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Studies on the technique of semen collection and eualuation in pigeons

Summary

The aim of the study was to devise a method of obtaining ejaculate from pigeons and semen evaluation. The
study was carried out on 158 ejaculates collected from two groups of birds. The first group (A) consisted of
6 meat-breed pigeons and the second group (B) of 6 decorative pigeons. The birds were selected and kept
in separate cages, with a natural photoperiod. A two-person techniqu€ was used for semen collection: lumbar-
sacral region and cloacae region massage. Semen was obtained twice per week, in the afternoon. The colour,
consistency and volume of undiluted ejaculates were estimated and, following their dilution with Ringer
solution, sperm motility, semen concentration and total spermatozoa in the ejaculates were examined. A live-
dead stain technique was used to determine the percent of live and normal sperm in particular samples.

The results of the study suggest that the massage method is effective for all breeds of pigeons and allows
a quantitative and qualitative analysis of the traits of semen in pigeon breeder ma|es. The males differed
significantly in the volume of semen, sperm concentration, semen motility, total sperm per ejaculate and
percent of live cells. The volume of ejaculates were small - an average of 0.029 ml in group A and 0.024 in
group B, but §perm concentration was high - 1.496 x 106/mm3 in group A and I.934 x 106in group B. In
addition, the total sperm in ejaculates was high: 31.593 x 106 in group A, and 42.109 x 106 in group B respec-
tively (p<0.05). The percentage of live spermatozoa in group A was 76.60 and 78.71 (p<0.05) in group B.
Differences in the seminal characteristics betrveen group A and B were statistically significant. No significant
differences in the percentage of normal spermatozoa between groups were found. Pigeon semen is characterised
by its very small volume and very high concentration of spermatozoain ejaculates as well as the fact that it
contains an extremely small percentage of abnormal spermatozoa.
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Tematyka zwlązana z pobieraniem nasienia od go-
łębi poruszana jest rzadko. Pierwsze wzmianki doty-
czące prób pozyskania nasienia od gołębi pochodzą
zlat30. ubiegłego stulecia (cyt, 18). Badaniem właś-
ciwości ejakulatow gołębi zajmowali się Szumowski
i wsp. (18), a takze Ducci i wsp. (12), Vernon i wsp.
(l9) wykorzystywali nasienie rożnych gatunków pta-
kow, m.in. gołębi, w celu zbadania właściwości ru-
chowych plemnikow. Jednakze brak jest dotychczas
w do stępnym pi śmi enni ctwie bar dzi ej wyczerpuj ących
opracowań doĘczących nasienia tego gatunku ptaków
Poznanie właściwości ejakulatów gołębi, a następnie
opracowanie i zastosowanie nowych technik biotech-
nologicznych w rozrodzie tych ptaków możę w istot-
ny sposób wpĘnąć na zmianę frekwencji genów i ge-
notypów w stadzie (tzw. funduszy genowego stada),
bez konieczności wprowadzania nowych zwierząt.
WiĘe się to z udoskonaleniem stada pod względem
czystości rasy lub nawet wyhodowania nowej rasy

gołębi (17). Należy nadmieni ć, że gołębie sązwierzę-
tami monogamicznymi, a wprowadzenie sztucznej in-
seminacji pozwoliłoby na uzyskanie większej liczby
potomstwa w sezonie niżprzy naturalnym unasiennia-
niu. Natomiast zastosowanie konserwacji nasienia
p ozwo l i zebr ać i zmagazy nować geny wyb itnych s am-
ców pod względem eksterieru, jak w przypadku gołę-
bi ozdobnych, oraz dobowych przyrostów i umięśnie-
nia ptakow w typie mięsnym czy też wysokiej dziel-
ności lotowej ptactwa w typie sportowym.

