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Adaptation of the alctic fox (Alopex lagopus)to the new enuironmental conditions
Summary

A group of 10 arctic foxes (5 males and 5 females) were studied during their adaptation to new environmen-
tal conditions. Behavioral and hormonal responses to the changed environment were evaluated by observing
the individuals' behavior as we|l as testing the changes in the level of cortisol and testosterone in the foxes'
blood plasma during the first 2 months of adaptation. The effect of the new environment on semen quality and
number of mated females in males, and onset of oestrus in females was studied as well. The results obtained in
the experimental group of foxes were compared with the corresponding results found in the control group. It
was discovered that the new-environment-stress clearly altered the behavior of foxes in the first 10 days of
adaptation. The animals were nervous and vigilant and they reduced fodder intake. During the breeding
season males from the experimental group mated less females than males from the control group. The quality
of semen in both groups of males was low, but the reason for that could be that it was the end of the breeding
season rvhen the semen was taken and tested. Females from the experimental group went into heat markedly
later than the ones from the control group. The level of cortisol and testosterone in the blood plasma of foxes
from the experimental group changed in a manner typical (although individual variability occurred) of
animals that were under stress when adapting to new environmental conditions.
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Hodowla zwieruąt futerkowych jest stosunkowo mło-
dą dziedztną liczącą nieco ponad 1 00 lat, Większość
gatunków zwierzal futerkowych hodowanych przez
człowieka lważana jest za nieudomowione, a proces
ich domestykacji ciągle trwa, Lis polarny (Alopex la-
gopus) jestjednym z gatunków o największymznaczę-
niu dla producentów skór zwierząt futerkowych. Pierw-
sze fermy lisa polarrrego pojawiły się pod koniec XIX
wieku w Ameryce Północnej, a w Polsce intensywny
rozwoj fermowej hodowli tego gatunku nastapił po
II wojnie światowej wTaz z importem zwierząt hodow-
lanych ze Skandynawii. Zwyczajowo fenna lisia stano-
wiła odrębną jednostkę hodowlaną w ktorej obrębie
uzytkowane rozpłodowo były samce i samice stada pod-
stawowego. Nie dochodziło więc do przepływu genów
pomiędzy fermami. Konkurencja na światowych ryn-
kach skór zwierząt futerkowych zrnusiła hodowców do
przyspieszenia postępu hodowlanego, co wiązało się
z zaostrzeniem selekcji oraz wymianąnajlepszych zwie-
rząt pomiędzy fermami. W wielu przypadkach import
zwierza! nie spełnił pokładanych w nim nadziel. Jedną
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zprzyczyntego stanu Tzeczy mógł być stres adaptacyj-
ny, ktory szcze góInie sllnię zaznacza się u mv i erza! prze -
chodzących proces domestykacj i.

W środowisku naturalnym stres ma często działanie
stymulujące. Jednak w watunkach chowu ferrnowego
lisy polarne narażone sąna działanie wielu czynnikow
stresuj ących, pozbawiaj apych j e mozliwości zaspoko-
jenia potrzeb behawioralnych i zmysłowych, co w kon-
sekwencji prowadzi do dyskomfortu ftzycznego i psy-
chicznego manife stuj ącego się zmianaml, ftzj olo glcz-
nymi w organizmie oraz zmianami zachowania (2).
Naj silniej sze reakcj e organizmu powodowanę sąprzez
transport i chwytanie zwierzą| ich izolację oraz zmia-
nę środowiska fetmowego. W przypadku lisa polarne-
go, który ciągle wykazuje wiele zachowań charakterys-
tycznych dla jego dzikich przodków (6), jednym znaj-
trudniejszych okresów jest adaptacja zwietząt irnpor-
towanych do nowych warunków środowiskowych.
Adaptacja obejmuje szeroki zakres reakcji behawioral-
nych, nerwowych, hormonalnych, hemodynamicznych,
odpornościowych i metabolicznych ( 1 6).

Celem badań było poznanie procesów adaptacji lisa
polarnego do nowych warrrnkow środowiskowych po-



pTzez obserwacjęzachowania się zwierząt oraz zbada-
nie zmian poziomu hor:rnonów stresowych w pierw-
szych dwóch miesiącach adaptacji. Ponadto podjęto
próbę oceny wpływu stresu adaptacyjnego na niektóre
funkcje organizmu związane z reprodukcją.

Matetiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono w okresie od grudnia

2003 r. do kwietnia 2004 t., w dwóch fermach produkcyjnych
lisów jednej zlokalizowanej wwoj. łódzkim, adrugiej w woj.
wielkopolskim, oddalonych od siebie o około 2B0 km. Wstęp-
ną część doświadczenia, polegającąnawyborze zwierząt do
grupy doświadcza7nej (10 osobników 5 samic i 5 sarnców
urodzonych wjednymroku i nalezących do tego samego typu
barwnego) przeprowadzono w fetmie zlokalizowanej w woj.
łódzkim. Następnie wybrane zwierzętaprzewięziono do dru-
giej fermy, gdzie przeprowadzono zasadniczą część doświad-
czenia. Po przewiezieniu, na czas kwarantanny trwającej mie-
siąc, lisy umieszczono w pawilonie dwurzędowym, w klat-
kach o wymiarach 200 x l00 x 80 cm. Po tym okresie zwie-
rzętagnryy doświadczalnej przeniesiono do klatek wolno sto-
jących i utrzymyrvano po jednym osobniku w klatce. Zwie-
rzęta karmiollo raz dziennie, cztery razy w tygodniu. Grupę
kontrolną skompletowano ze zwierząt utrzymlłvanych w fer-
mie doświadczalnej (woj, wielkopolskie). Stanowiło ją l0
lisów polarnych (5 samic i 5 samców) urodzonych w tym
samym roku co zwierzęta grupy doświadczalnej i nalezących
do tego samego typu barwnego. Zwierzęta te przebywały
w klatkach wolno stojących o takich samych rozmiarach, jak
klatki zwierząt grupy doświadczalnej. W celu poznania pro-
cesu adaptacji lisów polarnych do nowych warunków środo-
wiskowych przeprow adzono obserwacj e behawio ralne or az
badania biochemiczne krwi i nasienia.

Obserwacje behawioralne. Ocenę zachowania się lisów
polarnych w nowym środowisku przeprowadzono w dwóch
pierwszych dniach doświadczenia, a następnie od 6. do 10.
dnia orazw 22. dnilpo przewiezieniu lisów do nowej fermy.
Czas obserwacji wlnosił 1,5 godziny dziennie (30 min. przed
i 60 min. po podaniu karmy), azachowania lisów rejestrowa-
no za pomocąkamery cyfrowej. Obserwator pozostawałw za-
sięgu wzroku lisów, około 3 metry od klatek. Wyniki obser-
wacji zostały uogólnione i porównane z zachowaniem się li-
sów grupy kontrolnej. W czasie trwania sezonu rozpłodowe-
go, oceniono zachowania kopulacyjne samców z obu grup,
a także obselwowano początek cykli rujowych samic z glxpy
kontrolnej i doświadczalnej.

Badania biochemiczne krwi i nasienia. W celu prześle-
dzeniaprocesu adaptacji lisów do nowych warunkow środo-
wiskowych we krwi obwodowej określono poziom korĘzolu
i testosteronu. Krew od lisów grupy doświadczalnej pobrana
zo stała tuż pr ze d transp ortem (w fermie macierzystej, w c elu
określenia poziomu podstawowego badanych horrnonów),
a następnie w l., 6. i 10. dniu adaptacji do nowych warunków
środowiskowych oraz w trakcie przygotowań do sezonu roz-
płodowego (w 62. i 67. dniu po przetransportowaniu do no-
wej fermy), W tych samych dniach pobierano równiez krew
od lisów grupy kontrolnej. Krew w ilości 1-3 ml pobierano
z veną cephalica antebrąchiiw czasie do 3 min. od momentu
schwYania zwierzęcia (probki krwi, które nie spełniały tego
warunku nie były brane pod u\^/agę w dalszych ana7izach
stąd rozne liczebności grup w poszczególnych pobraniach).
W czasie pobierania krwi zwierzęta nie miały kontaktu mię-

dzy sobą. Krew do oznaczeńpobietŃazawszetasama osoba,
w ten sam sposób i o tej samej porze dnia. Po pobraniu prze-
chowywano jąprzez 12 godz. w temperaturze ok. 30'C do
momentu powstania skrzepu, a następnie wirowano. Tak uzys-
kaną surowicę krwi przechowywano w temperaturze -l8'C
do czasu analizy laboratoryjnej. Kortyzol i testosteron ozna-
czano metodą radioimmunologiczną z wykotzystaniem od-
czynników firrny DPC Biermann. Kortyzol oznaczono meto-
dą opisanąprzez Ruder (23), a testosteron metodą Demetriou
( 5 ). Współczynniki zmienno ś ci wewnątrz- i między oznacze -

niowej wynosiły odpowiednio: dla korlyzolu 4%o t 9,5oń, a dla
testosteronu 4,2oń i 1I%o.

