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Metody kriogeniczne są coraz częściej stosowane
w celu zachowantarezęrw geneĘcznej lub genomów
zwierząt (2,5).Zwtązanejest to zatówno zbardzo in-
tensywną selekcj ą oraz specj alizacjąprodukcj i zwlę-
r zęcej p owoduj ąc ą obniżenie zmienno ś ci geneĘ cznej
jak i z de gradacj ą środowiska naturalne go, prowadzącą
do drastycznego wymierania rwierząt wolno ryjących,

B adani a na d zamr ażaniem nas ienia ptaków ob ej muj ą
niemal wszystkie gatunki, zarówno użytkowe jak i
wolno żyjące (I, 3, J, 9-I3, 20-22, 27 -29). Do oceny
jego wartości wykorzystuje się najczęściej metody la-
boratoryjne (określenie ruchliwośc i, przeżywalności
oraz budowy morfologicznej plemników, poziomu
XIP czy białek) oraz ocenę rzeczywistej zdolności
zapładntalącej plemników (wskaźniki lęgu jaj, testy
penetracji plemników przez błonę przedwitelinową
komórki jajowej).

W pracach badawczych wykazano, że mrożone
plemniki koguta zachowują zaledwie I,6oń zdolności
zapładniającej nasienia świeżego (30). Odmienne wy-
niki uzyskano przy mrozeniu nasienia gąsiorów (21,
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2}),uktórych zdolność zapładntająca świeżego i mro-
zonego nasienia była podobna. Najważntejszym czyn-
nikiem wpływaj ącym na poziom zapło dnienia j e st licz-
ba plemników zyvrrych o prawidłowej budowie mor-
fologicznej, wprowadzanych do dróg rodnych samicy.
Stwierdzono natomiast nięznacznie obniżoną efektyw-
ność zapładn tającą plemników poddanych procesowi
mrożenia, określoną na podstawie wylęgowości piskląt.
Zamięralność zarodków, szczególnie w pierwszej de-
kadzie lęgu na jajach pochodzących od gęsi unasie-
nianych nasieniem mrozonym byŁavłyższa w porów-
naniu do jaj pochodzących z unasieniania gęsi nasie-
niem świeĄm (2I,22).

W dostępnym piśmiennictwie nię znaleziono prac
doĘczących wpływu procesu mrozęnia nasienia na
zdolnośćzapładntającązamrożonych-rozmrożonych
plemników, ocenianąnie Ęlko na podstawie wskazni-
ków lęgu, aIę takżę cech wzrostowych wylężonych
piskląt. Przeprowadzone doĘchczas badania obejmo-
waĘ jedynie analizęwpĘ,wu genoĘpu gęsi na wpiki
lęgu i przetywaLność embrionów in vitro (4).



Woreczek żółtkowy (saccus vitellinus) zostaje
wciągnięty do jamy ciała w końcowym okresie inku-
bacji, a ińpo wykluciu stanowi on u gąsiąt około 19-
22oń masy ciała. Treść woreczka żółtkowego zawięra
wodę, aminokwas y, tŁlszcze, składniki mineralne oraz
witaminy i jest podstawow)im źrodłem Ęch składników
w pierwszych dniach Ącia piskląt (6,25,26,3I-34).

Celem badań było porównanie tempa przyrosfu masy
cińaorazubytkumasyworęczkówżóhkowychlzmlal7
ich składu chemicznego, zachodzących w przedziale
wiekowym 1-5 dni życiau piskląt gęsich pochodzą-
cych po inseminacji gęsi nasieniem świezym lub za-
ITlrozonym - rozmrożonym.