Wychodząc naprzeciw narastaj ącym oczekiwaniom
hodowców odnośnie do zastosowania nowych i sku-
tecznych technik w rozrodzie ptaków ozdobnych,
w tym gołębi, przeprowadzono badania nad opraco-
waniem techniki sprawnego pobierania ejakulatow
i określeniem właściwości nasienia gołębi. Badania
przeprowad zono z myślą wykorzystania pozyskanej
wiedzy w celu wypracowania metody sztucznej inse-
minacji i konserwacji nasienia tych ptakow.
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Matetiał i metody
Badania przeprowadzono na ejakulatach pozyskanych

od l2 rasowych gołębi (Columba livia) w wjeku t-2Iat.
Ptaki podzielono na 2 grupy według rasy i typu, jakie re-
prezentowały. Grupę A stanowiło 6 samców u, typie mięs-
nylTl, rasy ryś polski, grupę B - 6 samców gołębi ozdob-
nych - pawik. Wszystkie ptaki zostały odseparowane od
samic na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem do-
świadczenia. Gołębie trzymano w systemie chowu klatko-
wego, indywidualnie ze stałym dostępem do wody oraz
paszy, którą stanowiła mieszanka o następuj ącym składzi e :

pszenica 30-400ń, jęczmi eń 20-25Yo, kukurydza 20-300ń,
rzepak maksymalnie 50ń, oraz dodatki mineralno-wita-
minowe dla gołębi w dawce zalecanej przez producenta
P 20 godzin przed
P zanieczyszczeniu
fl 1ogram świetlny
o

przez Szumowskiego i lvsp. (18), polegającą na masazu
-krzy żow ej z równoczesnym
c kloaki. Nasienie pobierano
anych zbiorniczków. Pier-w-

szym był zmodyfikowany zbiorniczek na nasienie pozys-
kiwane od przepiórek, z gumowym węzykiem zakóiczo-
nym ustnikiem do aspiracji nasienia do zbiorniczka. Drugi
rodzaj to kalibrowane probówki o pojemności 0,6 ml. Zbior-
niczki przedużyciem ogrzewano w cieplarce do tempera-
tury 37"C. Nasienie pobierano w pomieszczeniu laborato-
ryjnym, w temperaturze 20 -25" C.

Pozyskane ejakulaĘ poddawano wstępnym badaniom
makro- i rnikroskopowym oraz przygotowywano materiał
do badań uzupełniających, tj. koncentracji plemników
w jednostce objętości, ogólnej (całkowitej) liczby plemni-
ków w ejakulacie, odsetka plemników żywych oraz morfo-
Iogli. Ze względu nabardzo małe objętości nasienia, na-
Ęchmiast po ocenie makroskopowej, rozrzedzano je pły-
nem Ringera ogrzanym do temperatury 37"C, o objętości
0, plemnikówwSpo-
|a 25- i 4}}-kIotnym.
K objętości obliczono

go (l3), stosując 80ń nigrozynęi 40ń eozynę w stosunku
3 : lk, ogrzany do temperatury
37" nasieniem (l kropla nasie-
nia sek. mieszania w tempera-
turze37"C
i pozostaw
powietrza,
dzinach, w
wanąprzez Łukaszewic z (l5): rozszerzonę (rozdęte) głów-
ki, załamane wstawki, plemniki spiralnie skręcone, zmia-
ny we wstawce, spetmatyda i inne formy, wyżej nie wy-

mienione. Dodatkowo uwzględniono zmiany w obrębie
akrosomu, Morfologie plemników oceniano, badając 300
plemników (100%).

Obliczenia statystyczne wykonano przy zastosowaniu
teStu t-Studenta.

Wyniki i omówienie

od pozostaĘch 5 osobników nasienie pozyskiwano
regulamie. Natomiast w grupie A dwa samce nie od-

w poszczegolnych grupach oraz odsetek pomyŚlnie

7badano łącznie 158 ejakulatów. W grupie A eja-
kulaty najczęściej miaĘ barwę białą do białokremo-

miast od białokremowej do kre-
nsystencja w grupie A (gołębie
(konsystencja mleka lub mlecz-

