
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

A U T O R E F E R A T 
 

 

 

 

Dr inż. Sebastian Nowaczewski 

Katedra Turystyki Wiejskiej 

Zakład Drobiarstwa 

tel. 61 846 62 23 

e-mail: sebnow@jay.up.poznan.pl 

 

 
 

 

 

  

Poznań, 2013 

mailto:sebnow@jay.up.poznan.pl


1 | S t r o n a  
 

Spis treści                       strona 

 

1. Skrócony życiorys……………………………………………………….….……2 

2. Działalność naukowa……………………………………………………….……2 

2.1. Ważniejsze kierunki badawcze udokumentowane publikacjami……….…….3 

2.2. Prace stanowiące szczególne osiągnięcie pod tytułem: Czynniki wpływające 

na jakość jaj i wyniki reprodukcyjne przepiórek japońskich (Coturnix 

coturnix japonica) typu nieśnego………...…………………………….……22 

2.3. Zestawienie dotyczące dorobku publikacyjnego……………………………...39 

2.4. Dane naukometryczne…………………………………………………………40 

2.5. Inne formy działalności naukowej…………………………………………….40 

3. Działalność dydaktyczna………………………………………………………….42 

3.1. Prowadzone zajęcia……………………………………………………………42 

3.2. Prace dyplomowe…………………………………………………………….. 42 

3.3. Inne formy działalności dydaktycznej………………………………………...43 

4. Działalność organizacyjna……………………………………………………...….43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | S t r o n a  
 

 

1. Skrócony życiorys 

Urodziłem się 31 maja 1972 roku w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły średniej (Liceum 

Ogólnokształcące nr 5 w Poznaniu), w roku 1991 rozpocząłem 5-letnie studia w Akademii 

Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), na Wydziale Zootechnicznym 

(obecnie Hodowli i Biologii Zwierząt), kierunku Zootechnika. Po obronie w 1996 roku 

pracy magisterskiej pt.: Fauna projektowanego rezerwatu „Zgierzynieckie Uroczysko” 

oraz otuliny istniejącego „Rezerwatu im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim” 

(Nadleśnictwo Pniewy, Leśnictwo Dąbrowa), napisanej w Katedrze Zoologii, w tym 

samym roku rozpocząłem pracę w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu w/w Uczelni 

na stanowisku asystenta. 

Dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskałem 23 czerwca 2004 

roku na podstawie dysertacji pt.: Witamina C w żywieniu bażantów łownych. Od 2005 

roku do marca 2013 roku pracowałem w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu  na 

stanowisku adiunkta (od marca 2013 roku Jednostka, w której jestem zatrudniony, z 

uwagi na reorganizacje Wydziału, zmieniła nazwę na Zakład Drobiarstwa).   

 

 

 

2. Działalność naukowa 

2.1 Ważniejsze kierunki badawcze udokumentowane publikacjami 

W czasie pracy w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu (obecnie Zakład 

Drobiarstwa) prowadziłem oraz brałem udział w szeregu badań obejmujących wiele 

zagadnień dotyczących ptaków użytkowych. Chciałbym również podkreślić, iż w wielu 

przypadkach przedmiotem moich rozpraw naukowych były ptaki, gatunków tzw. 

niszowych (bażant, kuropatwa). Ponadto, w celu pielęgnowania swoich zainteresowań, 

podejmowałem także badania z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego, 

publikując otrzymane wyniki.  

Pełen spis publikacji, w tym rozpraw naukowych, doniesień konferencyjnych oraz 

artykułów popularno-naukowych, wraz z danymi naukometrycznymi, znajduje się w 

załączniku 1 (wykaz opublikowanych prac naukowych, osiągnięć dydaktycznych, 

współpracy naukowej i popularyzacji nauki). 
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Kierunki badawcze postanowiłem podzielić w sposób następujący: 

 

2.1.1 Charakterystyka wskaźników reprodukcyjnych (nieśności, wylęgowości piskląt) i 

jakości jaj (cechy budowy i fizyczne) drobiu oraz innych gatunków ptaków 

użytkowych (8 publikacji naukowych). 

a) Krystianiak S., Nowaczewski S., Kontecka H., Torgowski J. (1999): Cechy 

reprodukcyjne bażantów łownych utrzymywanych w wolierach. PTPN, 

Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i 

Komisji Nauk Leśnych, 87: 171-177. 

b) Książkiewicz J., Kontecka H., Nowaczewski S. (2006): Nieśność i cechy 

jakości oraz wylęgowości jaj gęsi o różnym pochodzeniu filogenetycznym. 