Mateilał imetody
Nasienie pobierano zbiorczo od 24 gąsiorów rasy białej

kołudzkiej w wieku od 2 do 4lat. Częśc nasienia świezego,
po wstępnej ocenie laboratoryjnej (konsystencja, barwa,
objętość ejakulatów, koncentracja l obraz morfologiczny
plemników) przeznaczono.do inseminacji 12 gęsi (grupa
kontrolna oznaczonajako S). Pozostałą częśc poddawano
procesowi mrożenia wedfug metody opracowanej dla gą-
siorów rasy biała kołudzka (grupa oznaczona jako M) (2l,
22), Nasienie rozrzędzano w proporcj t 2 ,. I rozcieńczalnt-
kiem EK, po 15 min. ekwilibracji w temperaturze 4"C do-
dawano 6% środka osłaniającego (DMF dwumetylo for-
mamid), wciągano je do 0,25 ml pajetek i umieszczano w
komorze kriogenicznej (,,Minidigitcoll 1400", IMV Tech-
nologies, Francja), Następnie po 5 min. pajetki z nasieniem
przedmrażano do temp. 140'C, z prędkością 60'C/min i
umieszczano je w ciekĘm azoctę na okres '7-14 dni. Nasie-
nie rozmrażano tlż przed inseminacją wkładając zamrożo-
ne pajetki na parę sekund do łaźni wodnej o temperaturze
60,C.

G-pę kontrolną gęsi (Ś) unasieniano I raz w tygodniu
dawką 0,08 ml nasienia świezego, a grupę doświadczalną
(M) 2 razy w tygodniu dawką 0,1 ml zamrożonego - roz-
mrożonego nasienia. W obydwu grupach liczbaplemników
zl,wych prawidłowo ukształtowanych wprowadzanych w
ciągu tygodnia do układu rozrodczego samic wynosiła ok.
1B mln.

Jaja zbierano od 2 dnia po pierwszej do 8 dnia po ostat-
niej inseminacji, Zebrane jaja nakładano co Ędzień do ko-
mór lęgowo-klujnikowych Typ C 82 (Agraria, GosĘń) i
inkubowano przez 30 dni według standardouych parame-
trów.

Do badań wybrano losowo 60 piskląt, po 30 szt. zkaż-
dej grupy (tab. 1). Pisklęta wyjmowano z komory klujni-
kowej 4 godziny po wykluciu i umteszczano je w klatkach
metabolicznych (po 5 szt. w klatce), gdzle byĘ utrzymy-
wane w standardowych warunkach środowiskowych, przy
staĘm dostępie do wody. W czasie 60 min. po wstawieniu
podano gąsiętom po razpierwszy paszę. Pisklęta z obu grup
z}r,viono ad ]i bi tum mieszanką pełnoporcj ową (tab. 2). Sek-
cje piskląt przeprowadzano w 4,24, J2 i 120 godzinie od
momenfuwyklucia. Po określeniu masy ciała, gęsięta ogłu-
szano i dekapitowano plzez cięcie podjęzykowe. a następ-
nie otwierano jamę ciała i wypreparowywano woreczek
żółtkowy odcinając go na przewęźeniu jelita czczego zbio-
drowym (ryc. 1). Woreczek źółtkowy wazono. a następnie

poddawano liofilizacji w aparacie firrny Edwards (susze-
nie w prózni, w temperaturze 30'C). W uzyskanych liofi-
Iizatach oznaczal7o zawarlość azotu ogólne go przeliczane-
go na białko surowe x 6,25 (metodą Kjeldahla przy lżyciu
aparafu Kjeltec 2300 Foss Tecator), tłuszcz surowy me-
todą Soxhleta. W odtłuszczonym materiale oznaczono ami-
nokwasy przy wykorzystaniu aparatu AAA-339 Mikrotech-
na. W treści woreczków oznaczono równiez kalorymetrycz-
nie gęstość energii brutto.

Wyniki opracowano statystycznie pTzy uzyciu analtzy
wariancji oraz testu Duncana.

Wyniki iomówienie
Średni procent zapłodnienia jaj w grupie gęsi una-

sienianych nasieniem świeżym (S) lub zamrożonym-
rozmtożonym (M) był zbliżony i wynosił odpowied-
nio 95,5 i94,0, Wylęgowość piskląt z jajnńożonych i
z zapło dnionych w grup ie unasi eni anej nas i eniem świ e -

Ąm wynosiła odpowiednio 86,9 i 9I,Ioń, a w grupie
unasienianej nasieniem zamrożonym - rozlffo żonym
82,4 i 8],]oń.

