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Szanowni Czytelnicy,
Oddajemy do Waszych rąk kolejny zeszyt LXXVII/2015 Biologia i Hodowla Zwierząt,
publikowany w serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Zeszyt ten, tak jak poprzednie, poświęcony jest szerokiej tematyce przyrodniczej.
Zamieszczone prace uzyskały pozytywną recenzję naukową wydaną przez uznane
autorytety w każdej z dziedzin.
Czasopismo naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest kwartalnikiem. Podstawową formą wydawniczą czasopisma jest tradycyjna forma drukowana,
lecz jest ono także widoczne w Internecie, a jego upowszechnianie wspierają światowe
instytucje indeksujące takie jak: Agro, Index Copernicus, EBSCO, Zoological Record.
Obecnie w rankingu Komitetu Badań Naukowych polskich czasopism naukowych czasopismo zostało wycenione na 7 pkt.
Zachęcamy Państwa do współpracy z naszą serią oraz do jej upowszechniania w szerokim środowisku naukowym i zawodowym.
Z poważaniem,
Wydawnictwo

Dear Readers,
It is our great pleasure to present you the latest issue of the Scientific Journal of Wrocław
University of Environmental and Life Sciences: LXXVII/2015 Biology and Animal Breeding. Like the previous issues, it contains publications on a wide range of topics from
the field of natural sciences.
All published papers received positive non-anonymous reviews of relevant scientific
authorities.
The Scientific Journal of Wrocław University of Environmental and Life Sciences
is a quarterly. Our journal is available not only in a printed format, but also on the Internet
and it may be accessed via such database services as Agro, Index Copernicus, EBSCO,
Zoological Record. In recognition of our achievements, we have been granted 7 points in
the scientific journal ranking of the State Committee for Scientific Research.
We kindly invite you to cooperate with us and we would like to encourage you to promote our journal among the members of your scientific and professional community.
With best regards,
Publishing House Team
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Krystyn Chudoba, Jerzy Akińcza
PROGRAM KOMPUTEROWY „PIGGY”
COMPUTER PROGRAM “PIGGY”1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Institute of Animal Breeding
Artykuł prezentuje program komputerowy „Piggy” przeznaczony dla hodowców trzody chlewnej.
Ideą jego powstania była chęć dostarczenia hodowcom narzędzia ułatwiającego tworzenie podstawowej dokumentacji hodowlanej, związanej z rozrodem loch, w tym edycję istotnego dokumentu
jakim jest metryczka miotu sporządzana w 21. dniu życia prosiąt. Prezentowany program został
objęty licencją „Freeware” i jest dostępny na internetowej stronie WWW Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Słowa kluczowe: trzoda chlewna, rozród, program komputerowy

WSTĘP
Czynności hodowcy trzody chlewnej związane z tworzeniem dokumentów hodowlanych
często w natłoku spraw codziennych są odkładane na dalszy plan, przez co mogą powstawać trudne do nadrobienia zaległości, a nawet niedopuszczalne luki w dokumentacji. Dlatego ideą powstania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu programu „Piggy”
była pomoc hodowcom w tworzeniu zapisów związanych z użytkowaniem rozpłodowym
loch, w tym – w automatycznym tworzeniu metryczek miotu, które hodowcy wystawiają
w 3. tygodniu życia prosiąt. Trzeba tu także zauważyć, że wszelka dokumentacja sporządzona komputerowo ma zwykle tę przewagę nad dokumentacją odręczną, że konieczne
zapisy mogą być weryfikowane przynajmniej pod względem formalnym już w trakcie
ich powstawania, co w poważnym stopniu ogranicza liczbę możliwych błędów. Warto
też uwzględnić fakt, że tworzenie dokumentacji hodowlanej na podstawie nowoczesnej
techniki komputerowej może być atrakcyjnym obowiązkiem młodzieży, odciążając w ten
sposób w codziennej pracy bardziej zaawansowanych wiekiem hodowców.

Do cytowania – For citation: Chudoba K., Akińcza J., 2015. Program komputerowy Piggy. Zesz.
Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXVII, 609: 9–16.
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Nazwę programowi dała pierwszoplanowa kukiełka Miss Piggy z komediowego serialu „Muppet Show” Jima Hensona, zrealizowanego w latach 1976–1981 przez brytyjską telewizję ATV. Co prawda sceptycy niechybnie zauważą, że telewizyjna Miss Piggy
była panną, co może stoi w sprzeczności z funkcją programu, ale dzisiaj…
Program „Piggy” jest objęty licencją „Freeware”, zgodną z zamysłem twórcy licencji
Andrew Fluegelmana – amerykańskiego informatyka i prawnika, a także redaktora czasopism PC World i Macworld. Ideą licencji jest zasada, że autorzy zachowując należne
im prawa autorskie osobiste (© Copyright) i nie ujawniając kodu źródłowego aplikacji,
wyrażają zgodę na jej wolne od opłat wykorzystywanie i rozprowadzanie, także w celach
zawodowych. Zabrania się natomiast czerpania korzyści finansowych z dystrybucji aplikacji przez osoby trzecie.
Proponowany do wykorzystania bezpłatny program „Piggy” nie ma oczywiście cech
kompletnych, komercyjnych systemów komputerowego typu: „Asystent”, „Ana-Pig” czy
„WinPig” (Asystent… 2014, Mroczko 2008, WinPig… 2010), wspomagających pracę
hodowlaną w stadach trzody chlewnej. Jego walorem jest natomiast intuicyjna łatwość
obsługi, niewymagająca szczegółowych instrukcji pisemnych. Walorem programu mniejszej wagi, chociaż też istotnym, może być fakt, że program jako bezpłatny nie niesie ryzyka niepotrzebnego wydatku finansowego, gdyby jego przydatność okazała się wątpliwa.
Autorzy będą jednak wdzięczni za wszelkie uwagi związane z działaniem i przydatnością
programu. Będą one podstawą do sukcesywnego ulepszania aplikacji i jej rozwoju.
ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
Rozważając fizyczne możliwości eksploatowania programu na komputerach osobistych
typu PC, w który to sprzęt jest obecnie wyposażona znaczna liczba gospodarstw hodowlanych trzody chlewnej, autorzy programu musieli rozstrzygnąć kwestię zgodności
programu z dostępnymi na rynku systemami operacyjnymi komputerów. Zdecydowano,
że program będzie przeznaczony dla najbardziej popularnego w Polsce systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft. Równocześnie, wobec zaprzestania po 8 kwietnia
2014 r. dalszego wspierania technicznego wersji „Windows XP” (Zabezpiecz… 2014),
zdecydowano, że program „Piggy” będzie dostosowany do systemów nowszych, tj. w zależności od cech komputera: 32- lub 64-bitowych wersji „Windows Vista”, „Windows 7”,
„Windows 8” i kolejnych, z właściwymi dodatkami „Service Pack”. Zakłada się również,
że mikrokomputery użytkowników programu będą miały przynajmniej w fazie instalacji
programu „Piggy” łączność z Internetem, aczkolwiek nie jest to wymóg bezwzględny.
Z uwagi na możliwe późniejsze automatyczne aktualizacje programu pożądane jest również, ażeby łączność ta była nieprzerwana.
Program „Piggy” zrealizowano jako bardziej uniwersalny program 32-bitowy, oparty na nowoczesnej i stale rozwijanej przez firmę Microsoft relacyjnej bazie danych
„SQL Server”, nazywanej często przez informatyków „silnikiem bazodanowym”1. Jej
zastosowaną implementacją jest Compact 3.5 z dodatkiem Servis Pack 2, odpowiednio w wersjach: 32- lub 64-bitowej 2, obsługiwanymi przez wymienione wyżej wersje
1

2

Silnik programu – zbiór komend (procedur), bibliotek itd. umożliwiających działanie aplikacji
zgodnie z założeniem jej autorów.
W praktyce instalacja bazy na komputerach 64-bitowych wymaga zainstalowania obu wersji
w kolejności: najpierw instalacja wersji 32-bitowej i później wersji 64-bitowej.
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systemu operacyjnego Windows. Jest to jedna z w pełni sprawnych baz danych możliwych do pobrania bezpłatnie ze stron WWW producenta, tj. firmy Microsoft. Jej praktycznie jedynym i nieistotnym ograniczeniem jest rozmiar obsługiwanych danych, który
nie może przekroczyć 10 GB pamięci RAM (pamięć operacyjna komputera: Random
Access Memory). Bardziej istotny może się wydawać rozmiar pamięci RAM zainstalowanej w komputerze użytkownika, ponieważ zasadą działania współczesnych baz danych
jest wczytanie wszystkich plików bazy do pamięci operacyjnej w chwili uruchomienia
programu i ponowny z nią kontakt dopiero przy jego zakończeniu. Pozwala to na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników, np. w warunkach instalacji
sieciowych. Ograniczenie to można jednak uznać również za nieistotne, uwzględniając
wielkości instalowanych obecnie pamięci w komputerach klasy PC, gdzie standardem są
4 GB (4.294.967.296 B) pamięci RAM. Pamięć o takich rozmiarach pozwala obsłużyć
stada liczące teoretycznie blisko miliard osobników. Inne ograniczenie wersji Compact
3.5, dotyczące obsługi maksymalnie 4 rdzeni w komputerach z procesorami wielordzeniowymi, też można pominąć.
Spośród istotnych wymagań sprzętowych konieczne jest, ażeby komputer posiadał
w miarę szybki procesor (powyżej 1 GHz lub szybszy), powyżej 2,2 GB wolnej przestrzeni na dysku oraz, ze względu na wielkość interfejsu programu (okna roboczego),
monitor zapewniający wyświetlenie okna o wielkości 1100 × 680 px. Warunek ten spełniają niemal wszystkie monitory współczesnych laptopów i monitory niezależne oparte
na technologii ciekłokrystalicznej, o przekątnej ekranu większej niż 17 cali.
DZIAŁANIE PROGRAMU
Uruchomiony program zgłasza się niewielką winietą tytułową (ekranem powitalnym),
którą przedstawiono na rycinie 1. Winieta ta po kilku sekundach zanika, a jej miejsce
zajmuje właściwy interfejs programu o wymiarach 1100 × 680 px.