Nasięnie samców grupy doświadczalnej i kontrolnej po-
bierano metodą masturbacji w ostatnim tygodniu kwietnia.
Po wstępnej ocenie makroskopowej określano koncentrację
plemników w jednostce objętości nasienia, liczbę plemników
ruchliwych i rodzaj ich ruchu oraz odsetek plemnikow wyka-
zującychanomalie pierwotne i wtórne. Uzyskane wyniki po-
równano z normami przyjętymi dla nasienia lisów polarnych
(27). Koncentrację oraz zmiany w budowie morfologicznej
plemników oceniano zgodnie z nomenklatura podanąprzez
Bielańskiego (3), a rozmazy nasienia barwiono i oceniano
metodą Wats ona (26).

Ana|iza statystyczna. Uzyskane dane, po transformacji
logarytmicznej, poddano analizię statystycznej za pomocą
pakietu statystycznego SAS. Do oceny wpĘrvu grupy, płci
i kolejnego pobrania krwi na poziom korlyzolu i testosteronu
w surowicy krwi, zastosowano procedurę GLM (General
Linear Model s ), An allzę wari an cj i przepr ow adzono z zasto -
sowaniem modelu liniowego zawierającego stałe efekty gru-
py (doświadczalna, kontrolna), płci (samiec, samica), kolej-
nego pobrania krwi oraz interakcje pomiędzy tymi efektami"
Istotności róznic pomiędzy średnimi w grupach przetestowa-
no za pomocą testu Scheffego.

Wyniki iomówienie
Behawior lisów polarnych w nowym środowisku.

Zachowanie się lisów polarnych grupy kontrolnej przy-
jęto za typowe, odzwierciedlające normalny behawior
tego gatunku w \Marunkach chowu fermowego. Podczas
kolejnych dni obserwacji nie zaLlważono istotnych
zmuan w zachowaniach tych zwrcrzaJ.

Po przewiezienil lisów do nowej fermy zauważono,
że zareagowały one na zmianę otoczenia. Największe
nasilenie reakcji na nowe środowisko zaobserwowano
w pierwszych dniach po przewiezienil. Obsetwowane
osobniki pozostawały niespokojne, nefwowe i czujne,
gwałtownie reagujap na wszelkie odgłosy i zmiany oto-
czenia. Nie wykazywały zainteresowania porą karmie-
nia, żerowały w sposób nelwowy, a pokann pobierały
niechętnie. W kolejnych dniach obserwacji zalważono
mniej szą nerwowo ść, a więcej zachow ań o charakterze
p oznaw czym. Większym p obudzeni em emo cj onalnym
i ruchowym charakteryzowĄ się samice. W 10. dniu
poby.tu w nowej ferrnie lisy grupy doświadczalnej za-
częły zachowywać się podobnie do osobników grupy
kontrolnej. Obserwacja zachowania się lisow w celu
określenia szybkości adaptacji do nowych warunków
ferrnowych nie jest metodą w pełni obiektywną dlate-
go często uzupełniana jestprzez badania biochemiczne



Tab. 1. CharakterysĘka nasienia samców grupy kontrolnej (lisy nr KI-KS) i grupy doświadczalnej (Dl-D3)

oscylacyjny

45-50

brak ruchu
- pojedyncze plemniki

27,5

13,5

15,0

8,5

17,0

,l 4,0

7,5

11,0

4l,0

27,5

55

59

61

75

77

ktwi, ocenę wskaźników produkcyjnych i reprodukcyj-
nych zwierząt, jakrownież testy behawioralne (2I,22).

Zachow anie się zwier ząt w o kre sie rozpłodowym.
Okres kryć * stadach lisów polarnych zależy od wa-
runków klimatycznych i trwa zazwyczaj odpołowy lu-
tego do końca kwietnia, z nasileniem kryć w marcu.
W zalezności od wieku samic, termin rui moze ulegać
zmtanie; z reguły młode lisice rozpoczynająruję dwa
tygodnie p óźniej . T akżę mło de s amc e zaczynają s e zon
kopulacyjny nieco pózniej niż lisy starsze (24).

