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Podatnośó nasienia gęsiotów białych kołudzkich
na prooes mroŻenia w Gzte]eoh koleinych pokoleniach
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Resistance to the fleezing plocess of White Kołuda gandel spermatozoa in fout subsequent generations

Surnrnary

The pu rpose of thc present experirnents was to detcrmine the cffects of the freezing process on fresh §€men
quality and spermatozoa susceptibility to cryoinjury stress, evaluated in four subsequent generations olr-
tained after geese insemination with thawed semen. The experiments rvere carried out on 2- -year old White
Kołuda ganders derived from natural|y mated flocks and their four subscquent generations obtained after
geese insemination lvith thawed semen, evaluated in the first cvcle of reproduction. The freezing process did
not effect the fresh semen quality, but with every subsequent generation the spermatozoa susceptibility to
cr__voinjury increased, manifested as a higher number of live morphologically intact cells (eva|uated in a light
microscopc) in the tharved semcn. In relation to the liesh semen, the freezing process preserved on average
25.6ą 39.1; 47.1 and ó6.6 percent of the livc normal spermatozoa, in the first, second, third and fourth genera-
tions, respectively.

Keywords: ganders, semen, freezing, spermatozoa morphologv

Pomimo że prace nad zamrozeniem nasienia pta-
ków prowadzone są juz od ponad 50 lat (24), wyniki
tych badań nte znalazĘ jak dotąd szerszego zastoso-
wania w praktyce drob i arskiej . Głowną pr zy czynąbr a-
ku takiego zainteresowania są niezadowalające wyni-
ki zapłodnienia uzyskiwane po inseminacji rozmro-
żonym nasieniem. Danę literaturowe (2, 5,7, Iż, 15,
27) oraz wyniki badań własnych (I7 -19) dotyczące
mrozenia nasienia różnych gatunków ptakow domo-
wych i dzikich wskazują ze na osiągnięcie pożądane-
go celu-wysokiej przeżywalności i zdolności zapład-
niającej rozmrożonego nasienia, ma wpływ wiele, ściś-
le powiązanych ze sobą czynników, odmiennych dla
p o szcze góLnych gafu nków ptaków

Skuteczność procesu kriokons erwacj i nas ieni a pta-
ków zależy od jakości nasienia świezego (28, 30), śro-
dowiska krioochronnego (rozrzedzalnik i środek osła-
niający), tempa spadku temperatury w czasie wstęp-
nego mrozenia i temperatury przemrożenia, techniki
rozmrażanla nasienia, atakżę od sposobu unasiennia-
nia samic rozmrożonym nasieniem (3, 7, 9, II, 13, I 4,
27), Badania autorki nad mrozeniem nasieniakaczo-
rów piżmowych oraz gęsiorów rasy kubańskiej i bia-
łej kołudzkiej wskazuj ą równteż na zrożnicowanie
osobnicze samców pod względem jakości nasienia
świezego oraz jego podatności na proces mrożenia ( 1 0,
18, 20). Jednakże, w praktyce hodowlanej ,przy stoso-
waniu sztucznej inseminacji, samice są zazwyczaj

unasienniane nasieniem pobieranym od kilku, a na-
wet kilkunastu samców, dlatego w przedstawionych
badaniach, podobnie jak w innych, dotyczącychprze-
chowywania nasienia, anallzow ano nasienie uzyski-
wane od grupy samców pochodzących od tych samych
rodziców i utrzymyłvanych w j ednakowych warunkach
środowiskowych.

Niska korelacja pomiędzy wartością nasienia świe-
żego orazpo jego przechowywaniu w stanie pĘnnym,
wskazuje, że ocena nasienia świezego nie jest miaro-
daj nym wskaźniki em zdo lno ś c i zapładniając ej nas i e-
nia przechowyłvanego, bowiem wartość przechowy-
wanego nasienia zależy od wielu czynników (6, ż3).
W wyniku genetycznego doskonalenia kur w kierun-
ku zwiększenia poziomu zapłodnienia po inseminacji
nas ieni em prze chowywanym uzyskano znaczne zr óż-
nicowanie tego wskaźnika, czego nie obsetwowano
w odniesieniu do nasienia świeżego u selekcjonowa-
nych linii (29). Wyniki badań Bucklanda (6) równiez
wskazują na możliwość genetycznęgo doskonalenia
kur pod kątem poziomu zapłodnienia i długości okre-
su. wytrwałości zapłodnienia uzyskiwanych po inse-
minacji nasieniem przechowywanym w stanie płyn-
nym.