Ryc. 1. Winieta tytułowa programu1
Fig. 1. Splash screen of program
1

Ikona programu oraz grafika użyta w programie instalacyjnym są fragmentami tapety udostępnianej na stronie http://disneypicture.net/r-miss-piggy-212-miss-piggy-wallpaper-3034.htm
Icon of program and graphic used in the installation program are fragments of wallpaper made
available on the website http://disneypicture.net/r-miss-piggy-212-miss-piggy-wallpaper-3034.
htm
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Pojawienie się na ekranie winiety tytułowej może być poprzedzone okienkiem komunikatu o dostępności nowej wersji programu, która może zastąpić wersję aktualną.
Okienko to oraz dostęp do wersji aktualizacyjnej mogą być oczywiście zrealizowane jedynie na komputerach komunikujących się z Internetem na stałe. Zgoda użytkownika
na aktualizację spowoduje automatyczne skopiowanie nowej wersji programu z serwera
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zaktualizowanie używanej wersji, a następnie uruchomienie nowego programu.
W trakcie pierwszego uruchomienia programu interfejs roboczy zostaje częściowo
przesłonięty oknem umożliwiającym spersonalizowanie programu, które polega na wpisaniu numeru stada, nazwy i adresu hodowcy. Należy tu zachować szczególną uwagę,
gdyż dane te są zapamiętywane przez program i powielane automatycznie przy wpisach
dotyczących kolejnych loch. Błędy powstałe w trakcie personalizacji programu mogą być
później trudne do usunięcia.
Interfejs roboczy programu demonstruje rycina 2. Można w nim wyróżnić 2 części:
a) górną, identyfikującą kolejne lochy w stadzie, oraz b) dolną, składającą się z kartoteki
o 6 zakładkach przeznaczonych do opisu kolejnych miotów każdej lochy. Liczba 6 zakładek wydaje się wystarczająca, gdyż na ogół lochy utrzymywane są w stadzie do 4. lub
5. oproszenia.
W programie „Piggy” przyjęto, że „kluczem”, czyli wyróżnikiem każdej lochy w bazie danych, będzie jej numer osobniczy. Konstrukcja numerów stosowanych u trzody
chlewnej zapewnia bowiem ich niepowtarzalność w stadzie, nawet przy założeniu dopuszczalnej migracji loch między stadami. Dodatkowym wyróżnikiem loch może być
także nazwa własna – imię lochy. Nadawanie imion kolejnym lochom może być o tyle
przydatne, że jedną z cech programu „Piggy” jest możliwość sortowania loch zarówno
w kolejności numerów osobniczych, jak i nazw własnych. O aktualnym sposobie sortowania informuje treść komentarza na odpowiednim przycisku u dołu interfejsu programu
oraz wyróżniające się kolorystyką, odpowiednio, dwa pola: numeru z lewego i prawego
ucha lochy lub jedno pole nazwy lochy.
Przy dolnym marginesie interfejsu programu umieszczono szereg przycisków umożliwiających obsługę bazy danych, jak również ustalenie kilku opcji (przycisk ze znakiem
zapytania). Ich funkcje są łatwo czytelne poprzez charakterystyczne ikony lub widoczny
na przyciskach tekst.
Jak zaznaczono na wstępie, funkcją programu jest również automatyczne sporządzanie metryczek miotu w 21. dniu życia prosiąt, którą wywołuje odpowiedni przycisk u dołu
interfejsu. Tworzony przez program dokument w swoim układzie jest zgodny z obowiązującym wzorcem (Załącznik 7), określonym w „Regulaminie prowadzenia ksiąg i oceny” Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, który
to Związek został upoważniony do oceny świń rasy: puławskiej, wielkiej białej polskiej,
polskiej białej zwisłouchej, pietrain, hampshire i duroc Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2008 r. (Rozporządzenie… 2008).
Na życzenie hodowcy dane zawarte w kolejnych metryczkach mogą być w trakcie
wydruku wyprowadzane automatycznie do plików tekstowych, o nazwach tworzonych
według wzorca:
„Metryczka Nr numer stada – numer kolejny metryczki.txt”.

Program komputerowy „Piggy”
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Ryc. 2. Interfejs programu
Fig. 2. Interface of program

W przypadku ponowienia wydruku tej samej metryczki, np. po wprowadzeniu niezbędnych korekt, nastąpi automatyczne nadpisanie takiego pliku, czyli skasowanie pliku
starego i zastąpienie go nowym.
Pliki metryczek mogą być łatwo wykorzystane przez inne aplikacje związane z rejestracją danych w biurach „POLSUS”, co umożliwia czytelna – tekstowa postać danych
oraz ich układ, który pod względem kolejności informacji odpowiada zapisom w metryczkach drukowanych. Pliki te zapisywane są w folderze użytkownika „Dokumenty”.
Standardem zapisu polskich czcionek w nazwach własnych i danych adresowych jest
UTF-8.
Istotnym ułatwieniem obsługi programu są żółte okienka podpowiedzi związane
z niektórymi danymi, jak choćby kodami ras trzody chlewnej czy oznaczeniami przyczyn
upadków prosiąt. Podpowiedzi te można jednak wyłączyć za pomocą odpowiedniej opcji
programu. Nie przewidziano natomiast wyłączania przydatnej podpowiedzi związanej
z zalecanym terminem kolejnego krycia loch, która pojawia się automatycznie po wypełnieniu daty urodzenia każdego miotu. Podobnie przydatną wydaje się podpowiedź numeru wystawianej metryczki miotu, która może zapewnić ciągłość stosowanej numeracji.
Działanie programu, poprzedzone opcjonalnym zapisem dokonanych zmian w bazie
danych, kończy użycie przycisku „Zakończ” lub standardowy przycisk zamykający okna
Windows „”.
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INSTALACJA PROGRAMU
Wersję instalacyjną programu „Piggy”, o nazwie „Piggy_setup.exe”, można pobrać ze
strony WWW Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – Instytut Hodowli Zwierząt poprzez okienko: „Nauka praktyce”. Winietkę
programu instalacyjnego prezentuje rycina 3.
Program „Piggy_setup.exe” po uruchomieniu instaluje wersję wykonawczą w katalogu wybranym przez użytkownika lub w katalogu domyślnym „C:\PIGGY”. Natomiast
wspomniany wcześniej „silnik bazodanowy”, czyli „SQL Server Compact 3.5 SP2”,
należy zainstalować oddzielnie, wyszukując odpowiedni plik instalacyjny w Internecie.
Jednym z przydatnych adresów może tu być np. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5783http.

Ryc. 3. Okno programu instalacyjnego Piggy_setup.exe
Fig. 3. Windows of Piggy_setup.exe

Przystępując do instalacji bazy danych „SQL Server Compact 3.5 SP 2”, należy
sprawdzić we „Właściwościach” komputera, czy użytkowany system operacyjny jest
wyposażony w dodatek „Service Pack” w wymaganej wesji: SP1 dla „Windows 7”
i „Windows Server 2008 R2” oraz SP2 dla systemów „Windows Vista” i „Windows 2008”.
W przypadku ich braku wymagane dodatki należy zainstalować, wykorzystując np. usługę „Panelu sterowania”: „Windows upgrade” lub wyszukując niezbędne pliki w Internecie.