Roczniki Naukowe Zootechniki, 33 (1): 71-80.   

c) Rosiński A., Nowaczewski S., Kontecka H., Samolak J., Bielińska H. 

Badowski J. (2006): Analysis of the laying rhythm in White Koluda® 

geese. Archiv für Geflügelkunde, 70 (4): 187-192. 

d) Rosiński A., Nowaczewski S., Kontecka H., Bednarczyk M., Elminowska-

Wenda G., Bielińska H., Mączyńska A. (2006): Analysis of the laying 

rhythm and reproductive traits of geese. Folia Biologica (Kraków), 54               

(3-4): 145-152. 

e) Krystianiak S., Kontecka H., Nowaczewski S., Rosiński A. (2007): Laying 

characteristics of one- and two-year old pheasants (Phasianus colchicus, 

L.). Folia Biologica (Kraków), 55 (1-2): 65-72. 

f) Nowaczewski S., Witkiewicz K., Frątczak M., Kontecka H., Rutkowski A., 

Krystianiak S., Rosiński A. (2008): Egg quality from domestic and French 

guinea fowl. Nauka Przyroda Technologie 2 (2): 1-9. 

g) Kontecka H., Woźnicka J., Witkiewicz K., Nowaczewski S. (2011): 

Laying, egg and hatchability characteristics in ostrich (Struthio camelus) at 

different age. Folia Biologica (Kraków) 59 (3-4): 163-167. 

h) Kontecka H., Nowaczewski S., Sierszuła M.M., Witkiewicz K. (2012): 

Analysis of changes in egg quality of broiler breeders during the first 

reproduction period. Annals of Animal Science 12 (4): 611-622. DOI: 

10.2478/v10220-012-0051-1 
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W przypadku wielu gatunków ptaków uzyskuje się bardzo często niejednoznaczne 

oraz nie do końca zadowalające producentów wyniki reprodukcyjne. Wielokrotnie jest to 

efekt nieprawidłowych warunków utrzymania, ale równie często na taki stan rzeczy wpływają 

czynniki genetyczne.   

 

ad. a  

Aby zwiększyć opłacalność chowu bażantów łownych należałoby prowadzić u nich 

selekcję na cechy reprodukcyjne. Konieczna jest do tego wiedza na temat zmienności 

wybranych cech oraz zależności między nimi, co było celem przeprowadzonych badań.  

Wykazano znaczne różnice między poszczególnymi bażantami pod względem terminu 

rozpoczęcia i zakończenia nieśności. Średnia długość okresu reprodukcyjnego wynosiła 104,1 

dni, natomiast najdłuższa i najkrótsza wartość tej cechy wynosiła odpowiednio 124 i 35 dni. 

Zaobserwowano również istotne różnice osobnicze w liczbie znoszonych jaj przez jedna kurę. 

Wartość tej cechy wahała się między 10 a 97 jaj (średnio 70,8 jaj). Przeprowadzone badania 

ujawniły ponadto dodatnie korelacje między nieśnością a długością okresu reprodukcyjnego, 

liczbą jaj oraz zapłodnieniem jaj i wylęgowością piskląt. 

Reasumując można stwierdzić, iż badane stado bażantów charakteryzowała duża 

zmienność cech reprodukcyjnych, co wskazuje na celowość prowadzenia u nich pracy 

selekcyjnej.   

 

ad. b 

Rodzime rasy gęsi, w tym Pomorska, pochodzą od gęgawy (Anser anser L.), natomiast 

gęsi Garbonose i Kubanieckie wywodzą się od gęsi łabędziowej (Anser cygnoides). Należy 

podkreślić, że omawiane populacje ptaków objęte są krajowym programem ochrony zasobów 

genetycznych, a gęsi Garbonose i Pomorskie zaliczono do światowych zasobów genetycznych 

i wpisano do World Watch List for Domestic Animal Diversity. Wymienione grupy ptaków 

różnią się zasadniczo pod względem wielu cech użytkowych. Jednak jak dotąd nie 

porównywano gęsi Garbonosych, Kubanieckich i Pomorskich pod względem cech 

reprodukcyjnych, które obejmują także jakość jaj, mającą istotne znaczenie nie tylko dla 

charakterystyki populacji, ale również dla efektów inkubacji jaj.  