Masa ciała gąsiąt dynamicznie wzrastaŁa w czasie
od24 do 120 godziny życia. Pomiędzy 4 a24 godzi-
nami od wyklucia obserwowano spadek masy ciała
wynoszący średnio 8,7 g (6,40ń). Obniżenie się masy
ciała gąsiąt w czasie do 20-24 godzin po wylęgu jest
zjawiskiem naturalnym, wynikającym z adaptacji or-
ganizml do nowych warunków środowiska, w tym z
regulacji metabolicznej ustroju. Różnice w średniej
masie ciała piskląt w grupie pochodzącej po insemi-
nacji nasieniem świeżym i zamrożonym - rozmrożo-
nym wynosiły ],9 gw 4 godzinie, 8,06 g w 24 godzi-
nię oraz 9 g w 72 godzinie po wykluciu. Stwierdzone
różnicębyĘ staĘsĘcznie istotne (p ś 0,05). W 5 dniu
Ącia gąsiąt masy ciała byĘ zbltżone (tab. 3).

Najwyższą średnią masę woreczków żółtkowych
dla obydwu grup stwierdzono u gąsiąt w 4 godzinte
po wykluciu (około 25 g), a po 20 godzinach 16,6 g.

DuĄ ubl,tek masy woreczka żóhkowego w Ęm cza-
sie mógł byc spowodowany szybsząresorpcją endo-
gennej wody z jego treści. Masy woreczków żóhko-
!\ych u piskląt pochodzącychz grupy (S) bvły v,ryższe
w czasie 4 i 1ż godzin po wykluciu niż u piskląt z
grupy (M) (tab. a).

Tab. 1. Uklad doświadczenia i liczebności badanych piskląt
gęsich

G odziny
po wylęgu

Sumaryczna
liczba piskląl

4

24-26

72-76

120-126

razem

5

8

8

9

30

5

8

8

9

30

10

,l6

16

18*

60

Objaśnienie: * w ostatnim przedzia\ę czasowym zwiększono łącz-
ną liczbę piskląt ze względu na większe prawdopodobieństwo
zróżnl,cowanta się osobniczego i możliwości wpĘwu tego czyn-
nika na analizowane parametry (14-16,31-34).
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godzin, wynosił on około
6,0 60^, co odpowia dało 261 5
mg (tab, 5). W 4 godzinie po
wykluciu w treści worecz-
ków piskląt z grqpy doświad-
czalnej (M), stwierdzono
większąilość białka o I,32oń
w porównaniu do grupy kon-
trolnej, natomiast po 20 go-
dzinach proporcje te byĘ od-
wrotne.

UbYek lipidów woreczka
odbywał się harmonijnie i
wynosił od 0.5 do lońw prze-
dziale od 4 do 72 godzinoraz
w około I,73oń tj. 1320 mg
w 120 godzinie. W wieku od
4 do 24 godzinĄcia u piskląt
z grupy kontrolnej koncen-
tracja tłaszczu w woreczku
wynosiła ż2,8 do 26,80ń, a w
doświadczalnej od 23,5 do
25,5oń. W okresie 7 2-120 go-
dzin po uylęgu obserwowa-
no u gąsiąt w grupie kon-

ciała gąsiąt w różnych godzi-
trolnej ubytek lipidów na poziomie 0,22o/o,

w drugiej grupie (M) aż 3,25Yo (p < 0,05).
Tak duzy stopień wchłaniania endogenne-
go tŁuszczu w okresie ]2-120 godzin w
grupie eksperymentalnej (M) jest zbteżny
z vłyższąmasą ciała piskląt.

Gęstość energii brutto (EB) treści wo-
reczków żółtkowych gąsiąt zmniejszała się
proporcjonalnie do spadku ich masy oraz
odwrotnie proporcjonalnie do przyrostu
masy ciała (tab. 6). W 4 godzinieĘciabyła
ona w grupie (S) o 1% wyższaw porówna-
niu do grupy (M). Dwadzieścia godzinpoź-
niej rómica ta wlnosiła IIYo; w 72 godzi-

Tab. 4. Masa woreczka żółtkowego i jego udział w 100 g me- Tab. 5. Zawartość białka i tluszczu surowego w woreczkach
tabolicznej masy ciała gąsiąt (średnie + sD) żółtkowych (średnie + sD)

Tab.2. Skład i wartość pokarmowa stosowa-
nej mieszanki pełnoporcjowej

D+T

0bjaśnienia:

W - wole
ZG - żołądek gruczołowy

ZM - żołądek mięśniowy
D + T - dwunastnica z lrzuslką
JC - jelito cienkie
RW - miejsce resekcji woreczka źółtkowego

Jś - ielita ślepe
JG - jelito grube

Ryc. 1. Schemat przewodu pokarmowego
pisktąt gęsich i miejsce odcięcia woreczka
żółtkowego