Program komputerowy „Piggy”
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COMPUTER PROGRAM “PIGGY”
Summary
This article presents a computer program „Piggy” designed for pig farmers. The idea behind its
creation was to provide a tool for breeders to the creation of basic breeding documents, associated
with sows reproduction, including editing a document which is significant and prepared in 21 day
old piglets. The present program is licensed „Freeware” and it is possible to download it from the
internet web page of the Faculty of Biology and Animal Breeding of University of Life Sciences
of Wrocław.
Key words: pigs, procreation, computer program
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Czeremcha amerykańska (Prunus serotina Ehrh.) introdukowana do borów sosnowych Europy
rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany, co stanowi zagrożenie dla rodzimych fitocenoz leśnych. Celem przedstawionej pracy było określenie zmian struktury wybranej populacji czeremchy
amerykańskiej na przestrzeni 10 lat badań.
Badania prowadzono w latach 2003, 2008 i 2013 w Nadleśnictwie Wołów na 20 stałych powierzchniach badawczych wyznaczonych w borze sosnowym z dużym udziałem P. serotina.
W celu określenia struktury populacji zliczano osobniki czeremchy amerykańskiej z podziałem na
trzy grupy rozwojowe: siewki i podrost (wysokość <30 cm); osobniki młodociane (30–150 cm);
osobniki dorosłe (>150 cm). Ponadto, w ostatnim roku badań, dokonano analizy rozkładu wysokości P. serotina w warstwie drzew badanego lasu.
Wykazano, że wraz ze wzrostem zagęszczenia Prunus serotina oraz wzmożoną konkurencją pomiędzy osobnikami zmianie ulegają proporcje udziału poszczególnych grup rozwojowych
w strukturze populacji. Istotną cechą wpływającą na trwały rozwój populacji P. serotina była stała
obecność banku najmłodszych roślin, pomimo że liczebności tej grupy rozwojowej ulegała największym przemianom. Najwyższą stabilność w czasie wykazywała grupa osobników o wysokości
pomiędzy 30–150 cm. Ponadto stwierdzono, że zwiększająca się stopniowo liczba dorosłych osobników, w analizowanej populacji P. serotina, tworzy dodatkową zwartą warstwę niskich drzew pod
okapem sosny.
SŁOWA KLUCZOWE: inwazje roślin obcego pochodzenia, czeremcha amerykańska, Prunus
serotina, dynamika populacji, rozwój lasu
Do cytowania – For citation: Halarewicz A., Pruchniewicz D., 2015. Struktura i dynamika lokalnej
populacji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh. na przestrzeni 10 lat badań. Zesz. Nauk.
UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXVII, 609: 17–24.
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WSTĘP
Czeremcha amerykańska Prunus serotina Ehrh. wprowadzona do podszytu lasów sosnowych Europy przechodzi pełny cykl reprodukcyjny i w krótkim czasie wykształca
populacje wtórne, które stanowią zagrożenie dla rodzimych fitocenoz leśnych. Podejmowane do tej pory prace badawcze skoncentrowane były przede wszystkim na ekologii
tego gatunku i dotyczyły potencjału rozmnażania generatywnego (Pairon i wsp. 2006,
Deckers i wsp. 2008), zmian zachodzących w zbiorowiskach leśnych opanowanych przez
P. serotina (Verheyen i wsp. 2007, Chabrerie i wsp. 2008, Vanhellemont i wsp. 2009,
Halarewicz, Żołnierz 2014) oraz wpływu samych ekosystemów na odnawianie się rośliny (Godefroid i wsp. 2005, Verheyen i wsp. 2007, Halarewicz 2011). Brakuje publikacji
naukowych omawiających biologię populacji czeremchy amerykańskiej (Vanhellemont
i wsp. 2010). Dopiero kilka lat temu opracowano pierwszy, i jak do tej pory jedyny,
model lokalnej populacji P. serotina w lesie mieszanym, który umożliwia prześledzenie
eksplozji demograficznej tego gatunku w miejscu pierwotnego nasadzenia (Sebert-Cuvillier i wsp. 2007). Wciąż nierozpoznane pozostają zagadnienia biologii populacji czeremchy amerykańskiej w fitocenozach borowych, które są najbardziej podatne na ekspansję wspomnianej rośliny (Starfinger 1990). Skłoniło to autorów do zwrócenia uwagi na
siedliska borów sosnowych zasiedlonych przez P. serotina. Celem pracy było poznanie
przekształceń struktury wybranej populacji czeremchy amerykańskiej i określenie zmian
jej liczebności w czasie.
Teren badań
Badania prowadzono na terenie Nadleśnictwa Wołów w południowo-zachodniej części
kraju. Do analiz wytypowano oddział leśny o powierzchni 4,9 ha, porośnięty przez bór
sosnowy świeży na glebie rdzawej właściwej (zespół Leucobryo-Pinetum) (51°19´ N;
16°35´ E). Stanowi on niewielką cześć sosnowego kompleksu leśnego. W składzie gatunkowym drzewostanu wybranego lasu dominuje 60-letnia sosna zwyczajna Pinus sylvestris. W celu wzbogacenia podszytu 30 lat temu wprowadzono pojedyncze osobniki
brzozy brodawkowatej Betula pendula, jarzębiny Sorbus aucuparia, świerku pospolitego
Picea abies, modrzewia europejskiego Larix decidua oraz gatunku pochodzenia amerykańskiego – czeremchy amerykańskiej. Ten ostatni takson z łatwością rozprzestrzenił się
w miejscu introdukcji (Halarewicz, Rowieniec 2009), a po 15 latach od wprowadzenia
populacja Prunus serotina zdominowała warstwę krzewów.

MATERIAŁ I METODY
W przedstawionej pracy przyjęto definicję populacji statystycznej jako zbioru osobników
podobnych pod względem badanych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom
statystycznym. Biorąc pod uwagę granice wyznaczonych obiektów, wytyczone zgodnie
z gospodarczym podziałem kompleksu leśnego, populacja statystyczna nie zawsze stanowi odpowiednik całej populacji cenotycznej, czyli zbioru osobników jednego gatunku
w konkretnym zbiorowisku roślinnym (Falińska 2002). Niemniej z uwagi na jednorodność pod względem składu gatunkowego i struktury warunek reprezentatywności dla
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całej populacji jest spełniony. Podczas badań w wytypowanym lesie nie wykonywano
żadnych zabiegów gospodarczych, nie stwierdzono szkód spowodowanych przez wiatr.
Struktura populacji czeremchy amerykańskiej została opracowana na 20 stałych powierzchniach badawczych (10 x 10 m), wyznaczonych losowo w drzewostanie analizowanego boru. Wobec trudności zliczenia wszystkich osobników w populacji przyjęto, że
zagęszczenie osobników obliczone dla 20 płatów spełnia wymogi reprezentatywności
i może być traktowane jako metoda pośrednia do oceny liczebności populacji (Falińska
2002).
Podczas zliczania osobników P. serotina zastosowano podział na trzy grupy (stadia)
rozwojowe: siewki i podrost (wysokość <30 cm), osobniki młodociane (30–150 cm),
osobniki dorosłe (>150 cm). Nie szacowano wieku rzeczywistego osobników, ze względu na stwierdzone w pracach innych autorów duże zróżnicowanie wiekowe podrostów
osiągających podobne wysokości (Sebert-Cuvillier i wsp. 2007). Przyjęto założenie, że
populacyjna rola osobnika nie wynika z jego wieku kalendarzowego, ale z osiągniętego
w danym czasie stadium rozwoju. Jako osobnika traktowano każdą, odizolowaną przestrzennie w części nadziemnej roślinę (Falińska 2002). Badania przeprowadzono w latach: 2003, 2008 i 2013. Jednorazowo w roku 2013 na powierzchniach badawczych dokonano pomiaru wysokości dorosłych osobników czeremchy amerykańskiej przy użyciu
dalmierza laserowego Nikon Forestry 550.
Analizy statystyczne prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA (StatSoft Inc. 2011). Zgodność danych z rozkładem normalnym analizowano testem
W Shapiro-Wilka. Ze względu na odchylenia normalności rozkładów do określenia istotności różnic pomiędzy badanymi grupami użyto nieparametrycznego testu ANOVA Kruskala-Wallisa, przy poziomie p ≤ 0,05.

WYNIKI
W analizowanej populacji czeremchy amerykańskiej wraz z upływem czasu obserwowano różnice w liczbie osobników w poszczególnych latach i grupach rozwojowych
(ryc. 1). Pierwsze badania wykonane w 2003 roku wykazały obecność 9 dorosłych drzew
na analizowanych powierzchniach badawczych, co odpowiada 6% udziału w populacji.
Najliczniejszą grupę stanowiły siewki i podrost – 51% (83 osobniki), natomiast młode drzewka 44% (71 osobników). Po upływie kolejnych 5 lat odnotowano statystycznie istotny wzrost zagęszczenia najmłodszego stadium rozwojowego, którego osobniki
w roku 2008 stanowiły 69% populacji (324 roślin). Ponadto 38 młodych drzew osiągnęło wysokość powyżej 150 cm, co zwiększyło liczebność drzew maturalnych do 8%
udziału w populacji. W roku 2013 proporcje poszczególnych stanów rozwojowych uległy
przemianie. Odnotowano silne zmniejszenie liczby siewek do 29% udziału w populacji
(81 osobników) oraz zwiększenie liczby dorosłych drzew do 37% (103 osobniki). W ostatnim roku badań nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w liczebności wszystkich analizowanych grup. Ponadto wykazano, że na przestrzeni 10 lat liczba osobników
P. serotina tworzących podszyt (30–150 cm) ulegała niewielkim zmianom w porównaniu
z pozostałymi grupami rozwojowymi.
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Liczba osobników P. serotina
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siewki i podrost <30 cm – seedlings and saplings <30 cm
osobniki młodociane 30–150 cm – young trees 30–150 cm
osobniki dorosłe >150 cm – grown up trees >150 cm

Ryc. 1. Zmiany struktury grup rozwojowych w populacji P. serotina. Różne indeksy literowe dla
lat oznaczają istotne różnice pomiędzy grupami (test Kruskala-Wallisa, p ≤ 0,05, n = 20)
Structure changes of developmental groups in P. serotina population. Different letters
for years indicate significant differences between groups (Kruskal-Wallis test, p ≤ 0,05,
n = 20)

Ryc. 2. Rozkład wysokości Prunus serotina dla osobników >150 cm (rok 2013), n = 103. Wartości
procentowe oznaczają udział osobników w wyznaczonych przedziałach wysokości
Height distribution of Prunus serotina for individuals >150 cm (2013), n = 103. Percentage
values indicate proportion of individuals in determine height ranges
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Z przeprowadzonych testów statystycznych wynika, że rozkład wysokości osobników
dorosłych czeremchy amerykańskiej w ostatnim roku badań, mimo iż kształtem przypomina teoretyczny rozkład normalny (ryc. 2), istotnie różni się od niego (SW = 0,94,
p = 0,0001, skośność = -0,84). Spośród 103 drzew P. serotina 64 osobniki (62% populacji) mieszczą się w przedziale od 5,1 do 7,0 m. Dla 6 osobników odnotowano zakres
wysokości do 3 m. Średnia wysokość czeremchy amerykańskiej w wybranym lesie, dla
tej grupy rozwojowej, wynosi 5,8 m, a maksymalna 8,5 m. Dla porównania wysokość
górnego piętra drzewostanu sosnowego wynosi około 18 m. Najstarsze drzewa w populacji P. serotina, odnotowane w roku 2003 na wyznaczonych kwadratach badawczych,
po 10 latach wciąż charakteryzowały się głównie płaskokulistym pokrojem korony oraz
wolniejszymi przyrostami w porównaniu z pozostałymi osobnikami dorosłymi. Ponadto
stwierdzono, że nie brały one udziału w budowie dodatkowej warstwy niskich drzew pod
okapem sosny.