Największą liczbę jaj (prawie 62 szt.) zniosły gęsi Kubanieckie, a największe jaja 

znosiły gęsi Garbonose (ok. 171 g). Gęsi Garbonose i Kubanieckie uzyskały większe od 

Pomorskich wartości zapłodnienia jaj i wylęgu piskląt z jaj zapłodnionych. Jaja gęsi 

Kubanieckiej, odznaczające się w porównaniu z jajami gęsi Garbonosej i Pomorskiej 

najmniejszą masą, cechowała także istotnie mniejsza masa żółtka, skorupy i białka. Między 
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badanymi stadami nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w barwie żółtka, procentowym 

udziale żółtka w jaju i w masie właściwej skorupy jaja. Jaja gęsi Garbonosej i Kubanieckiej, 

pochodzącej od wspólnego przodka Anser cygnoides, nie różniły się istotnie pod względem 

masy właściwej, barwy żółtka, procentowego udziału żółtka w jaju, liczby porów w skorupie i 

przepuszczalności pary wodnej przez skorupę. Różnice między tymi populacjami stwierdzono 

natomiast w indeksie kształtu jaja, masie żółtka, masie i grubości skorupy, a także w 

procentowej zawartości w jaju białka i skorupy. Jaja gęsi Pomorskiej różniły się od jaj gęsi 

pochodzących od Anser cygnoides najmniejszymi wartościami indeksu kształtu i 

procentowego udziału skorupy w jaju, największą liczbą porów w skorupie i największą 

przepuszczalnością pary wodnej przez skorupę. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rasy gęsi pochodzące od 

gatunku Anser cygnoides charakteryzowały lepsza nieśność, zapłodnienie jaj oraz wskaźniki 

wylęgu piskląt w porównaniu z rodzimą rasą gęsi pochodzącą od gatunku Anser anser.   

 

ad. c i d 

Znajomość rytmu nieśności gęsi białych kołudzkich®, najpowszechniej użytkowanych 

w Polsce, może być pomocna w pracy hodowlanej. Wyniki przeprowadzonych badań mogą 

również wskazać nowe cechy selekcyjne, których zastosowanie pozwoliłoby na poprawę 

nieśności tych ptaków.  

Przeprowadzone badania wykazały, że gęsi białe kołudzkie® znoszą najwięcej jaj w 

seriach jednojajowych. Spośród serii 2 jajowych i dłuższych, największy udział w obu 

badanych rodach (W11 - nieśny i W33 - mięsny) miały serie 2 jajowe. Gęsi z rodu W11 miały 

więcej serii 2 jajowych i dłuższych, 2-3 jajowych, 4 jajowych i dłuższych, a także cechowała 

je większa liczba przerw pomiędzy zniesionymi jajami w porównaniu z rodem W33. Ród 

W11 w porównaniu z W33 charakteryzowała ponadto wcześniejsza dojrzałość płciowa i tym 

samym dłuższy okres reprodukcyjny oraz większa liczba zniesionych jaj.  

Dodatnia zależność między liczbą jaj a liczbą serii 2 jajowych i dłuższych oraz liczbą 

przerw pomiędzy zniesionymi jajami wskazuje, że im większa liczba serii oraz przerw 

pomiędzy zniesieniami tym więcej jaj można uzyskać od gęsi. Ponadto, stwierdzona średnio 

wysoka odziedziczalność cech rytmu nieśności wskazuje na możliwość wykorzystania ich w 

programach selekcyjnych dla gęsi. 

 

ad. e.  

 Opłacalność chowu bażantów łownych może zależeć od możliwości ich użytkowania 

reprodukcyjnego przez okres dłuższy niż jeden rok. Należało jednak sprawdzić czy 
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uzyskiwane wyniki przez ptaki dwuletnie będą na tyle dobre, aby uznać za celowe 

pozostawianie ich na drugi rok użytkowania.  