Samice grupy doświadczalnej rozpoczęły ruję śred-
nio 17 dni poźniej niz samice grupy kontrolnej. Póź-
niej sze wystąpienie rui przypisa c należy stresowi zwlą-
zanęm|l z adaptacjądo nowych warunków fermowych
oraz dużą bojaźliwością lisic grupy doświadczalnej,
ponieważ inne czynniki mogące rożnicowac datęrcz-
poczęcia rui wśrod osobników obu grup zostały wyeli-
mino wane (i d enty czn e warunki utr zy mania, ży w ienia,
pogodowe, ten sam wiek lisic). W dłuższej perspekty-
wie (po zakończeniu rui) stres towarzyszący samicom
w okresie ciĘy może zabtrzać czynności ftzjologicz-
ne, reprodukcję orazbehawior nowego pokolenia zwie-
rząt (4,28).

Na po dstawie przeprow adzony ch ob s erw acj i stwier-
dzono, ze samce grupy doświadczalnej wykazywały
mniejsząchęć krycia i średnio wykonały o35,20ń mniej
skoków niz samce grupy kontrolnej (samce grupy kon-
trolnej kryły średnio 1,I razy
w ciągu sezonu rozpłodo-
wego, a samce grupy do-
świadczaln ej 7 razy), Bada-
nia nad zachowani em kopu-
lacyjnym lisów polarnych
potwierdzają że lepszą sku-
tecznością kry ć odznaczają
się zwierzęta o dobrej kon-
dycji psychicznej i prawid-
łowo zaadaptowane do wa-
runków środowiska (9).

Ocena jakości nasienia
samców. Wyniki analiz
nasienia przedstawiono

w tab. 1. Od dwóch samców grupy doświadczalnej nie
udało siępobrać nasienia. W obu grupach nasienie cha-
rakteryzowało się ni skimi parametram t i małą pr zy dat-
nością do inseminacji. Jak podają tożni autorzy (I2,
27), objętość ejakulatu lisa polarnego wynosi średnio
1,5 ml, z odchyleniemO,ż-4,0 ml, a średnia koncentra-
cja frakcji nasiennej osiąga wartość wyższąniż 88 tys./
/m1. Do inseminacji kwalifiĘe się nasienie, w którym
zawartośó plemników o ruchu prawidłowym wynosi
ponad 7 0o/o, a koncentracj a przewy ższa wy żej podaną
średnią. Zaw aftośó plemników morfologicznię anormal-
nych nie może przeWaczac 20oń,

Analtza 8 pobranych ejakulatów nie wykazała istot-
nych róznic w jakości nasienia pobranego od osobni-
kow grupy kontrolnej i doświadczalnej. Wpływ na ja-
kośó nasienia w obu grupach mógł miec termin jego
pobrania (koniec sezonu kopulacyjnego), ą takżę nte-
tolerancj a na metodę pobierania nasienia. Około 10-20%
samców, ntezalężntę od wieku,.nie oddaje nąsienia
metodą masfurbacji (13). Ponadto, na jakość ejakula-
tów w grupie doświadczalnej oddziaływać mógł stres
adaptacyjny, którego obj awom tow arzy szy pogorsze-
nie funkcji rozrodczych, zaburzenia w spermatogene-
zie i osłabienie popędu płciowego (15).

Ocena nasilenia stresu adaptacyjnego na podsta-
wie poziomu kortyzolu i testosteronu we krwi.
Stwierdzono dlżą zmienność indywidualną w pozio-

Tab.2. Zmiany poziomu hormonów w surowicy krwi lisów grupy doświadczalnej w kolej-
nych pobraniach (! + s)

Objaśnienie: n ltczba pobrań; a, b - średnie w wierszach ozr7aczonę różnymi literami róznią się
istotnieprzyp < 0,05



mie badanych hormonoq jednak średnie z kolejnych
pobrań wskazują na charakterystyczne zmiany zacho-
dzące u zwierząt w stanie stresu długotrwałego, jakie-
mu poddane są w procesie adaptacji,