Lake i Stewart (16) wykazalt,że istnieje możliwość
skutecznej selekcji samców w kierunku zwiększenia
odporności plemników na niekorzystne skutki mroże-
nia nasienia w ciekłym azacię. U kur unasiennianych
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nasieniem pochodzącym od kogutów będących trze-
cim pokoleniem doskonalonym w kierunku zwiększe-
nia podatności plemników na mrozenie, stwierdzono
istotnie wyższe wskaźniki zapłodnienia i długości okre-
su wytrwałości zapłodnienia, w porównaniu z grupa-
mi kontrolnymi (26).

Wyniki badań własnych nad doskonaleniem meto-
dyki kriokonserwacji nasienia gęsiorów rasy białej
kołudzkiej oraz obserwacje poczynione w trakcie ich
realtzacji wskazywaĘ ze u losowo wybieranych gę-
siorów w.kolejnych pokoleniach uzyskiwanych p9 i"-
seminacji gęsi rozmrozonym nasieniem zachodziła
selekcja naturalna w kierunku zwiększenia odpornoś-
ci plemników na proces mrożęnia. Przejawiało się to
wy ższą Iiczb ą plemników prawidłowych w rozmro -
żonym nasieniu, Mozna wni o skowa ć, żę badany czryn-
nik, którym była kriokonserwacja nasienia, wywoły-
wał adaptacyjne zmiany genetyczne.

Celem badań było określenie, spowodowanego se-
lekcją niezamterzoną wzrosfu odpomości na mfoze-
nie plemników w nasieniupobieranym od czterechko-

|ejnych pokoleń gęsiorow pochodzących od gęsi po
inseminacj i nasieniem t ozmrożonym,

Mateńały imetody
Badania przeprowadzono w ZaWadzte Hodowli Drobiu

Akademii Rolniczej we Wrocławiu, w latach 1998-2002.
W pierwszym roku badań ( 1 998) materiał doświadczal-

ny stanowiło 7 gęsiorów białych kołudzkich w wieku 2-4
lat, zakupionych w fermie reprodukcyjnej gęsi (tzw, stado
podstawowe). W czterech następnych latach oceniano gę-
siory roczne pochodzące z własnego wychowu, będa.ce
kolejnymi pokoleniami uzyskanymi po inseminacji gęsi
zamr ożonym-r ozmr ożonym nasieniem.

W | 998 r. zamrożonym-rozmrozonym nasieniem pobie-
ranym od gęsiorów stada podstawowego unasienniono l0
gęsi białych kołudzkich. Z 2-3 kolejnych lęgów wybrano
losowo l2 gęsiorków, które po okresie wychowu i uzyska-
niu dojrzałości płciowej (wiosną następnego roku), stano-
wiĘ materiał doświadczalny do dalszych badań (w tym
wypadku - l pokolenie po inseminacji rozmrozonym na-
sieniem). W ten sam sposób postępowano w kolejnych la-
tach uzyskując w 2000 r. - II pokolenle dojrzałych płciowo
gęsiorów; w 200l r. - III pokolenie j w 2002 r. IV poko-
lenie pochodzape od samic inseminowanych nasieniem roz-
mlozonym, Gęsiory rozpoczynały swój pierwszy sezonroz-
rodczy w wieku 8-9 miesięcy, ale dla uproszczenia okre-
ślano je jako roczne (tj. w pierwszym cyklu rozrodczym).
Co roku inseminowano inną grupę gęsi. Samice oraz sam-
ce stada podstawowego pochodziły ze stad krytych natu-
ralnie i były * wieku 2-4lat.

