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Dzik (,Szs scrofa L.) jest gatunkiem dość licznie
występującym niemal w całej Europie (5). W Polsce
liczebnośó populacji dzikow w 2000 r. wynosiła bli-
sko 120 tys. osobnikow, a pozyskanie w tym samym
roku wyniosło 92 tys. sztuk (6). Warunki naturalne
Polski oraz charakter przekształceń struktury i zago-
spodarowania krajobrazu odpowiadają wymaganiom
dzika. Biotop dzlka stanowi las będący miejscem
schronienia oraz pola uprawne stanowiące obecnie
podstawowe zerowisko dzika. Obfita baza żęrowa
przyczynia się do podwyzszenia potencjału rozrodczę-
go, co przekŁada się na wzrost populacji i wymusza
odpowiednio większe pozyskanie (6). Ponadto rozwój
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego pocLĘa za
sobą coraz częstsze przypadki chowu przyzagrodowe-
go dzików w czystości rasy bądż w krzyżowkach ze
świnią domową co wymusz a poszęrzęnie wiadomoś-
ci doĘ czących bi olo gii te go gatunku. Ęmczasem wie-
dza na ten temat jest bardzo często marginalna. Do-
datkowo przedstawienie tego tematu pozwoli lepiej
zrozumięćogólnezagadnieniadoĘczącerozroduświni
domowej, której protoplastą jest dzik.

Samice dzika osiągają zdolność do rozrodu w wie-
ku 7 -22 mie s ięcy. T ak duża rozpięto ś ó wi eku zw Ląza-
na jest zkontęcznością osiągnięcia przez samicę mi-
nimalnej masy ciała 30 kg oTazz faktem, że jej aktyw-
ność płciowa ma charakter sezonowy (15). Istnieje
istotna zalężność pomiędzy więkiem lochy, masą cia-
ła a odsetkiem samic biorących udziałw rozrodzie (I2).
W wieku 9- 15 miesięcy i przy masie 30-39 kg udział
w rozrodzie bierze 68,80ń loch, w wieku 16-24 mię-
sięcy i przy masie 40-59 kg - 97,9oń, a w wieku po-
wyżej dwóch latiprzy masie powyzej 60 kg - I00%.
Powyzsze spostrzezenia potwierdzają także inni ba-

daczę (a). Długość ciĘy według Mauget (12) wynosi
112-126 dni, a zdaniem Fruzińskiego (5) 114-140 dni.
Czas jej trwaniauzależnionyjest od wieku lochy. Pier-
wiastki bowiem chodząw ciąży krócej niż lochy star-
sze (5). W porównaniu zę świnią domową u dzika
obserwuj e się mniej sz ą zamier alnośc zarodkow, wy-
loszącą l2,5o/o, podczas gdy u świni domowej 30Y".
Srednia liczba prosiąt w miocie l dzlka wynosi 4,6,
a u świni 12 (I2). Samica dzika rodzi najczęściej raz
do roku 2-8 młodych,przy czymlochy młodsze rodzą
2-4, a starsze 4-8 prosiąt (5, ], 12), Wielkość miofu
jest dodatnio skorelowana zmasąmaciory (4), altcz-
ba prosiąt rodzących się w niewoli jest niższa w po-
równaniu z warunkami nafuralnymi (7). Młode kar-
mione sąmlekiem matki do 4, miesiącażycia, od dru-
giego Ęgodnia zaczynająpobierać pokarm staĘ apod
koniec pierwszego miesiąca potrafią buchtować.
Zkońcem listopada masa ciała prosiąt urodzonych na
wiosnę wynosi średnio 29,9 kg(5),

Zgodnie z danymipodawanymi przezróżnych auto-
rów, samce mogą osiągac dojrzaŁość płciowąw wieku
10 miesięcy przy masie ciała 30-35 kg (14, I5),I2-I4
miesięcy (5), 1,5 roku i wadze 50 kg (16). Badania
przeplowadzonę na terenie Francji (14, 15) wskazują
ze w wieku 10 miesięcy pTzy masie ciała 30-35 kg
w naj ądr zach p oj awiaj ą się plemniki, wzra sta ma s a j ą-
dęr oraz znacząco rośnie poziom testosteronu. Z da-
nych piśmiennictwa wynika, ze obecnie w warunkach
naturalnych młode odyńce rozpoczynają aktywność
płciową stosunkowo wcześnie ze względu na brak
w populacji osobników starszych (5).

