej akul aĘ świ-
niodzików nie różnią się makroskopowo od ejakula-
tow knurów oraz że badane wyznaczniki jakości na-
sienia mieszcząsię w granicach opisywanych u knu-
rów,przy czymryrażnię zaznaczony jest rvpĘw pory
roku na j ako ś ć pozyskiwane go nas ien i a. Szczl1t aktyr;v-
ności narządu rozrodczego badanych samców, przeja-
wiający się głównie produkcjąnasienia o największej
objętości i ogolnej liczbie plemników w ejakulacie,
przy wysokim odsetku plemnikow ruchliwych i mor-
fologicznie prawidłowych przypada na okres póznej
jesieni, a więc na okres szczytu aktywności płciowej
dzikow.

Samice dzika są sezonowo poliestralne, a szczyt
sezonu rozrodczego przypada na listopad i.grudzień,
pr zy czy m ruj e mo g ą wy stęp ować o d p ażdziemika do
maja, natomiast latem generalnie występuje anoestrus
(I, 7, 75). Czynnikami decydującymi o r,vystąpieniu
aktywności płciowej dzikajest długośó dnia świetlne-
go, temperatura otoczenia, dostępnośc pożywienia oraz
oddziałyłvania socjalne w stadzie dzików (I,7,15).
Z b adań przeprowad zony ch na mi e szańc ach p ołkrwi
dzików zprymttywną świnią domową wynika, że sa-
mic e mi e s zańc e wykazują re gularnie występuj ące
przez cały rok cykle estralne (11). Rownież świnia
dom owa char aktery zuj e s i ę c ałor o czną po lie stralno -
ścią niemniej w okresie letnim można obserwowac
gorsze wyniki w rozrodzie tych zwierząt (8). Mauget
i Boissin (16) wykazalt,że u dzikow w okresie jesien-
nym następuje znaczny wzrost masy jąder osiągając
maksimum podczas zimy,natomiast latem masa jąder
jest istotnie niższa, a powyższe zmlany skorelowane
są z długością dnia świetlnego. Zwiększoną aktywność
endokrynnąjąder u dzików w czasie krótkich dni po-
twierdzająbadania Mauget i Boissin (16) oraz Weiler
i wsp. (23),którzy stwierdzili wyższe poziomy testo-
steronu w surowicy krwi w tym okresie. Ponadto
Schopper i wsp. (17) jesienią notowali wzrost pozio-
mu hormonów płciowych w plazmie nasienia dzika.
Podobne zależności wraz z sezonowymi zmianami
w jakości nasienia opisano takze u knurów (2-6, 9, 12,
13, 18, 19), Obserwowany brak popędu płciowego
u świniodzików w okresie letnim zbiega się z okre-
sem letnieg o anoestrus i był obserwowąny takż e u dzi-
ka (17) i knurów (6).

Wyniki badań własnych sązbliżone do danych piś-
mi enni ctwa, doty czących sezonowych uwarunkowań
jakości nasienia knurów. Na przykład Kennedy i Wil-
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kins (12) oraz Kondracki i wsp. (13) prowadząc ob-
serwacje naprzestrzeni kilku latna licznym materia-
le, obejmującym kilka tysięcy ejakulatów pozyskanych
od knurów różnych ras stwierdzilt, iż objętośc ejaku-
latów rośnie w okresie jesienno-zimowym. Rowniez
inni autorzy (6, 19) otrzymali zbliżonę rezultaty, nie-
mniej s ą dan e ni e p o twi e r dzaj ąc e p ovn1l ższy ch sp o strz e -
żen Q). W badaniach własnych wzrostowi objętości
ejakulatow towarzyszył wzrost ogolnej liczby plem-
nikow w ejakulacie, natomiast przebieg koncentracji
plemnikow nie koręlował z długością dnia świetlne-
go. Podobnie Kennedy i Wilkins (12) stwierdzllt, iż
przebieg koncentracji plemników w ciągu roku jest
zmienny i przyjmuje różne wartości w poszczegolnych
miesiącach bez wyriznych sezonowych uwarunkowań,
Zkolei w innych badaniach (13, 19) zaobserwowano
pewną regularnośc w przebiegu koncentracji plemni-
ków, ktora najniższabyła zimą. Odsetek plemników
ruchliwych osiągnął najntższe wartości w okresie lata,
co jest zgodne z obserwacjami innych autorow (l9).
Spadek ruchliwości plemników latem należy wiązac
ze wzrostem temperatury w tym okresie, jakwykaza-
§ bowiem badania Wettmana i wsp. (24), sztucznie
indukowany stres cieplny redukuje odsetek plemników
ruchliwych. W badaniach własnych najmniej plemni-
kow prawidłowych notowano w maju i czerwcu. W ba-
daniach przeprowadzonych przez Dórner i Hiihn (9)
naj mniej szym odsetkiem plemnikow prawidłowych c e-
chowało się nasienie knurów pobierane w okresie
od czerwca do września, z kolei sławeta i Morstin
(l8) najmniej plemników prawidłowych notowali je-
sienią. Borg i wsp. (2), pomimo obserwowanych pew-
nych sezonowych rożntc w zakresie anomalii plemni-
kowych, wyrńająpogląd, że rożnicę te są zbyt małe,
aby mogĘ byc rozważane jako ważne z biologiczne-
go punktu widzenia, co mozna przełożyó na wyniki
badań własnych, bowiem w zadnym miesiącu odsetek
pl emnikow morfol o gic znie zmięni onych n i e przekro -

czył 25oń, a przyjmuje się, ze w nasieniu knura nie
powinno być więcej niż 25oń takich plemnikow
(cyt. 3). Reasumując wyniki badań własnych oraz spo-
strzężenia cytowanych wyżej autorów na|eży stwier-
dzic, że jakość nasienia uwarunkowana jest wpĘwem
por roku, arozbiężności pomiędzy wynikami uzyska-
nyml ptzęz poszczegóInych autorów mogą wynikać
ztego, że jakośó nasienia zależy takżę odinnych czyn-
nikow, takich jak: wiek, częstotliwośc pobieraniana-
sienia, Ąrwi enie, rasa czy też cechy indywidualne knura.