B (gołębie
a mleczno-
tów, ruchli-

tensywnym, aczkolwiek delikatnym uciskiem na klo-



akę. Metodę tę, w modyfikacji autorów, zastosowano
w niniejszym doświadczenil. W ramach przeprowa-
dz o n e g o ek sp eryme nta w ykazano pr zy datno ś ć wyż ej
wymienionej techniki do pobierania nasienia od gołę-
bi. Metoda tapozwala na sprawne uzyskanie nasienia
o p o żądanych c echach. Z asto s owani e rezimu dieteĘ cz-
nego oraz regulamość przeprowadzania daje szansę
uniknięcia kontaminacji ejakulatu kałomoczem. Obec-
ność zanieczyszczeh pochodzących z przewodu po-
karmowego t narządu moczowego wpĘwa bowiem
szkodliwie na ruchliwość i z}łvotność plemnikow, co
Wkazali Boone i wsp. (6).

Przez cały czas trwania doświadczenia nasienie po-
bierane było przez tę samą osobę. Poznanie reaktyr,v-
ności poszczególnych samców pozwalało na indlłvi-
dualne dostosowanie intenslłvności i długości masa-
żu, tak aby nie zniechęcić ptakow do oddawania na-
sienia, atakże aby nie doprowadzić do uszkodzeń klo-
aki (a). Cecil i Bakst (9) wykazały, ze wielkość i ja-
kość ejakulatów zależy rownież od operatora, gdyżto
on decyduje o technice i długości stymulacji samca,
stosownie do jego pobudliwości.

Nalezy zauważyc, ze gołębie rasy mięsnej (grupa A)
wolniej przsruczały się do oddawania nasienia, byĘ
mniej podatne na masaż, a także oddawały nasienie
ni ere gulamie. W tej grupi e do świ adczalnej 66,7 oń sam-
ców oddawało nasienie, natomiast w przypadku po-
zostaĘch dwoch osobników tylko jeden odpowiadał
nie znac zną er oty zacj ą. Zj aw i s ko to mo zna tŁlmac zy c
ewentualną niepłodnością samcow, były to bowiem
Tab. l. Et'ektywność pobierania nasienia gołębi P t,a k i,,
(n:6) ktorych

G rupa
Liczba podiętych
prób pOzyskania

eia ku latu

Liczba
pozyska nych
ejakulatów

0dselek prób

udanych
o/

A

B

104

,l04

62

87

59,61

83,65

płodnośó
przed
doświad-
cZenlem
nie była
potwter-

dzona. Nasienie gołębi w grupie A charakteryzowaŁo
się istotnie większą objętością ejakulatu niz nasienie
pozyskane od grupy B. Ponadto nasienie ptaków gru-
py A cechowało się istotnie mniejszą koncentracją
i ogolną ltczbąplemników w ejakulactę ntż nasienie
pozyskane od grupy B. Ejakulaty pozyskane od pta-
kow z grupy A charakteryzowaŁy się istotnie mniej-
szym odsetkiem plemników zywych, jak równiez więk-
s zą lic zb ąp 1 e mniko w z r o zszer zon ą gło wką załama -
ną wstawką lub wykazuj ących inne wady n iż wy szcze -
gólnione w zastosowanej klasyfikacji. Jędnakże ze
względu namaŁąliczbę samców grupy A wykorzysta-
nych w doświadczeniu trudno jest postawić jedno-
znacznę wnioski i odnieść je bezpośrednio do całej
populacji ptaków tej rasy.

W przypadku oceny morfologii zastosowano klasy-
fikację wad opierając się na badaniachŁukaszęwicz
( 1 5 ), ktora z aproponowała pro sty t pr zejr zy sĘ p o dział
nieprawidłowości budowy plemnika ptasiego. P odział
tęn dodatkowo poszelzono o zmiany dotyczące akro-
somu. Bajpai (2) zaproponował rozbudowany tszcze-
gółowy system klasyfikacji plemnikow, który opierał
się na dokładnym analtzowaniu zmian w budowie po-
szczegolnych odcinkow gameĘ (wady głowki, wstaw-
ki i witki). Jednakze ze względu na rzadkie występo-
wanie niektorych przez niego opisanych wad, wydaje
się zasadne klasyfikowanie ich do grupy,,inne wady".
Inntbadacze (1, 20) morfologięplemnika oceniali bar-
dzo ogólnikowo, dzieląc je na komorki o prawidłowej
i nieprawidłowej budowie. Natomiast Clarke i wsp.
(11) uwzględniali tylko uszkodzenia akrosomu oraz
mitochondriów