Tab. 3. Masa ciała oraz metaboliczna masa
nach po wylęgu (mco,rl; (średnie + sD)

Rzeczywisla masa ciała [g]

4 godziny 24 godziny 72 godziny 1 20 godzin

śN ślM ślM
139,54a 131,60b 131,43a | 123,37b 150,00a 141,00b | 239,40 | 241,25
12,57 8,61 17.01 | 10,13 11,73 9,62 | 11,09 | 15.63

Metaboliczna masa ciała (masa ciała 0,67) tg]

27,33a 26,2gb 26,24a 25,17b | 28.69a 27,53b 1 39,26 39,45
1,66 | 1,15 2,32 1,39 | 1,48 | 1,27 1,21 1,73

Objaśnienia: S pisklęta pochodzące od gęsi unasienianych nasieniem świe-
żym, M piskięta pochodzące od gęsi unasienianych zamrożonym-rozmrozo-
nym nasieniem, różnice istotne: a, b : p < 0,05

Bzeczywista masa woreczka żółlkowego [g]

4 godziny 24 godziny | 72 godziny | 120 qodzin

25,3Ą | 23.63 | 19,70 13,60 7.73 | 6.44 | 1.30 l 1.88
3,52 6,11 l 6,85 l 5,20 5,65 3,45 l 0,40 1,00

Udział rzeczywiste| masy woreczka żółlkowego w melabolicznei masie ciała [%]

92,7s 89,48 ]75,17 |53.46 l27,53 23.91 3.22 4,7g
12.52 21,16 2Ą,52 l 18,54 l20,s2 14,15 0,91 2,56

Objaśnienia:jak w tab. 3

Zmiany w składzie chemicznym woreczków żoh-
kowych przebiegaĘ mniej dynamicznie niz ubYek ich
masy. KoncentracjabiŃka ogólnego w woreczku żółt-
kowym gąsiąt w 4 godztnie po wylęgu byŁa niższa o
około 20ńniżw 24 godzinie. Największy ubytek biał-
ka z treści woreczków stwierdzono w okresie 24-72

Zawańość białka surowego [%l

4 godziny | 24 godziny 72 godziny 120 godzin

22,21 23,59 |26,60 23,44 l18,66 18,90 |17,10 16,23
2.49 5.69 2,64 4,15 | 3,54 4,68 | 5.40 5.05

Zawartość lłuszczu surowego [%l

26,77 | 23,48 22,82 | 25,51 | 25,25 22,00a 25,03 18,75b
4.09 | 4,s2 10.70 | 3,80 | 2,38 3,58 4,29 3.77

Objaśnienia:jak w tab. 3

nlę II,5Yo oraz 4%o w 120 godzinie po wylęgu, Ilość
energii brutto pochodzącej z tłlszczu treŚci wore czków
wynosiła od 55 kcal w 4 godzinie do 3,05 kcal w 120
gódrirri" po wykluciu. PiŚklęta z g:qpy r9 zairyw*
więcej energii z treści woreczka na przyrost 1 g meta-
bolicznej masy ciała (tab.7).

KompOnenty paszowe Je d nostki
Udział w

mieszance

Śruta jęczmienna i pszenna

Poekstrakcyjna śrula soiowa

0lej soiowy

Dodatki mineralno-
-w ita minow 0-a m inokw asow e

Składniki poki

Energia metaboliczna

Białko ogólne

włókno sutowe

Lizyn a

Melionina + cysĘna

TryptOlan

Treonina

Ca

P - przyswajalny

Na

lrmOWe

MJ/(s

0/kg

ol
/o

61,0

29,2

5,0

4,8

11 ,91

220,5

39,01

11 ,31

6,93

2,81

6,23

10,85

3,97

1,37
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Tab. 6. Koncentracja energii brutto w woreczkach żółtkowych
(kcaUl g woreczka żółtkowego)

Parametry i godziny po wylęgu

ROdzai nasienia użyl€

naslenle swleze

średnie l s

g0 d0 inseminacii gęsi

naslenle mrOzOne

średnie I i s

EBilgmasywoleczka

EB pOchodzące z tłuszczu tł/ż

EB/lgmasywoteczka

EB pochodzące z tłuszczu wż

EB/lgmasywoteczka

EB pochodzące z tłuszczu wż

EB/lgmasyWoleczka

EB pochodzące z tłUszczu Wż

4
gOdz.