DYSKUSJA
Po 20 latach od wprowadzenia czeremchy amerykańskiej do podszytu analizowanego
boru obserwowano spontaniczne odnawianie się gatunku i obecność wszystkich stadiów
rozwojowych. Największą dynamiką liczebności charakteryzowała się grupa siewek
i podrostu. W warunkach europejskich, pod zwartym okapem drzew, czeremcha amerykańska kwitnie dopiero w wieku około 20 lat (Starfinger 1990), wytwarzając najwięcej
kwiatów do 30. roku życia (Pairon i wsp. 2006). Przy czym coroczne kwitnienie i owocowanie gatunku cechuje się dużą zmiennością, a ponadto zdarza się, że zaledwie 15%
kwiatów czeremchy amerykańskiej w podszycie borów przekształca się w owoce, natomiast 25% z zawiązanych owoców przedwcześnie opada (Pairon i wsp. 2006). Biorąc pod
uwagę ograniczenia P. serotina w przystąpieniu do kwitnienia i przebiegu owocowania,
istotną rolę w odnawianiu się gatunku odgrywa zdolność do wytwarzania odrośli korzeniowych (Closset-Kopp i wsp. 2007, Halarewicz 2011). Przy utrzymującym się deficycie
światła ograniczające swoje przyrosty, nalot i osobniki pochodzące z klonalnej propagacji tworzą gęsty bank siewek i podrostu (Closset-Kopp i wsp. 2007, Vanhellemont i wsp.
2009). Czeremcha amerykańska jest zdolna do opanowania i długotrwałego utrzymania
się w runie nie tylko dlatego, że czasowo toleruje zacienienie, ale również z tego powodu,
że utworzona przez nią warstwa składa się z osobników w różnym wieku, które zastępują
rośliny zamierające. Taka strategia regeneracji redukuje wpływ zmienności corocznego
owocowania. Może jednocześnie stanowić próbę wytłumaczenia silnego rozwoju populacji P. serotina w warstwie runa w roku 2008.
Dorosłe drzewa czeremchy amerykańskiej rosnące na powierzchniach badawczych
w ostatnim roku badań (2013), z wyjątkiem osobników najstarszych, pochodziły z banku siewek i podrostu powstałego w miejscu introdukcji P. serotina. W analizowanym
siedlisku przeczekały prawie 10 lat, w różnych stadiach rozwojowych, aby następnie
w stosunkowo krótkim czasie utworzyć zwartą koronę czeremchy amerykańskiej pod
okapem sosny. Bardzo silne przyrosty osobników P. serotina (do 60 cm rocznie) zachodzące w wyniku poprawy warunków świetlnych są zjawiskiem znanym (Closset-Kopp
i wsp. 2007). Według prac badawczych Vanhellemont i wsp. (2010) wysokość drzew
P. serotina w borach sosnowych, przy założeniu stałości struktury najwyższej warstwy
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lasu, zależy zarówno od cech osobniczych (wiek, średnica), jak i oddziaływań konkurencyjnych z sąsiadującymi drzewami innych gatunków.
Utworzenie dodatkowej warstwy niższych drzew P. serotina, w przypadku naszych
badań na średniej wysokości 5,5 m, przyczyniło się do pogorszenia warunków świetlnych w runie i w efekcie do częściowego zamierania istniejących osobników juwenilnych
P. serotina. Prawdopodobnie pojawiło się też niewiele nowych roślin, w porównaniu
z latami wcześniejszymi, co może być związane z uaktywnieniem czynników wewnątrzpopulacyjnych regulujących liczebność populacji. Do czynników takich należą w przypadku roślin klonalnych zaniechanie kwitnienia (Falińska 2004) i ograniczenie aktywności merystemów odpowiedzialnych za wytwarzanie odrośli korzeniowych (De Kroon
1993).
Przedstawiony przez Sebert-Cuvillier i wsp. (2007) matematyczny model dynamiki
populacji P. serotina w lesie mieszanym, z silnie zwartą warstwą korony, pozwolił na zidentyfikowanie stadium życiowego gatunku (bank siewek i podrostu), które jest krytycznym elementem w programie jego kontroli. Wykonane przez nas badania opisują pewien
okres rozwoju 30-letniej, lokalnej populacji P. serotina. Jest on dość istotny dla całej fitocenozy, ze względu na stwierdzoną tendencję do przemiany jednopiętrowego drzewostanu sosnowego w kierunku drzewostanu dwupiętrowego, z piętrem dolnym utworzonym
przez silnie rozbudowaną warstwą drzew czeremchy amerykańskiej. Uzyskane wyniki
mogą być wykorzystane jako przesłanka do wyboru skutecznego terminu zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach sosnowych z domieszką P. serotina. Ponadto, przedstawione opracowanie może stanowić materiał źródłowy przydatny przy kontynuacji badań
populacyjnych czeremchy amerykańskiej w wybranej fitocenozie.

WNIOSKI
Wraz ze wzrostem zagęszczenia Prunus serotina, zmianami warunków świetlnych oraz
wzmożoną konkurencją pomiędzy osobnikami zmieniają się proporcje udziału poszczególnych grup rozwojowych w strukturze populacji.
Istotną cechą wpływającą na trwały rozwój populacji P. serotina jest stała obecność
banku młodych roślin, pomimo dynamicznych zmian liczebności tej grupy rozwojowej.
Liczebność osobników P. serotina, o wysokości pomiędzy 30–150 cm, wykazuje najwyższą stabilność w czasie.
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STRUCTURE AND LOCAL POPULATION DYNAMICS
OF BLACK CHERRY PRUNUS SEROTINA Ehrh. DURING
ONE DECADE RESEARCH
Summary
Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) introduced to the pine forests of Europe spreads uncontrollably and may cause danger to native forest phytocoenoses. The aim of the presented study was to
determine the structure of a selected population of black cherry over the last 10 years of research.
The study was conducted in 2003, 2008 and 2013 in Wołów Forest Division on 20 permanent
research plots set in the pine forest with a high proportion of P. serotina. In order to determine
the structure of the population, each black cherry was counted and divided into three groups development: seedlings and saplings (height <30 cm), young trees (30–150 cm) and grown up trees
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(>150 cm). Moreover, in the last year of the study there was made and analysis of the height distribution of P. serotina in the overstorey of the studied pine forest.
It has been shown that with the higher density of Prunus serotina and increased competition between individuals, change the relative proportions of development groups in the structure of the population. An important feature affecting the persistent development of the population of P. serotina
was the constant presence of the bank’s youngest plants, although the size of the development group
underwent the biggest changes. The highest stability in time showed a group of individuals with
a height of between 30–150 cm. Moreover, the gradually increasing number of adults in the analyzed population of P. serotina, creates an additional layer of dense low trees under pine canopy.
KEY WORDS: alien plant invasions, black cherry, Prunus serotina, population dynamics, forest
development
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KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO I OKOLIC
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W latach 2009–2014 na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzono inwentaryzację
teriofauny (oprócz nietoperzy), stwierdzając występowanie 38 gatunków.
W przypadku drobnych ssaków (Micromammalia) posługiwano się dwiema metodami badawczymi: (1) odłowami w pułapki żywołowne i (2) analizą materiału wypluwkowego. Odłowy prowadzono na sześciu powierzchniach, zlokalizowanych w różnych siedliskach.
Informacje na temat pozostałych gatunków ssaków uzyskano na podstawie przeprowadzonych
tropień, poszukiwań śladów aktywności życiowej, kontroli budek lęgowych dla ptaków oraz obserwacji bezpośrednich i nasłuchów zwierząt w terenie.
Po raz pierwszy na badanym terenie wykazano stanowiska następujących chronionych ssaków:
rzęsorka rzeczka Neomys fodiens, ryjówki malutkiej Sorex minutus, zębiełka karliczka Crocidura
suaveolens, badylarki Micromys minutus, karczownika ziemnowodnego/karczownika mniejszego
Arvicola amphibius/Arvicola scherman i łasicy Mustela nivalis.
SŁOWA KLUCZOWE: teriofauna, drobne ssaki, Przedgórze Sudeckie

WSTĘP
Dotychczasową wiedzę o ssakach gminy Kamieniec Ząbkowicki należy uznać za niewystarczającą. Na podstawie różnych źródeł literaturowych udokumentowane zostało
występowanie na jej obszarze zaledwie kilku gatunków chronionych ssaków: jeża zachodniego Erinaceus europaeus, chomika europejskiego Cricetus cricetus, popielicy
Glis glis = Myoxus glis, orzesznicy Muscardinus avellanarius, bobra europejskiego
Do cytowania – For citation: Kozyra K., Moska M., 2015. Chronione ssaki (oprócz nietoperzy)
kamieńca ząbkowickiego i okolic. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXVII, 609:
25–34.
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Castor fiber oraz wydry Ltra lutra (Surdacki 1973, Pucek, Raczyński 1983, Duduś 2007,
Lewandowski 2009).
Celem naszych badań było zatem uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy o chronionych gatunkach ssaków, zamieszkujących tę część Dolnego Śląska. W pracy korzystano
z list gatunków chronionych stanowiących załączniki do najnowszego rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Rozporządzenie 2014).
Teren badań
Gmina Kamieniec Ząbkowicki znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie
ząbkowickim, a jej powierzchnia wynosi 96,24 km2 (ryc. 1). Położona jest w obrębie
trzech mezoregionów Przedgórza Sudeckiego (Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, Obniżenia Otmuchowskiego i Przedgórza Paczkowskiego) oraz, niewielka jej część, w obrębie mezoregionu Gór Bardzkich (Kondracki 2000). Przez gminę przepływa rzeka Nysa
Kłodzka (na długości ponad 10 km), a także jej dopływy (Budzówka, Studew, Ożarski
Potok, Mąkolnica, Świda). Na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zlokalizowane są
dwa zbiorniki zaporowe: Kozielno i Topola, o łącznej powierzchni 3,4 km². Inwentaryzowany obszar charakteryzuje się występowaniem zróżnicowanego podłoża. Wyróżniamy
tu gleby bielicowe (33%), gleby brunatne (35%), czarne ziemie (0,6%), gleby organogeniczne (0,4%) i mady (31%) (Szczepaniak 2004). Trzy czwarte powierzchni gminy jest
użytkowana rolniczo. Lasy, zajmujące niewielką powierzchnię gminy (5,7%), znajdują
się w granicach administracyjnych nadleśnictw Bardo Śląskie oraz Henryków (Szczepaniak i in. 2004). Są one położone w VII Sudeckiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej oraz
dzielnicy III Przedgórza Sudeckiego (Kondracki 2000).
W granicach gminy zlokalizowany jest obszar Natura 2000 – Łęgi koło Chałupek
(PLH020104), utworzony głównie do ochrony dobrze zachowanych lasów łęgowych
(szczególnie podgórskich postaci łęgu jesionowego) (Natura 2000 SDF).