Szczegółowe zmiany stężenia hormonów we krwi
lisów grupy doświadczalnej w kolejnych pobraniach
przedstawiono w tab. 2, Zaobserwowano istotnie niz-
szy poziom kortyzolu w pobraniu 5. w stosunku do
pobrań 2. i 4. Spadek stęzenia tego hotmonu we krwi
moze świadczyć o adaptacji do czynnika stresotwór-
czego, w tym przypadkl do nowego środowiska. Ba-
dania innych autorów (II,I7 ,18) nad zjawiskiem prze-
wlekłego stresu wykazaĘ podobne prawidłowości, czyli
spadek stężenia kortyzolu wtaz z przebiegiem procesu
adaptacji, często poniżej poziomu początkowego . Wyż-
szy poziom kortyzolu w początkowej fazie doświad-
czenia mogł być spowodowany negaĘwną reakcj ą emo-

Tab. 3. Zmiany poziomu hormonów w surowicy krwi lisów
grupy doświadczalnej w zależności od płci G + s)

0 kres Płeć n Kottyzol (ng/ml)

I

d
9

3

5

24,20 ł 17 ,55

47,60 t 16,19

0,60 t 0,21

0,37 t 0,48

ll
d
a)Y

12

11

45,31 t 20,61a

50,03 t 23,62

0,95 t 1,05

0,31 t 0,44

ll
d
9

6

8

15,48 t 6,12b

38,19 t 25,41

2,88 t 3,06

0,11 t 0,10

Objaśnienie: okres: I ferma macierzysta; II - po 10 dniach adap-
tacji; III po 2 miesiapach adaptacji; n-Iiczba pobrań; a, b
średnie w kolumnach oznaczonę różn;.,rni literami różnią się istot-
nieprzy p < 0,05

cjonalną zwięTząt na transport oraz związane z nlm
czynności, które są czynnikami silnie stresującymi (1,
10, 20). Ponadto, zmiana otoczenta, obsługi oraz wie-
lokrotne unieruchamianie lisów na okres kilkudziesię-
ciu sekund, w czasie przenoszenia z klatki do klatki,
także mogĘ wpłynąć na podwyzszenie poziomu tego
hortnonu (7,15).

Poziom testosteronu istotnie wzrosł w ostatnim po-
braniu w porównaniu z pobraniami wcześniejszymi, co
przypisywa c należy r ozpo częclu okrę su kopulacyj ne-
go. Obliczony współczynnik regresji, mówiący o zmia-
nach poziomu hormonu w analizowanym okresie wy-
niosł dla końyzolu - 0,305 ng/ml na dziei:,, a dla testo-
steronu 0,011 nglm\ na dzieh.

Zaobserwowano roznice w stęzeniu hormonów w za-
lezności od płci zwierząt (tab. 3, ryc. 1 i 2). Samice
okazały się bardziej wrażliwe i podatne na działanie
czynników stręsotwórc zy ch, co znalazło potwierdzenie
w badaniach innych autorów (25).

Zatowno w grupie samców, jak i samic (tab. 3) za-
obserwowano w II okresie (po 10 dniach adaptacji)
wzrost poziomu kortyzolu w stosunku do I okresu (fer-
ma macierzysta) oraz spadek jego zawattości ponizej
poziomu poczaJkowego w III okresie (po 2 miesiącach
adaptacji). Samce charakteryzowały się niższym stęze-
niem kortyzoluntż samice, co zgodne jest z wynikami
innych badań (19). W III okresie poziom kortyzolu we
krwi samców był istotnie ntższy (p < 0,05) od tego
sprzed dwoch miesięcy.

W grupie doświadczalnej samic, w skutek działania
niekontro lowanych zmi ennych, występ ow ały duże w a-
hania poziomu kortyzolu i tęstosteronu (ryc. 1). W gru-
pie samców doświadczalnych przezpierwsze 10 dni po
transporcie poziom kortyzolu utrzymywał się na wyso-
kim p oziom ie, z wyr ażną tendencj ą wzro stową (ry c . 2) .

W tym czasie stężenie testosteronu (z wyjątkiem pierw-
szego dnia) malało,W 62. dniu doświadczęniapoziom
korĘzolu był istotnie niższy (p < 0,05) ntż napocząt-
ku doświadczenia, natomiast poziom testosteronu
wzrósł prawie pięciokrotnie co prawdopodobnie było
związane zrozpoczęciem przygotowań do sezonu roz-
rodczego.