24
gOdz

72
gOdz.

120
o0dz

4Ą64

61 ,1

48,15

40,5

399,|

17,6

3504

2,9

0,3

0,3

0,4

0,5

4423

49,s

4286

31,2

353,1

12,8

3366

3.2

0,6

0,6

0,8

0,5

s11

9

8

7

b

5

4

3

2
,l

0

ś

Objaśnienia: wź woreczek zółtkowy, EB energia brutto

Tab.7.Ilość energii brutto z woreczka żółtkowego zużytąna
przyrost l g metabolicznej mas5.ciała gąsiąt (kcal/l g mco,u')

Tab. 8. Zawartość ważniejszych aminokwa§ów w l00 g biał-
ka treści woreczków żółtkowych (g/100 g białka woreczka)

W 100 g białka treści woreczkow zóhkowych naj-
więcej było kwasu glutaminowego i asparaginowego
(ab. 8). Wyższązawartość |izyny stwierdzono w treści
woreczkÓw gąsiąt z grupy (M) w 4 i 7 2 godzinie i prze-
ciwnie w grupie (S) w 2a t I20 godzinie (ryc. 2),UdziaŁ
metioniny w białku treści woreczków systematycznie
zmniejszŃ się wraz z wiekiem gąsiąt. W celu możli-
wości szacowania teoreĘcznej koncentracj i wymienio-
nych aminokwasów w 100 g białka treści woreczków

ś24 M24 ś rz M72 s 120 M 120

-cystyna L]Lizyna

Melionina § Tlyptolan

s - pisklęla pochodzące od gęsi unasienianych nasieniem śWieżym
M - pisklęta pochodzące od gęsi unasienianych zamrożOnym-rozmrożonym nasieniem

Ryc. 2. Zmiany zawartości wybranych aminokwasów w wo-
reczkach żółtkowych piskląt gęsich (g/100 g białka)

gąsiąt w wieku 1-5 dni życia wyliczono równania re-
gesji liniowej*l,
cystyna y:-0,0357x+2,0J32 R2:0,1281
metionina y: -0,061x + 3,3936 P:0,1336
lizyna y: -0,1355x + 8,0496 Pt2:0,2246
tryptofan y: -0,0249x + 1,0957 R':0,2038

D obrymi miemikam i temp a r o zwoj u pi skląt są przy-
rosty masy ciała, zmiany masy woreczka zóhkowego
oraz jęgo składu chemicznego, odniesione do czasu.
Spośród wszystkich gatunków ptaków domowych,
drób wodny najszybciej zwiększa masę ciała, a w do-
brych warunkach chowuptaki te mogąpodwajać masę
jlż po kilku dniach Ącia pisklęcia. Optymalny przy-
rost masy ciała piskląt w pierwszych 5 dniach zycia
możę wynikać z wysokiej wartości biologicznej jaj
wylęgowych oraz z przebiega lęgu (4, 6). Fiqlczne i
fizjolo giczne cechy wyklutego pisklęcia kształtuj e
wiele czynników, w Ęm masa jaja wylęgowego (19).

W przeprowadzonym eksperymencie pisklęta po-
chodzące od gęsi unasienianych nasieniem poddanym
procesowi kriokonserw acji,byĘ lżejsze i wolniej przy-
rastaĘ w okresie 4-72 godzinĘcia, w porównaniu do
gąsiąt z grqpy kontrolnej. Wraz z niższąmasą ciała
obsenvowano u tych piskląt mniejszą masę woreczka
żółtkowego, który jest podstawowym endogennym
czynnikiem stymulującym rozwój osobniczy piskląt w
czasie pierwszych 3-4 dni życia (8, 14-18, 23,24).
Wyższej masie woreczka żóhkowego towarzyszyŁ dy-
namiczniej przebiegający przyrost masy ciała gąsiąt
pochodzących od gęsi unasienianych nasieniem świe-
żym.W wieku 5 dniĘciamasy ciałapisklątbyĘ zbli-
żone w obu grupach, aprzebiegresorpcji treści woreczka
byŁ zbieżny z wynikami uzyskiwanyrri u piskląt kurzych
(25,26,34). Tempo rozwoju organizmu po 48-72 go-
dzinie życta zależne jest już w większym procencie
od wartości pokarmowej podawanej paszy.