W trakcie niniejszych badań, analizljąc wady
i uszkodzenia gamet zalważono, że najliczniej repre-
zentowane są plemnikt z anoma|iami głowki w posta-
ci lokalnych rozdęć lub powiększenia tej części ko-
mórki. Rzadziej spotykanymi wadami byĘ uszkodze-
niai zmiany w obrębie akrosomu czy wstawki. Obser-

wowano także wzrostko-
mórek powiększonych
i zniękształconych, gdy
do wybarwianta tła uży-
to nigrozyny (cyt. 5).
Wydaje sięwięc prawdo-
podobne, żew tymprzy-
padku zastosowanie ni-
grozyny przyczyniło się
do tak częstego pojawia-
nia się wad głowki. Szu-
mowski i wsp. (I8), za-

stosowali rów-
niez podobne
barwienie, lecz
zanotowali
znacznięmniej-
szy odsetek
wad, jednakau-
torzy ci nie po-

Tab.2. Wyniki oceny jakości nasienia gołębi (n : 6; i + s)

Grupa Barwa nasienia
Ko nsysle n cIa

nasle n la

0bięlOść
ejakuIaów

ml

R uchliwoś ć
p le mn ików

Ko nce ntracja
plemn ików
x 106/mm3

0gólna liczba
plemników

x 106

B

A
biała lub

b iałokremowa

b iałokre mowa,
kremowa

mleka lub

mleczno-
-ś m iela nowala

mleczno-
-ś mielanowata,

ś mieta ny

0,029**t 0,007

0,024 t 0,006

62,1**x 14,7

70,5 t 13,1

1,496--t 0,464

1,934 t 0,635

31,593-t 17,599

42"109 x23,078

Objaśnienia: * róznica istotna statystycznie przy p < 0,05; *+ p < 0,0l

Glupa
Plemnik

żywe
Plemniki

prawidłowe

Plemniki zmienione morlologicznit

rozszeĘOne I zmienione I zakrzywione I zmiany we
główki I akrosomy plemniki I wslawce

spermatyda 
] 

inn. *utv

A

B

76,60-t 8,'l3

78,71 ł 6,52

73,67 t 5,93

73,97 x6,72

17,41--ł8,26

13,60 t 6,31

4,31 ł 2,19

4,30 t 2,54

3,72* 
= 

2 ,'l7

2,79 ł 1,79

1,82 t 1,10

1,76 t 1,06

'l ,63 = 
1,2'|

1,55 t 0,79

5,88-t 3,35

4,59 t 3,54

Ob1aśnienia: .|ak w tab. 2

Tab. 3. Wybrane właściwości mikroskopowe nasienia gołębi (%), (n : 6; i + s)
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dali informacji o stęzeniu uzytych barwników, w tym
nigrozyny. Ducci i wsp. (l2) stwierdzili,iżponad9Ooń
badanych plemników wykazuje prawidłową budowę
morfolo giczną. Należy j ednak nadmienió, żę badacze
ci stosowali odmienną metodę postępowania z nasie-
ni em, p o cząw szy o d p o zy skan la pT zez r o zr zę dzenle do
barwienia i oceny morfologii. Dlatego też niemozliwe
j est zapr ezentow ani e j e dnoznac zne g o m o de lu wła ś c i -
wości ejakulatow gołębi, Cechy te ulegają zmianom
w zależności od warunków przeprowadzenja ekspe-
qrmentu, wykorzystanych metod i technik. Dobor zwie-
rząt do doświadczenia nie jest równiez obojętny wo-
bec wynikow badań, co ukazuj e poniższy eksperyment.

