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Gollection and ploperties ol Eutopean brown hare semen

Summaty
The aim of the study was to work out a method of semen collection from hares (Lepus europaeus), along

with the evaluation of the obtained semen in terms of its usefulness for breeding. Experimental animals
(6 males) were born in the wild, caught at an adult age and kept in captivity. Before semen collection, males
were treated with xylazine (6 mg/kg b.w, i.m.) and ketamine (15 mg/kg b.w, i.m.), and semen was collected by
an electroejaculation method under general anesthesia. During a 3-month study period (March, April, N{ay),
16 ejaculates were sampled. It was demonstrated that European brown hare ejaculates are similar to rabbit
ones as to semen volume, spermatozoa concentration and motility, but ejaculates obtained from hares by
electroejaculation method are without gelatinous fraction. Properties of hare ejaculates are: semen volume
0.59*0.29 ml, spermatozoa concentration 248.13+236.54 mln/ml, total number of spermatozoal84.11+240.61
mln and spermatozoa motility 75.00+14.727o. It should be indicated that some ejaculates obtained from hares
were of poor quality while others were of high quality, suitable for cryopreservation.
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W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się stopnio-
wy,lecz z długofalowego punktu widzenia dramatyczny
spadekpopulacjizajęcy (Lepus europaeus) w Polsce oraz
w innych krajach europejskich. Zmniejszenie liczebnoś-
ci zajęcy jest prawdopodobnie wynikiem oddziaływania
wielu czynników biotycznychi abiotycznych, takich jak:
choroby (syndrom zająca szaral<a EBHS), monokultu-
rowe uprawy rolne i mechanizacja rolnictwa. presja wzra-
staja.cej liczby drapieżników (lis i kruk), zanteczyszcze-
nie środowiska i inne (2, 5, B,9, II, Iż, 14, 15). Nie-
mniej jednak, w świetle danych z piśmiennictwa, trudno
jest jednoznacznie odpowiedzieć, który z tych czynnl-
ków jest decydujący.

Z lwagi na spadek liczebności zajęcy wzrosło zaintę-
resowanie hodowlą tych zwierzal w celu l,ch rozmnaża-
nia, a następnie zasiedlania łowisk. Wyniki rozrodu tych
zwierząt uzyskiwane w niewoli są jednak niezadowala-
jące, na co głównie wpłyrvają choroby, niska płodność
i plennośc oraz stosunkowo wysoka śmierlelnośc mło-
dych osobników. Niepowodzenia i trudności, na jakie
natrafiają hodowcy, w duzej mierze wynikają z braku
naukowych opracowań dotyczących chowu zajęcy w nie-
woli oraz nadal nierozwiązanej problematyki kierowa-
nia rozrodem tych zwierząt.

Celem badań było opracowanie przyżyciowej metody
pobierania nasi enia zajag,a, określenie j ego właściwo ści,
a na tej podstawie - przydatności do rozrodu.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w okręsię od marca do maja na

6 samcach o masie ciała od 2,6 do 3,3 kg utrzymywanych
w niewoli, które jako dojrzałe osobniki zostały odłowione. Do
czasu rozpoczęcia eksperymenfu samce miaĘ możliwość l<ry-

cia samic, Z danych uzyskanych z wywiadu oraz badania kli-
nicznego wynikało, ze sąone zdrowc orazpo wszystl<ich sam-
cach uzyskano potomstwo. Zalące były zywione do woli uroz-
rnaiconą dietą, w której skład wchodziła marcheq siano. zic-
'lonki, 

owies oraz pełnoporcjowa mięszanka dla krolików. Do-
datl<owo podawano gałęzie drzęw owocowych oraz wierzby.

Zlwagi na płochliwośc i nieufnośó tychzwierzal w stostln-
ku do człowięka nię udało się pobrać nasienia na sztuczną po-
chwę przy uzyciu samicy zająca jako prowo'l<atora. Dlatego
tez nasienie pobierano metodą elektroejakulacji przy zastoso-
waniu elektrody j ednobiegunowej. Przygotowani e zwierząt c1o

zabiegu polegało na poddaniu ich 12-godzinnej głodówcę, a na-
stępnie podaniu w formie iniekcji domięśniowej mieszaniny
ksylazyny (Sedazin'{) oraz ketaminy (Bioketan@) w dawce
w przellczeniu na kilogram masy ciała wynoszącej odpowied-
nio 6 i l5 mg. Po okresie kilkunastu minut od uzyskania pełnej
bezbolesności przystępowano do wykonania zabiegu. Pobiera-
nię nasienia wykonywano według ogólnie plzyjętych zasad dla
metody elektroejakulacjt, przy czym jeżeli po 4-5 impulsach
nie doszło do ejakrrlacji odstępowano w danym dniu od dal-
szych procedur, a nasienie pobierano z minimum jednotygod-
niową przęrwą pomiędzy zabiegami, W sumie od wszystkich
samców uzyskano l6 ejakulatów.

Po pobraniu nasienie poddawano standardowym badaniom
z uwzględnieniem objętości, barwy i konsystencji ejakulatu.
Odsetek plemników ruchliwych oceniano w mikroskopie świętl-
nym pod powiększeniem 200-krotnym, Koncentrację plemni-
ków w jednostce objętości obliczano metodą cytometryczną
w komorze Thoma-Zeissa. Na podstawie objętości e.jakulatu
i koncentracji plemników obliczano całkowitą liczbę plemni-
ków w ejakulacie. W ramach przeprowadzonych badań doko-
nano klinicznej oceny jąder i najądrzy z uwzględnieniem
badan i a p alpacyj ne go oraz te stome trli pr zy lży clll suwmiarki.
Dokonano jednorazowego pomiaru długości ja.der (od końca
dogłowowego do końca doogonowego') oraz szerokości od po-



więrzchni bo cznej do przyśrodkowej. Otrzymane wyniki przed-
stawiono w postaci średnich i odchyleń standardowych.