METODY BADAŃ
W latach 2009–2014 na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzono inwentaryzację ssaków. Zastosowano różnorodne metody badawcze: odłowy w pułapki żywołowne, analizę materiału kostnego z wypluwek sów (Strigiformes) i ptaków szponiastych
(Accipitriformes), oznaczanie tropów, bezpośrednie obserwacje zwierząt w terenie, analizę śladów aktywności, kontrole budek lęgowych dla ptaków i naturalnych dziupli oraz
wysłano ankiety do nadleśnictw i przeprowadzono wywiady z lokalną społecznością.
Kompletując wykaz ssaków chronionych, zamieszkujących teren inwentaryzowanej gminy, wykorzystano również dostępne dane z literatury. Wszystkie stanowiska ssaków lokalizowano za pomocą odbiornika GPS (Garmin).
Odłowy drobnych ssaków prowadzono od lipca do listopada 2010 roku w metalowe stożki (30 sztuk) i drewniane skrzynki (30 sztuk). Wyznaczono sześć powierzchni
badawczych: w Kamieńcu Ząbkowickim w lesie grądowym (1), w byłej wsi Pilce (2),
w Kamieńcu Ząbkowickim nad Nysą Kłodzką (3), w Bartnikach (4), w Chałupkach (5)
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i w Starczowie (6) (ryc. 1). W pułapkach umieszczano pokarm, a dno stożków wyścielano
mchem. Metalowe stożki i drewniane pułapki żywołowne ustawiano w transektach o długości 0,5 kilometra (Andrzejewski i wsp. 1966, Gurnell i Flowerdew 2006). Po oznaczeniu gatunku wszystkie zwierzęta wypuszczano niezwłocznie w miejscu złowienia.
Odłowy prowadzono na podstawie zezwolenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
(DOP Ozgiz-420/IV-30/2407/10/ls).
Drobne ssaki identyfikowano także na podstawie pozyskanego materiału wypluwkowego (Pucek 1984, Yalden 2009). Zgromadzone w latach 2010–2011 zrzutki (zebrane
w marcu, we wrześniu i w listopadzie) należały do trzech gatunków ptaków: pustułki
Falco tinnunculus, puszczyka Stirx aluco i sowy uszatej Asio otus. Materiał kostny pochodził z czterech stanowisk: z budynku byłego PGR-u w Doboszowicach (1), z sąsiedztwa pałacu na Górze Zamkowej w Kamieńcu Ząbkowickim (2), z sąsiedztwa kościoła
w Sosnowej (3) i z wieży kościelnej w Topoli (4) (ryc. 1).
Stwierdzenia ssaków o większych rozmiarach ciała były dokonywane głównie na
podstawie pozostawionych tropów i innych śladów ich obecności, a także bezpośrednich
obserwacji zwierząt w terenie.
Obecność ssaków z rodziny popielicowatych (Gliridae) stwierdzono, opierając się
na nocnych nasłuchach oraz o poszukiwaniach w terenie charakterystycznie zgryzionych
bukwi (Jurczyszyn 1998, Nowakowski 2009, Czarpacka 2010). Dodatkowo, w przypadku tej grupy gryzoni, na przełomie sierpnia i września 2010 roku kontrolowano dziuple
oraz budki dla ptaków.

Ryc. 1. Gmina Kamieniec Ząbkowicki: 1 – zbiorniki wodne i rzeki, 2 – miejsca odłowów, 3 –
miejsca zbioru wypluwek
Fig. 1. The administrate unit of Kamieniec Ząbkowicki 1 – lakes and rivers, 2 – location of trapping, 3 – location of collecting pellets
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WYNIKI I OMÓWIENIE
Przegląd chronionych gatunków ssaków
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i danych literaturowych na obszarze gminy
Kamieniec Ząbkowicki stwierdzono obecność 38 gatunków ssaków (tab. 1), w tym 15
chronionych. Stanowiska dwóch innych gatunków chronionych: chomika europejskiego
Cricetus cricetus i orzesznicy Muscardinus avellanarius znane są z literatury (Surdacki
1973, Duduś 2007).
Jeż zachodni Erinaceus europaeus. Największy owadożerny ssak w Polsce. Zamieszkuje
zadrzewienia, parki i ogrody. Jego obecność wykazywano w Kamieńcu Ząbkowickim
i Byczeniu, gdzie znaleziono trzy martwe osobniki.
Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens. Gatunek związany ze środowiskiem wodnym. Obecność tego ssaka odnotowano w 2010 roku, na obszarze Natura 2000 „Łęgi k. Chałupek”, gdzie został stwierdzony nad brzegiem Nysy Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim (stanowisko nr 3).
Ryjówka aksamitna Sorex araneus. Ryjówka spotykana w lasach liściastych, wilgotnych
zadrzewieniach, w pobliżu pól i ogrodów. Była najczęściej wykazywanym gatunkiem
z rodziny ryjówkowatych. Ryjówkę odłowiono na pięciu stanowiskach: w Kamieńcu
Ząbkowickim, w lesie grądowym na Górze Zamkowej (stanowisko 1) oraz w lesie
łęgowym i grądowym nad Nysą Kłodzką (stanowisko 2); w dawnej wsi Pilce, w zadrzewieniach nad Nysą Kłodzką (stanowisko 3); w Bartnikach, w zakrzaczeniach
i zadrzewieniach nad zbiornikiem wodnym oraz na łące (stanowisko 4); w Chałupkach, na obszarze Natura 2000 „Łęgi k. Chałupek” (stanowisko 5).
Ryjówka malutka Sorex minutus. Ryjówka, która preferuje lasy liściaste, ale bardziej
wilgotne niż ryjówka aksamitna. Gatunek ten odłowiono na trzech stanowiskach:
w lesie grądowym na Górze Zamkowej w Kamieńcu Ząbkowickim (stanowisko 1);
w dawnej wsi Pilce (stanowisko 2), w zadrzewieniach nad rzeką Nysą Kłodzką (stanowisko 4). Szczątki kostne tego gatunku znaleziono ponadto w wypluwce puszczyka
z Doboszowic.
Zębiełek karliczek Crocidura suaveolens. Występuje w ogrodach, sadach i na polanach
(Pucek 1984). Zębiełek karliczek został odłowiony w Kamieńcu Ząbkowickim, w pobliżu zadrzewień śródpolnych i zabudowań (stanowisko nr 1).
Kret Talpa europaea. Zamieszkuje prawie całą Polskę. Ślady obecności kreta (kopce)
zostały stwierdzone na obszarze całej gminy. Odnotowywano go najczęściej na terenach otwartych, w ogrodach i na polanach (w Kamieńcu Ząbkowickim, Starczowie,
Doboszowicach, Sosnowej, Topoli, Pomianowie Górnym i Mrokocinie).
Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris. Stwierdzana w kompleksach leśnych i parkach.
Rudą i ciemną odmianę stwierdzono w lesie na Górze Zamkowej w Kamieńcu Ząbkowickim i w Chałupkach.
Popielica Glis glis = Myoxus glis. Zasiedla lasy liściaste i parki. Jej obecność wykazano
w grądzie na Górze Zamkowej, na podstawie zebranych, charakterystycznie zgryzionych, orzeszków bukowych oraz stosując nocne nasłuchy, prowadzone w porze żerowania tych ssaków. Dzięki informacjom uzyskanym z nadleśnictw Henryków i Bardo
Śląskie wiadomo, że gryzoń ten występuje także w pobliżu miejscowości Mąkolno
oraz między Pomianowem Górnym a Doboszowicami.
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Orzesznica Muscardinus avellanarius. Stwierdzona na granicy gminy Kamieniec Ząbkowicki, w Ożarach i w Chwalisławiu (Duduś 2007, Bartmańska i wsp. 2010) oraz
w podszycie krzewów lasu liściastego w Kamieńcu Ząbkowickim.
Bóbr europejski Castor fiber. Zasiedla tereny podmokłe, brzegi, zakola rzek. Na terenie gminy występuje w Bartnikach oraz nad Nysą Kłodzką. Obecność tego gatunku
stwierdzono także w pobliżu Topoli oraz w okolicy Byczenia.
Karczownik ziemnowodny/mniejszy Arvicola amphibius/scherman. Żyje zarówno na
terenach podmokłych, jak i w miejscach oddalonych od wody. Na inwentaryzowanym
obszarze wykazany w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie znaleziono martwego osobnika. Miejsce stwierdzenia, ze względu na znaczne oddalenie od cieków wodnych,
z którymi ściśle związany jest karczownik ziemnowodny, może pośrednio wskazywać, że stwierdzenie dotyczyło karczownika mniejszego. Niemniej brak zachowanego materiału identyfikacyjnego uniemożliwia pewne i jednoznaczne zaklasyfikowanie osobnika do konkretnego gatunku na podstawie obowiązujących kryteriów
identyfikacyjnych.
Badylarka Micromys minutus. Zasiedla łąki z wysokim trawami i trzcinowiska. Szczątki
kostne badylarki zostały wypreparowane z wypluwek puszczyka, pustułki i uszatki
odnalezionych na trzech stanowiskach: w Doboszowicach, w Kamieńcu Ząbkowickim i w Topoli. W maju i w czerwcu 2010 r. zauważono w Pilcach i w Starczowie
gniazda badylarki, umieszczone w wysokiej trawie.
Mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus. Zamieszkuje zadrzewienia śródpolne i zarośla,
najliczniej występuje w nasłonecznionych siedliskach. Stwierdzona w Kamieńcu
Ząbkowickim w trakcie odłowów.
Wydra Lutra lutra. Żyje w okolicy zbiorników wodnych. Obecność tego gatunku odnotowano w obrębie kompleksów stawów „Bartniki”, nad Nysą Kłodzką w dawnej wsi
Pilce, w Kamieńcu Ząbkowickim i niedaleko Byczenia.
Gronostaj Mustela erminea. Najczęściej zasiedla obszary podmokłe: łąki i doliny rzeczne. Tropy gronostaja znaleziono w Kamieńcu Ząbkowickim, w dawnej wsi Pilce
i w pobliżu Nysy Kłodzkiej.
Łasica Mustela nivalis. Najmniejszy przedstawiciel rzędu drapieżnych w krajowej teriofaunie. Zasiedla zarówno różnego rodzaju lasy i zadrzewienia, jak i biotopy otwarte.
Łasica została odłowiona w Bartnikach we wrześniu 2010 roku, w nadbrzeżnych zadrzewieniach. Drugie stanowisko zlokalizowano w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie
w październiku 2010 roku znaleziono martwego osobnika.
Spośród ssaków, których występowanie stwierdzono na terenie gminy Kamieniec
Ząbkowicki, 1 gatunek podlega ochronie ścisłej, a 15 kolejnych – częściowej (Rozporządzenie 2014). Do pierwszej grupy należy orzesznica. Ochroną częściową objęte są:
ryjówka malutka, ryjówka aksamitna, rzęsorek rzeczek, zębiełek karliczek, jeż zachodni,
wiewiórka pospolita, popielica, kret, badylarka, mysz zaroślowa, karczownik ziemnowodny/karczownik mniejszy, bóbr europejski, gronostaj, łasica i wydra.
Wszystkie przedstawione gatunki znajdują się na Czerwonej Liście IUCN (IUCN
2014) jako gatunki niższego ryzyka/najmniejszej troski (kategoria LC). Niektóre ze ssaków stwierdzonych na opracowywanym terenie zostały uwzględnione w załączniku II
(jako ściśle chronione gatunki) i III (jako chronione gatunki) Dyrektywy Siedliskowej
(Dyrektywa 1992) (tab. 1).
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Tabela 1
Table 1
Wykaz gatunków ssaków występujących na obszarze gminy Kamieniec Ząbkowicki
List of mammals species of administrative unit of Kamieniec Ząbkowicki
Dyrektywa
Dane
Siedliskowa
Gatunek
Dane własne
z literatury
Habitats
Species
Own data
Literature
Directive
data
( II, IV)
1