W pierwszym sezonie reprodukcyjnym bażanty znosiły więcej jaj (71,4 wobec 61,2 

szt./kurę). Wyniki wykazały, iż w pierwszym okresie reprodukcji, w porównaniu z drugim, 

ptaki te cechował: dłuższy okres nieśności oraz większa liczba serii znoszonych jaj i przerw 

między nimi. Najwięcej jaj bażanty zniosły w seriach 10 jajowych i dłuższych, przy czym 

spośród wszystkich serii najwięcej zanotowano 1 jajowych. Dodatnia zależność między liczbą 

jaj a liczbą serii, największą liczbą jaj w serii oraz liczba przerw między seriami wskazuje, że 

podobnie jak u gęsi białych kołudzkich®, im większa liczba serii oraz przerw pomiędzy 

zniesieniami tym więcej jaj można uzyskać od bażantów.  

Duża zmienność między osobnikami pod względem liczby i długości serii jaj (CV = 

od 30,1 do 66,7 %) oraz przerw między nimi (CV = 31,6 - 40,1 %) świadczy o możliwości 

prowadzenia selekcji uwzględniającej cechy charakteryzujące rytm nieśności. Z kolei wysoka 

wartość cech reprodukcyjnych bażantów dwuletnich wskazuje na możliwość dłuższego niż 

jeden okres nieśności użytkowania tych ptaków. 

 

ad. f.  

Jak wynika z wielu doniesień literaturowych, jakość jaj drobiu może różnić się w 

zależności od prowadzonych prac hodowlanych. Z kolei brak piśmiennictwa z tego zakresu 

dotyczącego jaj perlic był inspiracją do podjęcia badań mających na celu porównanie jakości 

jaj w zależności od pochodzenia tych ptaków (perlice francuskie oraz krajowe).  

Jaja perlic francuskich charakteryzowała istotnie większa masa (średnio o 14,6 g). 

Poza tym cechowały je: większa masa żółtka i skorupy (odpowiednio o 3,2 i 1,7 g), większy 

udział białka w masie jaja oraz mniejszy udział żółtka (o ok. 2,7 jednostek procentowych).  

Współczynniki korelacji fenotypowych między cechami jaj perlic wskazują na istotne, 

dodatnie zależności między masą jaja a masą żółtka, białka i skorupy, procentowym udziałem 

białka, grubością skorupy oraz jej powierzchnią (rp = od 0,363 do 0,989). Istotne, dodatnie 

zależności wykazano także między masą żółtka i białka a masą, grubością oraz powierzchnią 

skorupy, a także między masą skorupy a jej zawartością w jaju, grubością i powierzchnią. Z 

kolei kształt jaja perlic był cechą istotnie, ujemnie skorelowaną z jego masą, masą żółtka, 

białka i skorupy oraz powierzchnią skorupy (rp = od - 0,424 do - 0,561). Podobnie, ujemne 

zależności stwierdzono między procentowym udziałem żółtka w jaju a masą i zawartością 

białka.  
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ad. g.  

W chowie strusi, w porównaniu z innymi gatunkami drobiu, nadal problemem są 

niskie wskaźniki wylęgowości piskląt, wynikające głównie z wysokiej śmiertelności 

zarodków w końcowej fazie inkubacji. Fakt ten powoduje, że ciągle prowadzi się badania 

mające na celu poprawę cech reprodukcyjnych tych ptaków oraz doskonalenia ich sztucznych 

lęgów. Niewiele można znaleźć informacji dotyczących reprodukcji strusi w warunkach 

krajowych. Zagadnienie to jest jednak bardzo ważne z punktu widzenia opłacalności chowu 

tego gatunku. Dlatego też podjęto badania, których celem było zbadanie jak w warunkach 

krajowych kształtują się cechy nieśne, zapłodnienie jaj i wylęgowość piskląt w zależności od 

wieku strusi (5. i 7. letnie).  

Uzyskane wyniki wskazują, iż strusie 5. letnie, w warunkach krajowych, cechowały 

najlepsze wskaźniki użytkowości nieśnej, zapłodnienia jaj i wylęgu piskląt. Pomimo, że 

średnia wartość udziału jaj wylęgowych w tej grupie wiekowej była najmniejsza (40,1 %), to 

od 1 samicy uzyskano dużą liczbę piskląt (średnio 13,6 szt.).  

 

ad. h.  