Oceniając ejakulaty pozyskane w toku niniejszego
eksp erymentu wykazano nte znac znie zw i ęks zoną l i c z -

bę plemników wadliwych u gołębi mięsnych. W gru-
pie tej zanotowano istotnie więcej plemnikow z roz-
szerzoną główką oraz komórek załamany ch w porów-
naniu z grupąptaków ozdobnych. Podobnie ejakulaty
pozyskane od kogutów ras ciężkich cechowały się
wy ższym odsetkiem gamet o nieprawidłowej budowie,
w szczegó|ności dotyczyło to częstszego występowa-
nia p l emnik ów zak<rzywi onych oraz uszko d zony ch na
wysokości wstawki (5, l6). Nalezy pamiętac, że
wstawki, witki i akrosomy odgrywają istotną rolę
w prawidłowym funkcj onowaniu plemnikow, decyduj ą
o jego ruchliwościorazzdolności do penetracji osłon-
klprzejrzystej (14). Jednakże pojawienie się w nasie-
niu gamet uszkodzonych lub zdeformowanych nieko-
niecznie jest efektem nieprawidłowości w przebiegu
spermatogenezy lub transporcie w drogach wyprowa-
dzający ch nasienie. Clarke i wsp. ( 1 1 ) podaj ą żę zmia-
ny w ciśnieniu osmotycznym środowiska plemników
walnie przyczyniają się do występowania uszkodzeń
komórek ro zr o dczy ch. Nawet niewielkie zmiany o smo-
lalności medium, w którym zawieszono plemniki,
mogą doprowadzić do wzrostu odsetka nieprawidło-
wych komórek. Ponadto zauważono, ze temperatura
towarzysząca pobieraniu i badaniu nasienia wpływa
nakształt i budowę ocenianych komórek (3, 10). Ba-
daczę ci, pracując z nasieniem kogutów i indykow, ob-
serwowali znaczny wzrost liczby plemnikow zal<rzy-
wionych, gdy temperatura spadała poniżej 15'C.
W przypadku, gdy wszelkie manipulacje z nasieniem
odbywaĘ się w temperatllrze 4loc,następował wzrost
odsetka plemnikow z uszkodzoną witką. Ponadto za-
uwazono, że nasienie pozyskane od kogutów cechuje
się większą liczbą plemnikow nieprawidłowych niz
nasienie indyków, pobierane w tych samych warun-
kach środowiskowych.

Clarke i wsp. (11) sugerują ze płodność nie zależny
od liczby plemników z defektami morfologicznymi,
jeśli nie przeWacza ona 20oń całej populacji gamet
w nasieniu kogutow czy indykow. Z nintejszych ba-
dań wynika, ze nasienie gołębi ma stosunkowo więk-
szy odsetek plemników wadliwych od wymienionych
gatunków drobiu. Potwierdzają to badania Szumow-
skiego i wsp. (18). Wykazali oni, ze rv nasieniu gołębi

Medycyna Wet. 20M, 60 (7)

średnio 8% populacji komórek ma nieprawidłowąbu-
dowę morfologiczną. W przypadku, gdy w ejakula-
tach odsetek plemników o niepoządanej morfologii
przel<racza 20oń, nalęży zwiększyć dawkę insemina-
cyjną aby zmniejszyc niekorrystny wpĘw gamet wad-
liwych na wyniki unasienniania (11).

Przeprowadzone badania pozwoliĘ na opracowa-
nie modyfikacji pobierania ejakulatów oraz oceny nie-
których właściwości nasienia gołębi (tab. 2 i 3). Za-
równo opisana technika uzyskiwania nasienia rożnych
gafunkow ptaków, jak i metody jego oceny, okazaĘ
się przydatne w odniesieniu do gołębi. Analizując
wyniki badań własnych i danych piśmiennictwamoż-
na wnioskować, że nasienie gołębi cechuje się wybit-
nie małą obj ętością wysoką koncentracj ą plemników
w jednostce objętości i niskim odsetkiem plemnikow
zmienionych morfologicznie. Uzyskane wyniki po-
zwoląw przyszłości na podjęcie badań nad metodami
kons erwacj i nas i enia i sztucznąins eminacj ą gołęb i.

piśmiennictwo
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