ERINACEOMORPHA*
jeż zachodni Erinaceus europaeus

2

+
SORICOMORPHA*
rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
+
ryjówka aksamitna Sorex araneus
+
ryjówka malutka Sorex minutus
+
zębiełek karliczek Crocidura suaveolens
+
kret europejski Talpa europaea
+
GRYZONIE (RODENTIA)
wiewiórka pospolita* Sciurus vulgaris
+
orzesznica** Muscardinus avellanarius
popielica* Glis glis
+
bóbr europejski* Castor fiber
+
karczownik ziemnowodny* Arvicola amphibius/
+
karczownik mniejszy* Arvicola scherman
nornik bury Microtus agrestis
+
nornik zwyczajny Microtus arvalis
+
darniówka zwyczajna Microtus subterraneus
+
nornica ruda Myodes glareolus
+
piżmak Ondatra zibethicus
+
chomik europejski** Cricetus cricetus
mysz polna Apodemus agrarius
+
mysz leśna Apodemus flavicollis
+
mysz zaroślowa* Apodemus sylvaticus
+
badylarka* Micromys minutus
+
mysz domowa Mus musculus
+
szczur wędrowny Rattus norvegicus
+
ZAJĘCZAKI (LAGOMORPHA)
królik europejski Oryctolagus cuniculus
zając szarak Lepus europaeus
+
DRAPIEŻNE (CARNIVORA)
lis pospolity Vulpes vulpes
+
jenot Nyctereutes procyonoides
+
wydra europejska* Lutra lutra
+
kuna domowa Martes foina
+
kuna leśna Martes martes
+
borsuk Meles meles
+
gronostaj* Mustela erminea
+

3

4

+

+
+
+

IV
II; IV

+
+

II; IV

+

II, IV

+
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Tabela 1 cd.
Table 1 cont.

1

2

3

4

łasica* Mustela nivalis
+
tchórz zwyczajny Mustela putorius
+
norka amerykańska Neovison vison
+
PARZYSTOKOPYTNE (ARTIODACTYLA)
dzik Sus scrofa
+
sarna Capreolus capreolus
+
jeleń szlachetny Cervus elaphus
+
* gatunki pod ochroną częściową – species under partial protection
** gatunki pod ochroną ścisłą – species under strict protection
II – załącznik II Dyrektywy Siedliskowej – II – Annex II of the Habitats Directive
IV – załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej – IV – Annex IV of the Habitats Directive

W trakcie prowadzonych badań terenowych nie udało się potwierdzić na obszarze
gminy Kamieniec Ząbkowicki obecności chomika wykazanego tu w ubiegłych latach.
W przypadku chomika europejskiego jeszcze w latach 70. XX wieku na Dolnym Śląsku przebiegała zachodnia granica jego występowania. Zasięg tego gryzonia znacznie się
zmniejszył i obecnie ma charakter wyspowy (Surdacki 1973, Ziomek i Banaszek 2007,
2009). Izolowane populacje tego gatunku występują przede wszystkim we wschodniej
części kraju (Ziomek i Banaszek 2009). W opracowaniu dotyczącym inwentaryzacji
przyrodniczej gminy Kamieniec Ząbkowicki Duduś (2007) podaje informację uzyskaną
z materiałów ankietowych, wskazującą na występowanie chomika w okolicy Starczowa
jeszcze przed kilkunastu laty, jednak brak jest innych danych potwierdzających tę informację.
Od kilku lat w całym kraju obserwuje się ekspansję bobra europejskiego (Czech
2000). Występowanie tego gryzonia wykazano także w gminie Kamieniec Ząbkowicki.
Wzrost liczby stwierdzeń gatunku w porównaniu z danymi z roku 2007 (Duduś 2007)
pozwala wnioskować o istnieniu stabilnej populacji na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na badanym obszarze stwierdzono zgryzy, tamy bobrowe oraz tropy w pobliżu
Bartnik i nad Nysą Kłodzką.
Ze względu na wyraźne różnice morfologiczne i ekologiczne pomiędzy przedstawicielami dwóch, uznawanych wcześniej za podgatunki, form karczownika ziemnowodnego (ssp. scherman i ssp. terrestris) kilka lat temu zaproponowano powrót do klasyfikacji
z I połowy XX wieku (Amori i wsp. 2008, Batsaikhan i wsp. 2008). Tym samym karczowniki charakteryzujące się mniejszymi rozmiarami i prowadzące wybitnie podziemny
tryb życia uznano za odrębny gatunek – Arvicola scherman, podczas gdy „morfotyp”
charakteryzujący się większymi rozmiarami i związany z siedliskami nadwodnymi sklasyfikowano jako Arvicola amphibius (Panteleyev 2001, Wilson i Reeder 2005). Część
badaczy opierając się na wynikach badań genetycznych europejskich karczowników,
podważa jednak zasadność wydzielania kolejnego gatunku, wskazując, że A. scherman
powinien być traktowany raczej jako morfotyp aniżeli odrębny gatunek (Kryštufek i wsp.
2014). Pomimo trwającej dyskusji co do zasadności wydzielania mniejszej formy jako
odrębnego gatunku od 2014 roku, wraz z wejściem nowego Rozporządzenia w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt, oficjalnie wskazuje się na występowanie dwóch gatunków
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na terenie Polski. Pasmo Sudetów i jego przedgórze wskazywane były w latach 70. ub.
wieku jako miejsce występowania podgatunku A. terrestris scherman, klasyfikowanego
obecnie jako karczownik mniejszy (Cais 1974). Wydaje się, że wyznaczony wówczas
zasięg poszczególnych przedstawicieli rodzaju Arvicola wymaga dziś uzupełnienia i zaktualizowania, niemniej jest bardzo prawdopodobne, że badany teren znajduje się w rejonie sympatrycznego występowania obu gatunków karczowników. Zarówno miejsce
stwierdzenia, które znajdowało się w znacznej odległości od wody, charakter siedliska,
jak i ubarwienie czy nieduże rozmiary osobnika wykazanego na terenie gminy Kamieniec
Ząbkowicki wskazują, iż stwierdzenie mogło dotyczyć karczownika mniejszego. Jednak
ze względu na brak możliwości potwierdzenia poprawności tego oznaczenia i możliwość
występowania na badanym obszarze obu wydzielanych obecnie gatunków karczowników
w wykazie uwzględniono oba gatunki łącznie.

PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji wykazano po raz pierwszy na obszarze
gminy stanowiska kilku gatunków ssaków chronionych: zębiełka karliczka, rzęsorka
rzeczka, ryjówki malutkiej, badylarki, karczownika ziemnowodnego/karczownika mniejszego i łasicy. Gatunki te są na zinwentaryzowanym obszarze szeroko rozpowszechnione,
a obecność dogodnych siedlisk pozwala zakładać, że kondycja ich populacji nie powinna
ulec pogorszeniu. Pomimo wybitnie rolniczego charakteru gminy charakteryzuje się ona
stosunkowo zróżnicowaną teriofauną. Łącznie na omawianym obszarze odnotowano blisko połowę wszystkich krajowych gatunków (wyłączając nietoperze).
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PROTECTED MAMMALS (EXCEPT FOR BATS)
IN THE VICINITY OF KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
Summary
From 2009–2014 an inventory of the teriofauna (except for bats) was established and 38 species
(1) of domestic teriofauna (of which three species are known from literature) were also identified in
the commune of Kamieniec Ząbkowicki (2). In the case of small mammals (Micromammalia) two
research methods were used: live capture traps (metal cons and wooden box traps) and an analysis of pellet materials. Data on large mammals was obtained by conducting an analysis of animal
tracks, traces of life activity, controlling nesting boxes for birds and by using direct observations of
animals in the field.
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For the first time the localities of the following protected species were found: a water shrew
Neomys fodiens, a pygmy shrew Sorex minutus, a lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens, a water vole/Montane water Arvicola amphibius/Arvicola scherman, a harvest mouse Micromys minutus and a weasel Mustela nivalis.
The research has also provided trace evidences of others protected species: Erinaceomorpha
(Erinaceus europaeus), Soricomorpha (Neomys fodiens, Sorex araneus, Sorex minutus, Crocidura
suaveolens, Talpa europaea), Rodentia (Sciurus vulgaris, Muscardinus avellanarius, Glis gli =
Myoxus gliss, Castor fiber, Arvicola amphibius, Apodemus sylvaticus, Micromys minutus) and Carnivora (Lutra lutra, Mustela erminea, Mustela nivalis).
However, there have been no traces of an European hamster. There is noticeable increase in the
number of beaver on the land.
KEY WORDS: teriofauna, small mammals, Sudety Foothills
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POLIMORFIZM GENU KAZEINY CSN1S1 W POZYCJI 663
U KRAJOWYCH OWIEC MIĘSNYCH I WEŁNISTO-MIĘSNYCH
Polymorphism of CSN1S1 in position 663
in national meat and wool-meat sheep breeds
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli
Zwierząt
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and Production
Badania przeprowadzono w latach 2009–2013 w stadach owiec wełnisto-mięsnych ras: merynos
polski (11 stad); merynos polski starego typu (14 stad); corriedale (2 stada); owca żelaźnieńska
(3 stada) oraz ras mięsnych: berrichone du cher (1 stado); suffolk (2 stada) i charolaise (2 stada). Ocenie poddano zwierzęta w wieku od 2 do 11 lat. Badania przeprowadzono na materiale
1737 owiec (1365 ♀ i 372♂). Wszystkie zwierzęta poddane były identyfikacji genu kazeiny α-S1
– CSN1S1 metodą polimorfizmu punktowego SNP. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono zdecydowanie wyższą frekwencję allelu T i genotypu TT u wszystkich ras owiec
w porównaniu z frekwencją allelu C i genotypu CC. Wykazano, że genotyp CC nie wystąpił u ras:
merynos polski starego typu, suffolk i charolaise oraz u tryków ras merynos polski i corriedale.
Stwierdzono, że prace selekcyjne wywarły znaczący wpływ na liczbę i rozkłady frekwencji alleli
i genotypów w zakresie genu kazeiny α-S1 w pozycji 663 u owiec mięsnych i wełnisto-mięsnych,
czego wynikiem była wysoka frekwencja występowania allelu T i genotypu TT.
Słowa kluczowe: owce, CSN1S1, rozkład alleli i genotypów

Wstęp
Bioróżnorodność ras owiec możliwa jest do określenia przez ocenę frekwencji alleli i genotypów różnych genów. W badaniach dotyczących polimorfizmu genu kazeiny w pozycji
663 stwierdzono podobną frekwencję alleli C i T u muflona europejskiego (Niżnikowski
i wsp. 2013), co przekładało się na zrównoważony rozkład genotypów. U pozostałych grup
owiec krajowych, szczególnie charakteryzujących się okrywą mieszaną, allel T i genotyp
Do cytowania – For citation: Niżnikowski R., Czub G., Świątek M., Ślęzak M., Głowacz K., 2015.
Polimorfizm genu kazeiny csn1s1 w pozycji 663 u krajowych owiec mięsnych i wełnisto-mięsnych.
Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXVII, 609: 35–42.
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TT występował istotnie częściej niż allel C i genotypy CC i CT. Konfrontując uzyskane wyniki z pracami dotyczącymi przebiegu procesów udomawiania owiec (Heindleder
i wsp. 2001), kontynuowanych później w drodze selekcji (Ceretti i wsp. 2004, Pariset
i wsp. 2006), uznano, że mogły one wywrzeć wpływ na liczbę i rozkład alleli i genotypów w zakresie genu kazeiny α-S1. W badaniach tych (Heindleder i wsp. 2001) wskazano
również na zasadność przeprowadzenia dalszych prac eksperymentalnych z tego zakresu
u owiec kulturalnych, charakteryzujących się bardziej wyspecjalizowaną użytkowością
(np. mięsną czy wełnisto-mięsną) występujących w polskim pogłowiu (Hodowla Owiec
i Kóz... 2014). W dążeniu do oceny różnorodności genetycznej ras wykorzystano gen
CSN1S1, który posłużył do określenia frekwencji alleli i genotypów, na co wskazywano
w innych pracach badawczych (Ceretti i wsp. 2004, Heindleder i wsp. 2001, Pariset i wsp.
2006). Białko α-S1 kazeiny należy do głównych białek kazeinowych mleka owczego,
determinujących jego skład chemiczny (Mroczkowski i wsp. 2004), co można wiązać
z wieloma cechami użytkowymi (np. wzrost i rozwój potomstwa). Ocena frekwencji występowania genu CSN1S1 może być ciekawym wskaźnikiem dotyczącym tego parametru
produkcyjnego określanego u owiec mięsnych i wełnisto-mięsnych.

Materiał i metody
Badaniami objęto w latach 2009–2013 stada owiec wełnisto-mięsnych ras: merynos
polski (3 stada z woj. wielkopolskiego, 8 stad z woj. kujawsko-pomorskiego); merynos polski starego typu (1 stado woj. wielkopolskie, 5 stad woj. mazowieckie, 8 stad
woj. kujawsko-pomorskie); corriedale (2 stada z woj. podlaskiego); owcy żelaźnieńskiej
(2 stada z woj. podlaskiego i 1 stado z woj. łódzkiego) oraz ras mięsnych: berrichone du cher
(1 stado woj. wielkopolskie); suffolk (2 stada woj. wielkopolskie) i charolaise (2 stada
woj. wielkopolskie). Ocenie poddano zwierzęta w wieku od 2 do 11 lat (tab. 1), pochodzące z losowo wybranych stad. Od zwierząt pobrana została krew z żyły jarzmowej do
probówek zawierających EDTA, w celu izolacji DNA genomowego na potrzeby analiz
molekularno-genetycznych. W badaniach prowadzono ocenę frekwencji genów i genotypów kazeiny α-S1 – CSN1S1 (α-S1 casein) w pozycji 663.
Materiał doświadczalny wykorzystany w badaniach w latach 2009–2013
Summary of experimental material used in the study in 2009–2013
Rasa
Breed
1

Płeć
Sex
♀

♂

2

3

Merynos polski
Polish Merino

303

68

Merynos polski w starym typie
Old type of Polish Merino

450

72

Liczba owiec
Number of sheep
4

2010 – 43 ♀; 6 ♂
2011 – 110 ♀; 11 ♂
2012 – 76 ♀; 29 ♂
2013 – 74 ♀; 22 ♂
2009 – 292 ♀; 12 ♂
2010 – 50 ♀;18 ♂
2011 – 35 ♀; 11 ♂
2012 – 51 ♀; 25 ♂
2013 – 22 ♀; 6 ♂

Tabela 1
Table 1
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1

2

3

Corriedale
Corriedale

134

10

Owca żelaźnieńska
Żelaźnieńska Sheep

286

153

Berrichone du cher
Berrichone du cher

132

40

Suffolk
Suffolk

39

19

Charolaise
Charolaise

21

10

1365

372

Razem w obrębie płci
Total within sex
Razem
Total

4

2011 – 25 ♀; 4 ♂
2013 – 109 ♀; 6 ♂
2010 – 44 ♀; 61 ♂
2011 – 38 ♀; 40 ♂
2012 – 46 ♀; 27
2013 – 158 ♀; 25 ♂
2010 – 14 ♀; 6 ♂
2011 – 41 ♀; 16 ♂
2012 – 23 ♀; 6 ♂
2013 – 54 ♀; 12 ♂
2010 – 8 ♀
2011 – 17 ♀; 9 ♂
2013 – 14 ♀; 10 ♂
2010 – 3 ♀
2011 – 11 ♀; 5 ♂
2013 – 7 ♀; 5 ♂

1737

DNA izolowano z leukocytów krwi konserwowanej za pomocą EDTA. W celu otrzymania wysokiej jakości DNA nadającego się po zamrożeniu i rozmrażaniu do wielokrotnego użycia krew została wstępnie oczyszczona z powodujących modyfikacje w DNA
związków hemu przez usunięcie produktów lizy erytrocytów. DNA było izolowane z leukocytów metodą chromatografii na minikolumnach silikatowych firmy A&A Biotechnology (Gdańsk, Polska). Frakcja otrzymanego w ten sposób DNA posłużyła jako matryca
do amplifikacji polimorficznego fragmentu genu. Genotypowanie alleli prowadzone było
systemem KASPar®. System ten (www.kbioscience.co.uk) polega na stosowaniu metody
polimorfizmu punktowego SNP z użyciem starterów wymienionych w tabeli 2. Na podstawie odczytu genotypowanych prób DNA w obrębie maciorek i tryków przedstawione
zostały rozkłady frekwencji alleli i genotypów. Do obliczeń statystycznych wykorzystany
został pakiet programu SPSS wersja 21.0 (SPSS 21.0 for Windows, IBM Ltd.). Za pomocą testu χ2 zbadano frekwencję alleli i genotypów oraz zróżnicowanie międzyrasowe.
Wyniki zostały przedstawione w tabeli 3.