Gęsiorki rvychowlłvano zgodnie z zasadami wychowu
gąsiąt reprodukcyjnych (21). Każdego roku, przed rozpo-
częciem okresu rozrodczego gęsiory umieszczano w klat-
kach indywidualnych z podłożem ściołkowym (o wymia-
rach'l0 x 95 x 85 cm) i pozostawiano w nich do zakończe-
nia okresu rozrodczego. Równocześnte przyzwyczajano je
do chwytania i masowania, Gęsi utrzymywano grupowo
w boksie z wybiegiem i dostępem do basenu z wodą. Ptaki

przebywaĘ pod wiatą, w naturalnych warunkach środo-
wiskowych i przy naturalnym oświetleniu. W okresie roz-
rodczym ptaki ży.wiono pełnoporcjową mieszanką dla gęsi
h odowl anych, zaw ier ającą I I,7 MJ enelgii metabolicznej
i 14ońbiałka.

Nasienie pobierano 2-3 razy w tygodniu, metodą masa-
zu grzbietowo-brzusznego, łącznie od całej grupy gęsio-
rów (8). Dla wyeliminowania wpływu okresu reprodukcyj-
nego na jakość nasienia, we wszystkich latach analizowa-
no nasienie pobierane między połową kwietnia a drugą
dekadą maja. Llczba pobrań oraz prób mrozenia wahała
się od 8 do 16. Dla zapewnienia optymalnej jakości nasie-
nta zabieg masażu przeprowadzano zawsze w takich sa-
mych warunkach (o tej samej porze dnia, przez te same
osoby i wedfug takiego samego toku postępowania). Po-
bieranie nasienia od wszystkich samców trwało maksyrnal-
nie 10-15 minut.

W świeżo pobranym nasieniu oceniano: objętośc (przy
uzyciu pipety, z dokładnością do 0,0l m1); barwę ejakula-
tow (nłykle związanąze stopniem czystości nasienia i kon-
centracj ą plemników) ; koncentracj ę (metodą h emocytome-
trycznĄ; ruchliwość (w skali 5-stopniowej,odlOoń do l00%
wg Bielańskiego (4)) oraz obraz morfologiczny plernników.
Z uwagi na zmienną liczbę samców w badanych grupach
gęsiorów, średnią objętość ejakulatu określano na podsta-
wie objętośc iłącznej orazliczby samców reagujących w da-
nym dniu pobrania. W rozmrożonym nasieniu oceniano
ruchliwość oraz obraz morfologiczny plemników. Obraz
morfologiczny plemników oceniano na podstawie prepa-
rator,v histologicznych utr-walanych barwnikiem nigrozyno-
wo-eozynowym. W kazdym preparacie Qlrzy l250-krotnym
powiększeniu; mikroskop Jenaval, Carl Zeiss, Jena) okreś-
lano 300 plenrników róznicowanych na 7 kategorii morfo-
logicznych: szęść zaliczano do tzw. żywych ogółem, a do
kategorii 7, - plemniki mańwe, całkowicie lub częściowo
wybar-wione eozyną (l7, 18). Wyniki tej oceny przedsta-
wiono jako procentowy udział poszczegolnych form plem-
ników (300: 100,0%). Przy anallzie wyników szczególną
uwagę zwracano nazawatl.ość plemników żywych prawi-
dłowo ukształtowanych ze względu na ichznaczenie \Ą, plo-
cesie zapłodnienia. U dział form niedojrzały ch (sperniatyd)
określano jedynie w nasieniu świezym, jako wskaźnik stop-
nia zaawan sowania procesów sperm atogenezy. DIa wyraż-
n i ej sze go zobrazow ani a j ako śc i nasienia świ eze go, produ-
kowanego w kolejnych pokoleniach gęsiorów, obliczano
wskaźnik jakości nasienia (WJN), uwzględniający równo-
cześnie 3 cechy: objętośó ejakulatu, koncentrację plemni-
ków oraz udział plemników żywych prawidłowo ukształ-
towanych ( l 8).