Wyniki iomówienie
Dane dotyczape testometrii przedstawiono w tab. 1.

Jądra w badaniu palpacyjnym charakteryzowaĘ się wiot-
ką konsystencją i były przesuwalne. Wyrażnie wyczu-
walne były n ajądrza, rrl,tłaszczaogon, będący konsystencj i
bardziej tęgiej od jądra i wielkości ziama małej fasoli.
Badania jąder i najądrzy dokonano w maju, a więc
w szczycie sezonu rozrodczego, ktory trwa od sĘcznia
do sierpnia. Blottner i wsp. (3), badając plocesy prolife-
racji i apoptozy zachodzącewjądrach zajęcy w okresach
przejściowych, tj. czerwiec-sierpień (regresja jąder) i lis-
topad- grudzień (wznawianie akĘwno ś c i), wyka za|i r oż-
nice między tymi okresami w zakresie badanych proce-
sów. W badaniach poświęconych sezonowym zmianom
morfometrycznym jąder zajęcy wykazano, ze masa jąder
jest wysoka w okresie od stycznia do lipca, po czym spa-
da, osiągając minimum w październiku, aby ponownie
rozpocząć wzrost w grudniu (4). Opisanemu procesowi
towarzyszązmiany w obrazie histologicznym jądeą po-
legające nazmianie średnicy kanalikow i wysokości na-
błonka. Srednica kanalikow i wysokośó nabłonka naj-
niższajest w pażdziemlkll. następnie rośnie, osiągajap
szczyt w maju. Przeprowadzone badania własne wska-
zują7ejądra i najądtzauzajęcy byĘ dobrze wykształ-
cone i powinny prawidłowo spełniać swoje funkcje, co
potwierdziły udane próby pozyskania nasienia.

Zastosowana w celu pobrania nasienia metoda znie-
czulenia dawała pełną tolerancję i pozwalałabezpiecz-
nie przeprowadzió zabieg. Zwrcrzętawybudzały się w cią-
gu kilkudziesięciu minut od zakohczenla zabiegu, a kli-
nicznię nie stwierdzano powikłań.

Pomimo rosnącego w ostatnich latach, szczególnie
w Austrii i w Niemczech zainteresowania rozrodęm za-
j ęcy ( 1, 3, 4, I0, 13, I 4) brak j est w dostępnym piśmien-
nictwie danych dotyczapych właściwości nasienia tych
zwierząt. W jednym tylko przypadku wskazano namoż-
liwość zastosowania elektroejakulacji do pobierania ich
nasienia (10). W badaniach własnych wykazano, żę za-
stosowana metoda pobierania nasienia może byc zasto-
sowana lzajęcy, chociażniękńda próba musi kończyć
się powodzeniem. W około 30% przeprowadzonych prob
nie udało się pobrać nasienia lub uzyskiwano mocz.

Pozyskiwane nasienie było b ez zapachu i miało barwę
od szarej do kemowej i konsystencję od wodnisĘ do śmie-
tany w za\eżnośct od koncentracji plemników. W tab. 2
przedstawiono właściwości nasienia zajęcy. W oparciu
o przedstawione wtabeli dane możnastwierdzić, żewłaś-
ciwości nasienia zajęcy zbliżonę są do nasienia królika,
choć nie zaobserwowano, występującej w ejakulatach
u pewnego odsetka królików, frakcji galaretowatej (6,7).
W zakresie koncentracji plemników i ogólnej ich liczby
w ejakulacie występowały dlże rozbiezności pomiędzy
poszczegóInymi ej akulatami, pocho dzącymi od róznych
oraztychsamych samców, na co wskazująwysokie war-
tości odchyleń standardowych. Koncentracja plemnikow
wahała się od 10 do 750 mln./ml, a ogólna \iczba plemni-
ków w ejakulacie od 3 do 750 mln. Powyzsze rozbięż-
ności mogą wynikać z zastosowanej metody pobierania

nasienia, która nie zawsze gwarantuje możliwość pozys-
kania nasienia wysokiej jakości. Podobnie przy pobiera-
niu nasienia królików na sztlcznąpochwę również ob-
serwuje się znaczne różnicę pomiędzy poszczególnymi
ejakulatami pochodzącymi od tych samych osobników
(6,7).W badaniach własnych nasienie pobierano w se-
zonie rozrodczym od samcóq ktore zgodnie z danymi
wywiadu były płodne. Dlatego też dla pełnej oceny ja-
ko ści nasien ta zająca w aspekcie oceny j ego przydatnoś-
ci do rozrodu jednorazowe pobranie ejakulatu nie jest
wystarczające. Jedynie bowiem uzyskanie pełnego eja-
kulatu, na co czasem potrzeba kilku prób, daje możli-
wość przeprowadzenia pełnej oceny nasienia. Natomiast
rozpatĄąc możliwośó pozyskania nasienia od zajęcy do
celów kriokonserwacji, co moze mieć znaczenie zuwagi
na spadek populacji zEąca i tworzenie banku nasienia,
należy stwierdzić, ze pobranie nasienia wysokiej jakoś-
ci, nadajapego się do tych celów jest możliwe.
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Tab. 1. Wymiary jąder zajęcy

Tab. 2. Właściwości nasienia zajęcy

248,13 
=236,54

184,1't t 240,61 75,00 ł 14,72

65,7 t 4,90,97 t 0,33 309,0 t 113,0