Dynamika wchłaniania endogennych składników
pokarmowy ch zaw aĘch w tre ści woreczka zóhkowe-

+)Przez,,x" oznaczono zawańość anrinokwirsów w woreczku żóhkowym, a

pfzev ,,y" wańość szacunkową rł, l00 g białka woreczka żółtkowego

Gtupy piskląt
Godziny po wylęgu

24-72 | n-lzo
Kontrolna (Ś )

Doświadczalna (M)

335,4

319,6

46,1

13,8

Aminokwasy
Godziny p0 wylęgu

4 l 24l r, I lzo

Kw. asp.

Tre

Kw. glut.

Pro

Wal

lle

Leu

Tyr

Fen

His

Arg

7,35

3,95

11 ,93

2,79

3 ,04

2,1g

6,30

2,70

2,94

2,06

4,24

7,73

4,24

13,49

6,2Ą

3,56

2,67

7,12

2,g4

3,49

2,18

5,17

7 ,7g

3,93

13,10

5,70

3,51

2,69

7,04

2,95

3,10

2,27

5,02

8,54

4,62

15,70

4,18

4,19

3,50

g,74

3,78

4,95

3,32

7,02



go charaktery zow ała się zróżnico w anymprzebie giem.
Uzyskane wyniki resorpcji białka ogólnego zwotęcz-
ków zółtkowych gąsiąt w 12-120 godzinpo wykluciu
podobne byĘ do tendencji obserwowanych u kurcząt
broj lerów w wieku 4-7 dni (3 I, 32). Mieszanka paszo-
wa zastosowana w niniejszym doświadczeniu zawie-
rała około 30oń jęczmienia i 30oń pszenicy, a poziomy
Ęch zboż mogły mieć wp§łv na proces wchłaniania
endogennych lipidów. Podobne zmiany obserwowano
u kurcząt brojlerów w wieku I-7 dni, przy podawaniu
pas7ry o wysokim udziale żyta i pszenĘta oraz jęcz-
mienia (31), Uzyskane wyniki resorpcji tłuszczu wska-
ntją że cięższe i dynamiczniej rosnące w wieku 1-3
dni pisklęta gęsie pocho dzące z jaj po inseminacj i gęsi
świeżym nasieniem mo gĘ szyb ciej przysto sować swój
metabolizm do egzogennego źródła energii węglo-
wodanow paszy (14, 15, 16).

Tempo uby.tku aminokwasów białka woreczków żoh-
kowych gąsiąt miało również zbltżony przebieg jak u
piskląt kurcząt brojlerów (33, 34). Wysokie tempo
wchłaniania aminokwasów rejestrowano do 3 dnia Ę-
cia, aw 5 dniu zawartość aminokwasówwbiałkuresź-
kowym woreczków byłazbliżona u niektórych osobni-
ków do poziomu jaki stwierdzono w 3 dobie Ęcia.

podsumowanie

P omimo zachow ania wy s oki ej z do lno ś c i zapŁadnia-
jącej nasienia poddanego procesowi mrożenia stwier-
dzono u piskląt uzyskanych po inseminacji samtc za-
mrożonym - rozmrożonym nasieniem obniżenie się
parametrów wzrostu w ptzedziale 1-3 dnia zycia w
porównaniu do piskląt uzyskanych od gęsi insemino-
wanych nasieniem świeżym. Jednakże obserwowane
różntce wyrównĄ się juz w piątym dniuĘcia, kiedy
ilość i jakośó pobieranej paszy istotnie wpĘwa na dal-
szy rozwój ptaków. Należy zaznaczyć, żę w czasie
pierwszych 72 godzin Ęcia gąsiąt, niezależnie od ro-
dzaju uĘtego nasienia, ob serwowano wysoki stopień
zr óżnic ow ania indywidualne go p i skląt, nawet tych,
które miaĘ jednakową masę ciała w 4 godzinie po
wykluciu. Ob serwow ana zmienno ś ć o sobnic za mo gJa

wpłnąć na przebiegresorpcj i woreczków żóhkowych.
Analizowan e zagadnienie wymaga dalszych szczęgo-
łowych badań na liczniejszej populacji piskląt, celem
eliminacji zaobserwowanej zmienności osobniczej.
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