Dzlk, podobnie jak większość zwterząt nieudomo-
wionych zamieszkujących regiony z dala od równika,
podlega cyklicznym zmianom aktywności płciowej.



Sezon rozrodczy, czyli wejście samic w okres n)lzwa-
nej huczką rozpoczyna się wraz z intensywnie skra-
cającym się dniem świetlnym (I,5, 12,I4), a okres
letniego anoestrus zbiega się z długim dniem, wyso-
kimi temperaturami otoczenia i zmniejszoną dostęp-
nością pożywienia ( 1 1 ). Mech anizmy steruj ące sezo-
nowością rozrodcząu dzikow nie byĘ szczegółowo
badane. Nalezy jednak przypuszczaó, ze są one zwlą-
zane,podobnie jakuinnychzwierzątrozmnażających
się sezonowo, ze zmianami dfugości okresów światła
i ciemności w ciągu roku, które wptywają na aktyw-
ność sekrecyjną osi podw zgórze-przysadka-gonady za
po średni ctwem szyszynki i produkowane go przez nią
hormonu - melatoniny. Uważa się, ze obserwowane
u dzików sezonowe zmiany wpoziomie prolaktyny za-
leząrówniez od długości dnia świetlnego i mogąspeł-
niać istotną rolę w regulacji procesów rozrodczych (I,
12).

Samice dzlka sąsezonowo poliestralne, a cykl rujo-
wy przebiega w odstępach 21-dniowych (l). Szczyt
sezonu rozro dczego przypada na miesiąc listopad i gru-
dzięń, bowiem w tym czasię większość samic wcho-
dzi w ruję. Generalnie ujmując, samice mogą wyka-
zywać ruję w okresie odpażdziernika do maja, nato-
miast w okresie lata występuje anoestrus (I,2, 5, J,
7I,12,15). W hodowli zagrodowej obsenvuje się około
miesięczne opóźnienie huczki w porównaniu z popu-
Iacj ą dzika w tereni e otwaĘm ( 7 ). Natom iast z b adań
przeprowadzonych na mieszańcach połkrwi dzików
z prymitywną świnią domową wy nlka, że s amice mie-
szańce wykazująregularnie występując eprzez cĄ rok
1S-dniowe cykle estralne (8). W okresie huczki dziki
łączą się w większe grupy, a odyńce tocząze sobąwalki
o dominację nad stadem. Są one w §m czasie pokryte
warstwą grubej (2-3 cm), twardej i słabo lnaczynio-
nej tkanki łącznej pokrywającej kark i boki zwlęTzę-
cta,ktora ma chronić odyńca przedurazami podczas
walk. Walki polegająna obchodzeniu się dookołai na-
pieraniu na siebie barkami, towarzyszą temu liczne
cięcia zadawanę szablami. Pokonany osobnik jest
zmuszony do opuszczenia watahy. Czasami walki
mogąprowadzić do śmierci (5). Zwycięca pojedyn-
kow jako jedyny ma prawo do krycia loch. Krycie u dzi-
ków odbywa się podobnie jak u świni domowej, a czas
kopulacji trwa około 4 minut (5),