Pomimo gorszych jakościowo ejakulatow pozyski-
wanych w sezonie wiosenno-letnim nasienie to odpo-
wiada cechom nasienia nadającego się do rozrodu, co
potwierdzaj ą wyniki unasienniania loch. Niemniej licz-
ba dawek inseminacyjnych sporządzonych z jednego
ejakulatu w tym okresie nie moze być tak wysoka jak
jesienią. Uzyskane wyniki unasieniania loch świni
domowej wskazują na wysoką płodność badanych
samców oraz na mozliwość wykorzystan ia rozrzedzal-
ników opracowanych do konserwacji nasienia knurów



w celu konserwacji nasienia mieszańców. W rezulta-
cie poszerza to mozliwośc wykorzystania nasienia
świniodzików na większą skalę. Z nielicznych badań
wynika, że pokolenie F1 dzik x świnia domowa jest
liczne i cechuje się dobrą zywotnością i zdrowotno-
ścią (21). Wykazano równiez, że pierwsze pokolenie
mieszańców, choó ilościowo liczne, jest mniej żywot-
ne, natomiast drugie pokolenie cechuje się wyższą
zyłvotnością w porówn aniu zpierwszym pokoleniem,
przy ciry|e wysokiej plenności (20). Rożnice te moż-
na tłumaczyć występuj ącą prawdopodobnie odmien-
nością genetycznąrożnych populacji dzika. W bada-
niach własnych otrzymane prosięta mieszańce zdecy-
dowanie gorzej przyrastaĘ w porównaniu z prosięta-
mi rasy wbp przebywającymi w tych samych warun-
kach zywienia, pielęgnacji i utrzymania. Odbiło się to
niekorzystnie na terminie uzyskania wagi ubojowej
(około 90 kg) orazw rezultacie na opłacalności pro-
dukcji. Podobnie Walkiewicz (21) jest zdania, ze mie-
szańce dztka ze świnią domową uzyskują wagę 90 kg
stosunkowo póżno, tj. w wieku 14 miesięcy i sugeru-
je, ze lepiej jestprzeznaczać je na ubój w wieku około
8 miesięcy przy masie ciała wynoszącej około 70 kg.
Ze wzg|ędu na powyższę danę należy stwtetdzió, że
chów świniodzików w warunkach fermy przemysło-
wej nastawionej na intensyrvny tucz tmóZiiwie Śzyb-
kie uzyskanie ubojowej masy ciała nie jest godny po-
lecenia. Niemniej godny polecenia moze być chów
mieszańców w warunkach ekstensywnych, Uzyskane
w ten sposób mięso mogłoby być dodatkowo trakto-
wanejako produkt pochodzący z produkcji ekologicz-
nej, co niewątpliwie podniosłoby jego atrakcyjność,
cenę oraz dało mozliwość eksporhr. Celowośc prowa-
dzenia takich krzyżówek uzasadnia dodatkowo wyso-
kiej jakości mięso, ktore jest chude i posiada ciem-
niej szą b arw ę or az b ardziej zw ięzłąstrukturę, co czy -
ni je atrakcyjnym dla konsumentow (21).
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stępujących w klasie IgM immunoglobulin. (Eva-
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globulin M antibodies to canine parvovirus and
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Wysokość miana przeciwciał dla parwowirusa psów (CPV) i wirusa nosólł,ki
(CDV) oznaczono zestaweln dot-ELISA w surowicy kfwi l00 psów i porówna-
no uzyskane rvyniki z testem immunofluorescencji (IFA). Wys!ępo\vała wyrazna
korelacja pomiędzy wynikarni uzyskanymi w teście dorELISA i IFA (p <0,00l)
DoIELISA wykorzystano też rł,celu określenia zmiany miana przeciwciał dla
CPV i CDV występujących w klasie IgG i lgM immunoglobulin u l0 szczeniąt
szczepionych w wieku 8 tyg, szczepionką ł,ieloważną Dulamune DA2LP-PV
Szczepionka zawierała antygen dla CDV, adenowirusa t}p l i 2, wirusa parain-
fluenzy, CPV, bakterynę Leplospira ic,terohaemorrltagiae i L. canicola. Wyso-
kie miano przeciwciał w klasie IgM dla CPV występuje po tygodniu po szcze-
pieniu. natomiast po 9 dniach występuje wysokie miano przeciwciał w klasie
IgG W przypadku CDV rvysokie miano przeciwciał występowało po 9 dniach
po szczepieniu w klasie IgM. Swoiste przeciwciała dla CDV pojawiały się w klasie
IgG 9, dnia po szczepieniu

G.