W grupie kontrolnej występowały niewielkie waha-
nia poziomu kortyzolu. Na minimalne zmiany w stęze-
niu tego hormonu mogły mieć wpĘw czynnościzwią-
zane z pob i eraniem krwi. Wielu autorów uw ażą ze s am
zabieg pobrania próbek krwi bywa stresotwórczy (I4,
17), jednak jak dotąd nie udało się opracować metody
całkowicie eliminującej jego wpĘw na poziom ozna-
czanego hormonu (21). W czwartym i piątym pobraniu
lisy doświadczalne miały niższy poziom tego hormo-
nu, zbliżony do poziomu zwierząt z grLlpy kontrolnej.
Jedynie w grupie samic doświadczalnych obserwowa-
noprzez cały okres ciągłe zmiany w poziomie korlyzo-
lu (ryc. 3).

Te sto steron p o z a p obud zaniem funkcj i r o zr o dczy ch,
wpływa takżę na zachowanie się zwierząt i możebyc
wskaźnikiem poziomu stresu (8). W grupie samic do-
świadczalnych obnizone stęzenie testosteronu w okre-
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Ryc. 1. Procentowe zmiany poziomu kortyzolu i testosteronu
w surowicy krwi samic grupy doświadczalnej; stężenie hor-
monów zfermy macierzystej przyjęto iako 1007o
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Ryc. 2. Procentowe zmiany poziomu kortyzolu i testosteronu
w surowicy krwi samców grupy doświadczalnej; stężenie hor-
monów z fermy macierzystej przyjęto jako 100%
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Ryc. 3. Procentowe zmiany poziomu kortyzolu
krwi lisów po|arnych w kolejnych pobraniach;
przyjęto pierwsze pobranie w grupie kontrolnei
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Ryc. 4. Procentowe zmiany poziomu testosteronu w surowicy
krwi lisów polarnych w kolejnych pobraniach; jako 100%
przyjęto pierwsze pobranie w grupie kontrolnej

sie przed sezonem Teplodukcyjnym moze świadczyć
o przewlekłym stresie. Wśrod samic grupy kontrolnej
odnotowano w tym czasie wzTost poziomu tego hor-
monu (ryc.4).

Wahania poziomu hormonów stresowych są zbieżne
z przępr ow adzonymi ob serwacj ami behawioralnymi.
Jest to szczególnie widoczne w grupie samic. W po-
czaJkowym okresie adaptacji, czyli bezpośrednio po
przewiezieniu do nowej fermy, lisice były bardziej po-
budzone, co przeRadało się na podwyzszony poziom
testosteronu. Podobne relacje występowĄ także w gru-
pie samców; wysoki poziom testosteronu w pierwszym
pobraniu zbiegŃ się w czasie ze zwlększoną aktywnoś-
cią ruchową. Wraz ze wzrostem poziomu kortyzolu,
aktywność ta malała. Licznę badania potwierdzĄą że
aktyrvność motoryczna zwierząt oraz sposób tchzacho-
wania sięzależy od poziomu hormonów stresowych (7,
15). Ujemna zalężność między kortyzolem a testoste-
ronem moze byc r eztlltatem wzaj emnych oddziaływań
między układem współczulno-rdzeniowo-nadnerczo-
wym a układem p o dwz gór zow o -pr zys adkowo-korowo -
-nadnerczowym (15). Swiadczy to o wielokierunkowym
charaktęrzę i przebiegu adaptacji (swoistej lub nieswo-
istej, morfologicznej lub czynnościowej).

Przeprowadzone badania dowodzą ze stres związa-
ny z adaptacją do nowych warunków środowiskowych
wpłyrvał na wyniki produkcyjne, szczegóInle popTzez
osłabienie i o graniczenie zdolnoś ci r ozr odczych. Stres
adaptacyjny wpływał na zmiany w behawiorze lisów

polarnych, powodując wzrost lub ograniczenie aktyłv-
ności motorycznej. W stanach stresowych samice re-
agowały w sposób bardziej gwałtowny i wykazywały
wi ększą p obudliwo ś c i aktywno ś ć motory cznąniz s am-
ce. Stres powodował zmiany w stęzeniu badanych hor-
monów - ko Ę zolu i te sto steronu, a także zal<ło c ał filtk-
cje rozrodcze. Samce wykazywały osłabionę libido,
a ich nasienie charakteryzowało się nieco gorsząjakoś-
cią. Lisice zareagowały na stres opóźnionym wystapie-
ruem ntl.
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