Mauget (II, 12) opisał dwa schem aty przebtegu rui
i porodów w ciągu roku: pierwszy, o rozpiętości sezo-
nurozrodczego od października do kwietnia zę szczy-
temprzypadającym na listopad t grudzień otazporo-
dami występującymi odpowiednio w okresie od sĘcz-
nia do początku września z ich nasileniem w kwietniu
i maju, oraz drugi schemat, w którym szczyty rui
występowaĘ wpażdzierniku i kwietniu, a nasilenie
porodów miało miej sce odpowiedn io na pr zełomie sĘ-
czeńlluty oraz sierpień/wrzesień. Cytowany autor
wskazuje, ze większość porodów występuje na rvios-
nęorazżelocha z reguĘ rodzi jeden miot w ciągu roku.
Jednakże w pewnych warunkach, np. gdy locha straci

młode w czasie do trzech tygodni po oproszeniu, moze
poruzdrugizajść w ciążę. Ponownie mogązajśc w cią-
żę również lochy starsze, wieloródki, które weszĘ
w sezon rozrodcry stosunkowo wcześnie, tj. na począt-
ku pażdziernika, a laktację po porodzie zakończyĘ
w maju. Zbadań przeprowadzonych na terenie Hisz-
panii (4) wynika, że sęzon rozrodczy u dzlka może
przebtegac od czerwca do pażdziemika zę szczytem
przypadającym na sierpień i wrzesień, a szczyt poro-
dów występuje w grudniu i styczniu. Przypuszczalną
te go pr zy czyną j e st, że b adana p opulacj a dzikow była
dokarmiana i mogło to doprowadzić do wcześniejsze-
go wystąpienia huczki. W waruŃach Polski większość
loch wykazuje aktywność płciowąw listopadzie i grud-
niu, a w późniejszej hlczce w lutym i na początku
marca biorą udział lochy, które jesienią byĘ w słabej
kondycji oraz część warchlaków. Natomiast szczyt
porodów przypadallamarzęQ i kwiecień (5).

Oprócz długości dnia świetlnego czynnikiem wpły-
wającym na wystąpienie rui jest również dostępność
pozywienia. W warunkach nafuralnych szybki i obfity
wysyp żołędzi jestenią które sąistotnym składnikiem
pokarmu dzika, prowadzi do wczesnojesiennego wy-
stąpienia huczki (I2, I'7 ,18), Wykazano, stosując róz-
ne modele żyłvieniowe, że prędzej wchodzą w sezon
rozrodczy samice obficie karmione i będące w dobrej
kondycji niż karmione skąpo (l5, 17, 18).

Z innych czynników wpĘwających na wystąpienie
huczki wymienia się stosunki socjalne w stadzie dzi-
ków. Zaobserwowano, że samice pochodzące z jedne-
go stada wchodząw sezon rozrodczy w zbliżonym ter-
minie (2, 12) or az żę pr zebyw anie młodych oboj ga płci
razem, jakrówniez przebywanie młodych samic zdoj-
r zaĘmt przyspi e sza doj rzewani e rŃo dzieĘ ( 1 ). W ho -

dowli zagrodowej dzlka obok czynnikow żywienio-
wych i zdrowotnych istotnąrolę wpływającąna płod-
ność moze odgrywać takze struktura socjalna grupy,
jej liczebność, stopień pokrewieństwa samic oraz sta-
ła obecność samca w grupie (20).

Niewiele j est badań poświęcony ch zagadnieniom
płodności oraz wpŁywowi pory roku na funkcję roz-
rodczą odyńcow. Uważa się, że są one płodne przęz
caĘ rok, jednakze o terminie huczki decydują grzeją-
ce się lochy (I, 5,9, 14). Badania Mauget i Boissin
(I 4) v,rykazŃ, że w okre s ie j e s i ennym następuj e znacz-
ny wzrost masy jąder, osiągający maksimum podczas
zimy, natomiast latem masa jąder jest istotnie niższa.
Również poziom testosteronu we krwi ulega sezono-
wym zmianom, osiągając najwyzsze wartości późną
jesienią i zimą. Podobnie Schopper i wsp. (19), bada-
jąc zależność pomiędzy porą roku a poziomem hor-
monów płciowych w nasieniu dzlka, zaobserwowali
najv,ryższe wartości w okresie jesieni i wczesnej zimy.
Weiler i wsp. (27), utrzymlĄąc odyńca w warunkach
sztucznego dnia świetlnego wykazali, że poziom te-
stosteronu wzrasta podczas kótkich dni, co wyrażnie
wskazuje na regulacyjny wpływ długości dnia świetl-
ne go na sezonowo ś c r o zr o dczą dzików. Z badaniami