Kury mięsne mają genetyczną skłonność do pobierania większej niż kury nieśne ilości 

paszy, co często skutkuje ich zbytnim otłuszczeniem. Konsekwencją tego jest spadek 

wskaźników reprodukcyjnych, w tym przede wszystkim wyników wylęgu piskląt. Dlatego tak 

ważne jest u tych właśnie ptaków, dokładne poznanie wszystkich elementów składowych tego 

problemu z szczegółową analizą jakości jaj, w całym okresie reprodukcyjnym. 

Przeprowadzone badania wykazały, iż w miarę upływu sezonu reprodukcyjnego kur 

mięsnych zwiększała się masa znoszonych jaj, co było przede wszystkim wynikiem 

zwiększającej się masy żółtka, bowiem procentowy jego udział zwiększał się wraz z wiekiem 

ptaków a białka malał. Jednocześnie jakość żółtka jak i białka, w miarę upływu sezonu 

reprodukcyjnego, pogarszała się. Ciekawe, iż nie zaobserwowano negatywnej zależności 

między wiekiem kur mięsnych a jakością skorupy, której mniejszą grubość stwierdzono 

dopiero w 56. tygodniu życia ptaków.   

 

2.1.2 Wpływ witaminy C na parametry użytkowości, wskaźniki reprodukcyjne oraz  

zdrowotność (wskaźniki hematologiczne oraz stresu) u różnych gatunków drobiu i 

ptaków użytkowych (7 publikacji naukowych). 

 

a) Kontecka H., Witkiewicz K., Nowaczewski S. (1999): Effect of the 

addition of different quantities of vitamin C to diets of laying hens on 
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production parameters and quality of egg shell. Scientific Papers of 

Agricultural University of Poznań, Anim. Sci. 1: 31-36. 

b) Nowaczewski S., Kontecka H. (2002): Wpływ dodatku witaminy C do 

paszy dla bażantów na wybrane cechy jaj wylęgowych. Roczniki 

Naukowe Zootechniki, Supl., z. 16: 257-261. 

c) Nowaczewski S., Kontecka H. (2005): Effect of dietary vitamin C 

supplement on reproductive performance of aviary pheasants. Czech 

Journal of Animal Science 50 (5): 208-212.   

d) Nowaczewski S., Kontecka H., Pruszyńska-Oszmałek E. (2006): Effect of 

feed supplementation with vitamin C on haematological indices, 

corticosterone concentration in blood and duration of tonic immobility in 

pheasant. Annals of Animal Science 6 (1): 117-128. 

e) Kontecka H., Nowaczewski S., Książkiewicz J., Rosiński A., Kożuszek R. 

(2005): Effect of vitamin C supplementation on the reproduction 

performance of ducks and body weight of ducklings. Scientific Papers of 

Agricultural University of Poznań, Animal Science 7: 19-27.   

f) Kontecka H., Nowaczewski S., Książkiewicz J., Rosiński A. (2006): The 

effect of supplementing feed with vitamin C on the haematological indices 

of ducks and their offspring. Journal of Animal and Feed Sciences 15: 

455-462. 

g) Nowaczewski S., Kontecka H., Krystianiak S. (2012) Effect of in ovo 

injection of vitamin C during incubation on hatchability chickens and 

ducks. Folia Biologica (Kraków) 60 (1-2): 93-97. 

 

Ptaki są wstanie syntetyzować witaminę C (kwas askorbinowy) endogennie, a odbywa 

się to przede wszystkim w nerkach, wątrobie oraz błonie śluzowej żołądka i jelit. Kwas 

askorbinowy w organizmie zwierząt stymuluje szereg procesów biochemicznych, biorąc 

udział m.in. w powstawaniu kolagenu, metabolizmie tyrozyny i cholesterolu, 

odwodorowywaniu kwasów tłuszczowych, reakcjach hydroksylacji leków i wiele innych. Z 

przeprowadzonych doświadczeń wynika, że ilość biosyntetyzowanego kwasu askorbinowego 

i jego zużycie przez organizm zwierząt uzależnione jest od szeregu czynników. Może zatem 

pojawić się zjawisko hipowitaminozy (szczególnie w warunkach stresowych), które prowadzi 

do pogorszenia się wskaźników produkcyjnych dotyczących jaj i mięsa oraz zdrowotności 

ptaków.  
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ad. a.  