Po wstępnej ocenie nasienie rozrzedzano i poddawano
procesowi mrożenia według metody własnej mrozenia na-
sienia gęsiorórv białych kołudzkich (17, 18). Nasieniem
przechowywanymprzez 5-7 dni w ciekĘm azocie unasien-
niano gęsi dwa razy w tygodniu dawką 0,2 ml. Nasienie
rozmrażano w łaźni wodnej o temp. 60'C, bezpośrednio
przed inseminacją. Jaja zbierano codziennie, razw tygod-
niu nakładano do komór lęgowo-klujnikowych Typ C82
(Agraria, Gostyń) i lężono według zasad obowiązujących
dla jaj gęsich (2l).
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W przeprowadzonych badaniach nie określano liczby
plenrnil<ów w dawce inseminacyjnej ani nie analizowano
wskaźników zapłodnienia jaj i wylęgowości piskląt, bo-
wiem jedynynr celem inseminacjibyło uzyskanie gęsiorów
do dalszych badań.

Wyrriki dotyczące oceny nasienia świezego opracowano
statystycznie przy uzyciu netody ANOVA. Analizę wyni-
kórł, oceny nasienia zaInrozonego-rozmrozonego przepro-
rł,adzono przy zastosowaniu metody ANCOVA, uwzględ-
niającej zróznicowanie w wafiości nasienia świezego. lstot-
nośc róznic określono przy poll]ocy testu Duncana (SAS-
-Systetrr, General Linear Models Procedure). Wartości wy-
razol]e rł. procentach poddano transfotmacji arc sin y'x.

Celern wyeksponowania wpływu procesu kriokonser-
rł,acji na obraz morfologiczny plemnikow obliczano tzw.
zmlany relatywne (ZR), tj. odsetek poszczególnych form
morfo l o g i c zny c h p l emn ikow przeżywaj ąc yc h p ro c e s mro -
zenia w stosunktt do nasienia świezego (traktowanego jako
100%).

Wyniki iomówienie
W nasieniu świezym badanych grup gęsiorów ob-

seflń/owano różntce pod względem wszystkich cech
ocenianych metodami laboratoryjnymi, ale jedynie
w odniesieniu do objętości ejakulatow i koncentracji
plemników były one statystycznie istotne (tab. 1),

O gó lna zawarto śc p lemników żywy ch była zbliżona
iulegała niewielkim wahaniom zarówno między ko-
lejnymi pokoleniami, jak i w badanych okresach cy-
klu ro zro dc ze go . U dział plemnikow prawidłowych był
b ar dziej zr óżnicowany. Naj wy ższą ich zawarto ś c
stwierdzono w nasieniu gęsiorów stada podstawowe-
go (będących w wieku ż-4 lat), a w poszczególnych
pobraniach wahała się ona od 30,7 do 66,7%o. Spośrod
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rocznych gęsiorów najwyższą zawartośc tej formy
plemników wykazywało nasienie gęsiorów II pokole-
nia (2000 r.). Ich ldział w pobieranych ejakulatach
wahał się w granicach 1 8,7 -38,70ń. Biorąc pod uwagę
wskaźniki WJN, najwartościowsze ejakulaty produ-
kowały samce w I (1999 r.) i il (2001 r.) pokoleniu.
Warlość tego wskaznika wahała się odpowiednio od
9,1 do 66,2 oraz od 9,1 do 54,4.