endokrynol o gi cznymi koreluj ą b adania doty cząc e j a-
kości nasienia dzików. Wykazano, że ejakulaty o naj-
większej objętości, koncentracji i ogólnej liczbieplem-
ników produkowane są w okresie późnojesiennym,
a latem notowano najmniejszy odsetek plemników
ruchliwych oraz osłabienie popędupłciowego (9), Po-
dobne zalężności notowano tawę u mieszańców dzi-
ka ze świnią domową (10).

Reasumuj ąc należy stwierdzió, żę dzlki choć wyka-
zują sezonowośó rozro dczą mająw pewnym stopniu
możliwość dostosowania okresu rozrodczego do zmie-
niających się warunków środowiskowych, a więc są
,,plastyczne" pod względem rozrodu. Czynnikami de-
cydującymi o aktywności płciowej dzików jest dfu-
gość dnia świetlnego, temperatura otoczęnta, dostęp-
ność pozywtęniaoraz struktura socjalna grupy. Istnie-
je jednak możliwość zajścia loch w ciĘępoza Ępo-
wym okresem rozrodczym, co w pewnych warunkach
możę zaowocowaó dwoma miotami w ciągu roku, a na-
sienie pozyskiwane od odyńców latem pomimo gor-
szych właściwości odpowiada cechom nasienia płod-
nego, Wysoka rozrodczość tych zwierząt oraz nieby-
wała inteligencj a, j ak równięż wszystkozemość umoz-
liwiĘ dzikom zasiedlenie szerokich obszarów kuli
ziemskiej. Powyższe zaleĘ docenił takźęczłowieki w
procesie udomowienia oraz długotrwałej selekcji do-
prowadził do wyhodowania współczesnych ras świń.
Obecnie hodowane rasy świń, pomimo mozliwości
uczestniczenia w rozrodzię przez caĘ rok, wykamją
jednak obniżenie wskaźników płodności w miesiącach
letnich (3).
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Erata

The authors of the paper Effects of crossbreeding East-
-Friesian with Awassi Ewes on milk production and
mammary gland traits published in vol. 60(8) 8l5-BlB,
2004 of llMlvll - are asking for the enatum some parts of
the text which are given with the blacken letters:
1. There are 27 million sheep in Turkey, and total milk yield

production from those is 724.000 tons as indicated by
recent official data (3).

2. In the present study, phenotypic correlations between
milk yields (60, 90, 120 days and total) in Awassi and
crossbreeds were found significant (except phenotypic
correlation (0.05) between 60 days and total milk
yields for crossbreed ewes),

3. Most of correlations between udder-teat traits investi-
gated in the plesent study were positive and signific,nt
in both Awassi and crossbreed ewes,

W numerze 8/04 ,,MW" w publikacji pt. ,,Porównanie
testu ELISA i PCR w diagnozowaniu zakażeń wirusem
enzootycznej białaczki bydła", Kaczmarczvk E. i wsp.
podano błędne objaśnienia do tab.2.

Jes t :,,tą s amą l i terą al fab etu oznaczono róznic e między
grupami jałowek istotne pTzy p < 0,01".

Powinno lryć: ,,średnie oznaczone różnymi literami al-
fabetu różniąsię istotnie przy p < 0,01".
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