W optymalnych warunkach środowiskowych, w jakich przebywały kury nieśne, 

dodatek do paszy kwasu askorbinowego (50-300 mg/kg) jedynie nieznacznie pozytywnie 

wpłynął na takie cechy jak: spożycie i zużycie paszy oraz masę znoszonych jaj. Z kolei nie 

stwierdzono różnic między grupą kontrolną (0 mg witaminy C/kg) a doświadczalnymi w 

zakresie nieśności i grubości skorupy jaj.  

Przeprowadzone doświadczenie i uzyskane wyniki pozwalają na wyciagnięcie 

wniosku, iż w przypadku chowu kur w optymalnych warunkach środowiskowych, o 

zastosowaniu dodatku witaminy C do paszy powinny decydować względy ekonomiczne. 

 

ad. b, c i d 

Kompleksowe badania z tego zakresu przeprowadzone u bażantów łownych 

zdecydowanie wskazują na korzystny wpływ dodatku kwasu askorbinowego na szereg cech 

reprodukcyjnych oraz zdrowotność tych ptaków.  

Podając bażantom reprodukcyjnym mieszankę pełnoporcjową z dodatkiem witaminy 

C (100, 200 i 300 mg/kg) stwierdzono m.in., iż dawka 100 i 200 mg zdecydowanie 

zwiększyła masę jaj oraz poprawiła ich jakość, a także wpłynęła korzystnie na wskaźniki 

reprodukcyjne tj. nieśność, zapłodnienie jaj i wskaźniki wylęgowości piskląt. Zatem 

suplementacja dawki pokarmowej dla bażantów stada reprodukcyjnego w/w ilością kwasu 

askorbinowego jest jak najbardziej celowa.  

W przypadku bażantów rosnących, otrzymujących do paszy dodatek 1200 mg/kg 

witaminy C, cechowała je większa liczba erytrocytów, zawartość hemoglobiny oraz wartość 

hematokrytu we krwi w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto mniejsza zawartość 

kortykosteronu (hormon stresu) we krwi bażantów z tej grupy pozwala przypuszczać, że 

witamina C wpłynęła prawdopodobnie na zwiększenie odporności ptaków na stres 

wynikający z ich łapania i pobierania krwi. Wyniki badań wskazują zatem również na 

celowość podawania młodym, rosnącym bażantom do paszy kwasu askorbinowego.  

 

ad. e i f 

Inne badania skupiały się natomiast na określeniu wpływu podawania witaminy C do 

paszy na wskaźniki reprodukcyjne oraz hematologiczne dorosłych kaczek i ich potomstwa. 

Wyniki doświadczeń wykazały korzystny wpływ dodatku 500 mg witaminy C do 

paszy na nieśność i zapłodnienie jaj oraz wskaźniki wylęgowości kaczek pekin. Przy czym 

najlepsze efekty uzyskano w końcowym okresie reprodukcji, w którym zdecydowanie 

pogarszały się warunki środowiskowe (wysoka temperatura pomieszczenia).  
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Stwierdzono także, iż większa masa ciała jednodniowych piskląt pochodzących od 

kaczek żywionych paszą z dodatkiem witaminy C wynikała prawdopodobnie z większej masy 

jaj znoszonych przez te ptaki. Ponadto, jednodniowe kaczęta pochodzące od kaczek 

żywionych paszą z dodatkiem kwasu askorbinowego charakteryzowała większa liczba 

erytrocytów, zawartość hemoglobiny oraz wartość hematokrytu.  

Uzyskane w doświadczeniu wyniki mają wartość aplikacyjną, można bowiem w 

produkcji kaczych jaj wylęgowych zalecić producentom stosowanie do paszy dodatku 

witaminy C. 

 

ad. g.  

Biosynteza witaminy C w organizmie zarodka rozpoczyna się już w 3.-4. dniu lęgu. W 

celu sprawdzenia czy endogennie produkowana w czasie inkubacji ilość kwasu 

askorbinowego jest wystarczająca dla prawidłowego przebiegu embriogenezy , wykonano 

doświadczenie, w którym do jaj kur mięsnych i kaczek, w różnych terminach lęgu, 

wprowadzano iniekcyjnie witaminę C.  