Obraz morfologiczny plemników w rozmrozonym
na s i e n iu wykazyw aŁ znac znie zT o żnic ow an i e m i ędzy
grupami gęsioróą a istniejące rożntce byĘ statystycz-
nie istotne w odniesieniu do większości wyodrębnio-
nych form morfologicznych plemnikow (tab. 2). Po-
dobnie jak w nasieniu świeżym, ogólna zawartość
plemników żywry ch była zbliżona fi e dynie u gęs iorów
I pokolenia była istotnięniższa (p < 0,01) ntżupozo-
staĘch grup). Zawartośc plemników prawidłowych
w rozmrożonym nasieniu gęsiorów III i IV pokolenia
była podobnajak w nasieniu gąsiorów stada podsta-
wowego i wahała się od 10,30^ do25,0oń w II pokole-
niu, od I 6,30^ do 3 6,0oń w IV pokol ęniu oraz od 8,0%
do 50,0% w nasieniu gęsiorów ze stada podstawowe-
go. W odniesieniu do pozostałych form morfologicz-
nych plemnikow zmiany spowodowane procesem krio-
konselwacji kształtowały się w rożny sposob (tab. ż).
W większości prob udział plemnikow z rozdętymi
główkami, załamanymi szyjkami oTazze zmianami we
wstawc e był w r ozmr ożonym nasieniu niższy ni z w na-
sieniu świezym, co wskazuje, ze uszkodzone pierwot-
nie plemniki nie przetrwaĘ stresu temperaturowego,
zlviększając liczbę plemników martwych w rozmro-
żonym nasieniu.

Interesujące są wynikt ana|izy zmian relatywnych
poszczególnych
form morfo|ogicz-
nych plemników
(tab. 2, ryc, 1).
Zkażdym kolej-
nym pokoleniem
wzrastała odpor-
ność plemnikow
na proces mroze-
nia, co było szcze-
golnie widoczne
w liczbie plemni-
ków prawidłowo
ukształtowanych.
W nasieniu gęsio-
rów stada podsta-
wowego, w odnie-
sieniu do nasienia
świezego, ploces
kriokonserwacj i
przeżywało, za-
chowując swoją
prawidłową budo-
węmorfologiczną
od l8,6% do82,7ań

Tab. l. Charakteryst_vka nasienia świeżego pobieranego od gęsiorów białl,ch kołudzkich lv kolejnych
pokoleniach uzyskanych po inseminacii gęsi rozmrożonl,m nasieniem (i + s)

0ceniane ceŃy
Bok badań - koleine pokolenie

1999/lIzooonlIzoornn1998/P- 2002flu

Liczba samców

Liczba poblań

0lcesy pobietania nasienia

[ączna objębśó eiakulatów (mll

Eiakulat / samca (mll

Koncentacia plemników (n x 106 mlł)

Wskaźnik jakości nasienia / Cf

I lnne nieprawidłowe

7

8

1 5,04-1 4,05

1,03t0,61

0,1 5At0,09

1 85,0Aat1 53,0

1 6,57=23,99

93,38=1,75

48,79t1 1 ,1 9

22,25=8,59

1 0,50=4,37

5,71=2,16

5,21t1,83

0,92t0,58

1 0/9

11

9,04-24,05

2,27x0,38

0,25Bt0,04

308,2Ab=1 04,5

33,51 tl 7,23

91,64t5,42

41,82=8,38

26,48t6,48

9,61=2,74

7,39=2,37

4,79t1,58

1,55t0,97

10

14

10,04-23,1l5

2,4ho,48

0,25Bt0,05

297,9Aabż66,9

1 9,7418,09

92,07t3,1 6

26,40t5,07

32,17=5,31

17,24ł4,4'|

8,55t5,88

5,26t2,06

2,45t1 ,19

11

12

9,04-21,05

2,05t0,35

0,19Bt0,03

429,28c=l 03,9

32,58t1 2,90

91,44t2,60

39,31 t7,06

21,28=4,85

1 5,83t4,43

5,64t2,09

2,81ł1,67

6,58t2,64

10

16

g,04-22,o5

2,05=0,29

0,20B{,03

252,8Aabt66,7

1 9,83=7,90

90,04=2,69

37,35=6,35

24,52ł3,59

1 3,1 0t3,94

7 ,35ł1,74

6,65t2,41

1,06t0,94

Objaśnienia: * P stado podstawo\ve, a, b, A, B - średlrie w rzędach ozflaczone rózrrylni literarni róznią się
istotnie: małynri -p < 0,05, duzymi -p < 0,0l
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Tab.2.Obraz morfologiczny rozmrożonego nasienia gęsiorów w kolejnych pokoleniach orazzmiany relatylvne w odniesieniu
do nasienia świeżego