Locus
CSN1S1
*

- [1]

Startery oraz miejsca genotypowania SNP dla locus CSN1S1
The primers and SNP genotyping of the locus of CSN1S1
Startery 3’ do 5’
Nazwa
Starters 3’ do 5’
SNP
Name
(forward/reverse)
kazeina α-S1
CACTGATGCCCCCTCATT/
X03237:
α-S1 casein TGAGGAACTCCACAATTATGG
663C>T*

Tabela 2
Table 2

Lokalizacja
Localization
Ekson 17
Exon 17
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Zestawienie alleli i genotypów genu kazeiny α-S1 (CSN1S1)
Summary of alleles and genotypes α-S1 casein gene (CSN1S1)
Allel
Allele

Rasa
Breed
1

Merynos polski
Polish Merino

Merynos polski
w starym typie
Old type of Polish
Merino

Corriedale
Corriedale

Owca Żelaźnieńska
Żelaźnieńska Sheep

Berrichone du Cher
Berrichone du Cher

Suffolk
Suffolk

Charolaise
Charolaise

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂

Genotyp
Genotype

C

T

C:C

C:T

T:T

3

4

5

6

7

n

39

567

1

37

265

(%)

6,4

93,6

0,3

12,2

87,5

n

6

130

0

6

62

(%)

4,4

95,6

0,0

8,8

91,2

2

♀

Tabela 3
Table 3

n

57

843

0

57

393

(%)

6,3

93,7

0,0

12,7

87,3

n

9

135

0

9

63

(%)

6,3

93,7

0,0

12,5

87,5

n

57

211

5

47

82

(%)

21,3

78,7

3,7

35,1

61,2

n

2

18

0

2

8

(%)

10,0

90,0

0,0

20,0

80,0

n

119

453

10

99

177

(%)

20,8

79,2

3,5

34,6

61,9

n

65

241

9

47

97

(%)

21,2

78,8

5,9

30,7

63,4

n

54

210

7

40

85

(%)

20,5

79,5

5,3

30,3

64,4

n

15

65

3

9

28

(%)

18,7

81,3

7,5

22,5

70,0

n

1

77

0

1

38

(%)

1,3

98,7

0,0

2,6

97,4

n

0

38

0

0

19

(%)

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

n

5

37

0

5

16

(%)

11,9

88,1

0,0

23,8

76,2

n

3

17

0

3

7

(%)

15,0

85,0

0,0

30,0

70,0
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1

Razem w obrębie płci
Total within sex

Razem
Total

2

♀
♂

3

4

5

6

7

8

n

332

2398

23

286

1056

(%)

12,2

87,8

1,7

21,0

77,3

n

100

644

12

76

284

(%)

13,4

86,6

3,2

20,4

76,4

n

432

3042

35

362

1340

(%)

12,4

87,6

2,0

20,8

77,2

Wpływ rasy P ≤ 0,01 – Effect of breed P ≤ 0.01

Wyniki i ich omówienie
Wyniki dotyczące rozkładu frekwencji alleli i genotypów genu kazeiny zestawiono w tabeli 3. Wpływ zróżnicowania międzyrasowego na rozkład frekwencji alleli i genotypów
okazał się wysoko istotny. Allel C występował sporadycznie u merynosa polskiego, merynosa polskiego starego typu oraz u suffolka, natomiast najczęściej u owcy żelaźnieńskiej, maciorek corriedale i berrichone du cher. Odwrotny układ frekwencji allelu T wykazano w odniesieniu do analogicznych ras. Najniższą frekwencję allelu C i najwyższą
allelu T stwierdzono u rasy suffolk. Grupa tryków tej rasy nie posiadała allelu C, jednak
szersza interpretacja tego wyniku jest utrudniona ze względu na stosunkowo niewielką liczbę zwierząt objętych badaniami. Generalnie jednak stwierdzono zdecydowanie
wyższą frekwencję allelu T nad C u wszystkich ras. Podobną zależność zaobserwowano
również u innych ras owiec, hodowanych przede wszystkim w rejonie basenu Morza
Śródziemnego, ale również na terenie całej Europy Zachodniej (Cerotti i wsp. 2004,
Pariset i wsp. 2006). Analogiczne frekwencje ww. alleli uzyskano także u ras krajowych
o wełnie mieszanej z wyjątkiem wrzosówki i praprzodka owiec – muflona europejskiego
(Niżnikowski i wsp. 2013). Przedstawione różnice wskazują na odmienność owiec merynosowych od pozostałych ras, co wiązać się powinno z różnym ich oddziaływaniem na
cechy składu chemicznego mleka u poszczególnych ras. Merynos polski został opisany
w tym zakresie w pracy Mroczkowskiego i wsp. (2004). Wyniki badań własnych wskazują na zasadność przebadania w zakresie cech mleczności również innych ras owiec poza
merynosowymi.
Zróżnicowanie ras (tab. 3) okazało się wysoko istotne statystycznie. Genotyp CC
nie wystąpił u ras: merynos polski starego typu, suffolk i charolaise oraz u tryków ras
merynos polski i corriedale. U rasy merynos polski frekwencja tego genotypu wystąpiła tylko u jednej maciorki. Z kolei jego najwyższą frekwencję stwierdzono u owcy
żelaźnieńskiej i berrichone du cher. Genotyp heterozygotyczny najrzadziej występował
u obu ras merynosa polskiego i rasy suffolk, natomiast jego najwyższa frekwencja została stwierdzona u rasy żelaźnieńskiej, corriedale i berrichone du cher oraz charolaise.
Frekwencja genotypu TT okazała się najwyższą u rasy merynos polski oraz u rasy suffolk, a najniższa u owcy żelaźnieńskiej oraz maciorek corriedale i berrichone du cher.
U wszystkich grup owiec wykazano istotnie wyższą frekwencję genotypu TT w porów-
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naniu z heterozygotami i homozygotami CC. Potwierdza to stwierdzenie, że procesy domestyfikacyjne mogły wpłynąć na osiągnięcie wyższej frekwencji występowania allelu
T, co ujawniono w odniesieniu do krajowych ras mięsnych i wełnisto-mięsnych. Stan ten
może mieć wpływ na cechy produkcyjne dotyczące mleczności (Mroczkowski i wsp.
2004), co może okazać się przydatne w pracach nad doskonaleniem użytkowości owiec.
Podobne wyniki uzyskano w badaniach nad pochodzeniem innych ras owiec (Heindleder
i wsp. 2004) porównujących muflona europejskiego i wrzosówkę polską (Niżnikowski
i wsp. 2013) z owcami o wełnie mieszanej występującymi w polskim pogłowiu, wykazanym w raporcie Polskiego Związku Owczarskiego (Hodowla Owiec i Kóz... 2014).

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących genu kazeiny α-S1 w pozycji 663 oznaczonego u 8 ras owiec mięsnych i wełnisto-mięsnych stwierdzono:
–– zdecydowaną przewagę frekwencji allelu T i genotypu TT u wszystkich ras owiec
w porównaniu z frekwencją allelu C i genotypu CC.
–– wykazano, że genotyp CC nie wystąpił u obu płci ras: merynos polski starego
typu, suffolk i charolaise oraz u tryków ras merynos polski i corriedale.
–– przeprowadzone badania sugerują, że prace selekcyjne wywarły znaczący wpływ
na ilość i rozkłady frekwencji alleli i genotypów w zakresie genu kazeiny α-S1
w pozycji 663 u badanych ras mięsnych i wełnisto-mięsnych, czego wynikiem
była wysoka frekwencja allelu T i genotypu TT.
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Polymorphism of CSN1S1 in position 663 in national meat
and wool-meat sheep breeds
Summary
The study was conducted in 2009–2013 in wool-meat sheep flocks: Polish Merino (11 flocks); Old
type of Polish Merino (14 flocks); Corriedale (2 flocks); Żelaźnieńska Sheep (3 flocks) and meat
sheep flocks: Berrichone du cher (1 flock); Suffolk (2 flocks) and Charolaise (2 flocks). Animals
were at age from 2 to 11 years. The total number of sheep was 1732 (1359 ♀; 373♂). All animals
were subjected to the identification of the α-S1 casein gene – CSN1S1 use method of SNP. Based
on the studies it was found much higher frequency of the T allele and TT genotype in all breeds of
sheep in comparison to the C allele and genotype CC. In both sexes of breeds: Old type of Polish
Merino, Suffolk and Charolaise and in rams of Polish Merino and Corriedale CC genotype did
not occured. It was concluded that the studies proved that the process of domestication may have
a significant impact on the quantity and distribution of alleles and genotypes in the alpha-S1 casein
gene in position 663 in meat and wool-meat sheep, which resulted a high frequency of T allele and
TT genotype.
Key words: sheep, CSN1S1, distribution of alleles and genotypes