Formy
plemników (%)

1998/P- | 1999/

its I zn-- | r* l zn

iok badań - koleine pokoleni

2000/lI

its l zn

2001/lll | 2002llu

its I zn | *., I zn

0gółem żywe

praw idłowe

Rozdęle głóWki

załamane szyiki

Zmiany we
wslawkach

Liczba plób
m rOze n la

11
,l2

Objaśnienia: **ZR- zmiany relatywne, tj.ldział poszczególnych fonn morfologicznych plemnikow w naslenlu foztTozonyln. \\, sto-
strnku do nasienia świeżego ( l00,0%); Pozostałe ob.jaśnienia.jak w tab. ] .

plemnikow, ale w nasieniu gęsiorów stanowiących
I pokolenie tylko od 3,3%o do 50,40ń. Mimo że w świe-
zym nasieniu gęsiorów II pokolenia średni procent
plemników żywychprawidłowo ukształtowanych był
nlższy niż w nasieniu gęsiorów I pokolenia (26,4 vs.
41,8), udział tej formy plemników w nasieniu tozfi7ro-
żony m był vły ższy (I 0,4o/o y s. 9,6Yo), a pro c ent p lem-
ników, ktory przetrwał proces mrozenia wynosił śred-
nio 25,J w I pokoleniu i 39,1 w II pokoleniu. W IV po-
kolęniu proces kriokonserw acjt przeżywało średnio
66,60ń (.od 46,IYo do 83,9%) plemników prawidłowo
uks źałtowanych. Je st to najwy ższy w s kaźnik, j akt uzy -
skano w dotychczas przeprowadzonych badaniach

własnych nad mrozeniem nasienia gęsiorów rasy bia-
łej kołudzkiej.

Analiza wyników niniejszych badań potwierdza
wcześniejsze obserwacje (I7, l8, 20), ze jakość na-
sienia świezego jest waznym, ale nie jedynym czynni-
kiem decyduj ącym o podatnoś ci na mrożenie plemni-
ków gęsiorów wyłvodzących się od gęsiAnser anser L.
Stwierdzone w tych badaniach zmiany relaĘwne w za-
wartości plemnikow prawidłowo ukształtowanych,
Spowodowane procesem mrozenia, zar Ówno w odnie-
sieniu do nasienia gęsiorów stada podstawowego, jak
i gęsiorów rocznych z I pokolenia, sązbliżone do wy-
ników uzyskanych we wcześniej szych eksperymentach

(18, 20). Wskazują one, że zarówno
jakość nasienia świezego, jak i po-
datność plemnikow na mrozenie są
istotnie wyższe u gęsiorów starszych
(2-4-Ietnich) w porownaniuz osob-
nikami jednorocznymi.

W prezentowanych badaniach.
w każdym pokoleniu potomnym oce-
niano nasienie gęsiorów jednorocz-
nych, pobierane w zbliżonym okre-
sie cyklu rozrodczego, Przeprowa-
dzona ana|tza kow ariancj i, uwz gl ęd-
niająca różnicę w jakości nasienia
świeze go, wykazaŁa statystycznie
istotne różnice (p < 0,01) w liczbie
plemników żywych prawidłowo
ukształtowanych w rozmrożonym
nasieniu gęsiorów I,IIorazIII, IV po-
kolenia, a takżę między III i IV po-
koleniem (p < 0,05).

w badaniach nad doskonaleniem
geneĘcznym kur w kierunku zwięk-
szenia długości okresu wytrwałości
zapłodnienia po inseminacj i rozrro-
żonyrr nasieniem uzyskano, począw-
szy od IIl pokolenia statystycznie
istotny (p < 0,01) wzrost doskona-
lonych cech (1). Wartości te systema-
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tycznie rosĘ do VII pokolenia, a w VIII pokoleniu ule-
gty obnizeniu. Dfu go ść wytrwało śc i zapło dnieni a wy-
nosiła średnio w III pokolentu 2,92 dni w grupie se-
lekcjonowanej oraz2,36 dni w grupie kontrolnej, na-
tomiast w VII pokoleniu odpowiednio 5,88 i3,44 dni.
Procentjaj zapłodnionychwynosiłII,7 i 8,0 w III oraz
47,4 i 27,6 w VII pokoleniu, odpowiednio w grupie
selekcjonowanej i kontrolnej. Badania wspomnianych
autorów (1) wykazaĘ, że wtaz z istotnym wzrostem
wskaźników płodności w stadach selekcjonowanych,
uzyskiwanych po inseminacji nasieniem rozmrożo-
nym, występował równoległy wzrost wskaźników
płodności po inseminacji nasieniem świezym. Mitchell
i wsp. (22) sugerowali, że odziędziczalność wskaźni-
ków zapłodnienia po inseminacji nasieniem świezym
jest nizsza niż po nasieniu rozmrożonyfr, d Wilcox
i wsp. (29) sązdanta, że genetyczny wpĘw na zdol-
no ś c zapładniaj ąc ą n a s i eni a p rz e c howy w ane go i n v i -
tro jestwyższy niżw przypadku nasienia świezego.

W niniejszych badaniach nie prowadzono zamięrzo-
nej selekcj i zootechnicznej. Obserwowany, pozytyw-
ny wpĘw inseminacji gęsi rozmrozonym nasieniem
na podatność plemników na mrozenie w kolejnych
pgkoleniach wskazuje, że u losowo wybieranych gę-
siorów zachodzlła selekcja naturalna w kierunku
zwiększenia odporności plemnikow na stres tempera-
turowo - o sm oĘ czny maj ący miej s c e p o dczas kriokon-
serwacji nasienia. W kazdym z doĘchczas badanych
pokoleń (do IV włącznie) zmntejszał się stres wywo-
łany mrożeniem. Nie stwierdzono takżę wykazanego
ptzezAnsah i Bucklanda (1) wptywu inseminacjiroz-
mrozonym nasieniem na jakość nasienia świezego
w kolejnych pokoleniach gęsiorów, ale z behawioral-
no-fenotypowych obserwacji wynika, ze w pokole-
niach potomnych samce v,,l1kazyw aĘ |epszą reakcj ę
na zabieg pobierania nasienia, jak również charakte-
ry zow ały s i ę l e p i ej ro zw ini ęty m nar ządem kopu l acyj -
nym w porównaniu z osobnikami stada podstawowe-
go. Wedh,łg Chełmońskiej (8, 11), w nieselekcjono-
wanej populacji gęsiorów biaĘch włoskich, pochodzą-
cych tak jak gęsiory białe kołudzkie, od gęsi gęgawej
Ans er ąns er L., pozytywne reakcj e na masaż wykazu-
je zaledwie 30%o samcow. W badanych pokoleniach,
z 12 losowo wybranych samców uzyskiwano regular-
nie ejakulaĘ wysokiej jakości od 10-12 gęsiorów.

Uzyskane wyniki skłaniają do dalszych badań nad
dokładniej s zą ocęną właściwo ści nasienia gęsiorów
pochodzących od gęsi po inseminacji rozmrozonym
nasieniem, a takżę czy i do którego pokolenia będzie
następował wzrost odporności plemników na proces
mrożenia, co stwierdzone zostało wcześniej u kogutow
selekcjonowanych genetycznie w tym kierunku (1),

Wydaje się również interesujące, z hodowlanego
punktu widzenia, określenie kształtowania się cech
reprodukcyjnych gęsi pochodzących od matek insemi-
n ow anych na s i eni em r o zmr o żony fr , d także w skaźni-
ków odchowu gęsiąt rzeżnych, oraz czy obserwowana
selekcj a naturalna, doty cząca zwiększenia odporności

plemnikow na mrozenie i lepszej reakcji samców na
zabieg pobierania nasienia, wywoła równiez zmiany
w obrębie cech poządanych w produkcji gęsi, jak np.
zwiększonej przeżywalności piskląt czy odporności na
choroby.
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