Na podstawie przeprowadzonych badań nie można stwierdzić, że witamina C 

wstrzykiwana do jaj kurzych (3 i 6 mg/jajo), w wybranych dniach inkubacji (13., 15. i 17. 

doba), miała korzystny wpływ na uzyskiwane wyniki wylęgowości. W przypadku jaj kaczek 

wykazano natomiast, iż wprowadzanie do nich w 20. dobie inkubacji określonych dawek 

kwasu askorbinowego (4 i 8 mg/jajo), poprawiło wylęgowość piskląt poprzez zmniejszenie 

udziału zarodków zamarłych i niewyklutych.  

Uzyskane w badaniach wyniki mogą wskazywać na niewystarczającą endogenną 

syntezę kwasu askorbinowego przez zarodki kacze w czasie embriogenezy, przy 

równoczesnym zwiększonym zapotrzebowaniu organizmu tych ptaków na tę witaminę, 

szczególnie w końcowym okresie inkubacji, kiedy istnieje największe ryzyko wystąpienia 

stresu cieplnego. 

     

2.1.3 Zależność między barwą skorupy jaj a ich jakością oraz wynikami  reprodukcyjnymi 

u bażantów łownych (Phasianus colchicus). (4 publikacje, 1 przyjęta do druku na 

2013 r.)    

 

a) Krystianiak S., Kożuszek R., Kontecka H., Nowaczewski S. (2005): 

Quality and ultrastructure of eggshell and hatchability of eggs in relation 

to eggshell colour in pheasants. Animal Science Papers and Reports 23 

(1): 5-14. 
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b) Kożuszek R., Kontecka H., Nowaczewski S., Leśnierowski G., Kijowski 

J., Rosiński A. (2009): Quality of pheasant (Phasianus colchicus L.) eggs 

with different shell colour. Archiv für Geflügelkunde 73 (3): 201-207. 

c) Kożuszek R., Kontecka H., Nowaczewski S., Rosiński A. (2009): Storage 

time and eggshell colour of pheasant eggs vs. the number of blastodermal 

cells and hatchability results. Folia Biologica (Kraków) 57 (3-4): 121-130. 

d) Nowaczewski S., Stuper K., Szablewski T., Kontecka H. (2011) 

Microscopic fungi in eggs of ring-necked pheasants kept in aviaries. 

Poultry Science 90: 2467-2470. 

e) Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-

Szablewska K., Rudzińska M., Leśnierowski G., Kontecka H., Szulc K. 

(2013): Effect of housing system and eggshell colour on biochemical and 

microbiological characteristics of pheasant eggs. Archiv für 

Geflügelkunde 77 (4) – przyjęta do druku (zaświadczenie w załączniku 3).  

 

Kury bażanta łownego znoszą jaja o różnym zabarwieniu skorupy, od białych poprzez 

niebieskie, oliwkowe aż do ciemnobrązowych. W całym sezonie reprodukcyjnym, samica 

znosi jaja o jednakowej barwie, która w miarę upływu okresu rozrodczego traci na 

intensywności. Należy w tym miejscu podkreślić, że u tego gatunku wyniki reprodukcyjne 

(wylęgowości piskląt) nie zawsze są porównywalne i często niezadowalające. 

Przypuszczalnie może to być spowodowane różnicami w budowie i jakości jaj (szczególnie 

skorupy) w zależności od jej barwy.   

Zatem za cel badawczy obrano znalezienie przyczyn takiego stanu rzeczy i następnie 

poszukiwanie metod mogących poprawić cechy reprodukcyjne tych ptaków.  

 

ad. a, b i e 

Celem badań była ocena jakości błon jajowych i skorupy, żółtka i białka wraz z 

parametrami biochemicznymi, a także wyników wylęgowości z jaj bażancich o różnym 

zabarwieniu.  

 Jaja niebieskie miały mniejszą masę niż jaja o pozostałych barwach skorupy. 

Charakteryzowała je również istotnie cieńsza skorupa, średnio o 45,9 m, w porównaniu z 

oliwkowymi i ciemnobrązowymi. Największą przepuszczalność pary wodnej przez skorupę 

wykazano w jajach niebieskich, co prawdopodobnie było wynikiem większej liczby porów (o 

około 443 sztuk) w porównaniu z pozostałymi grupami jaj. 
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 Analizując przekrój poprzeczny skorup stwierdzono, że warstwy palisadowa i 

brodawkowa były wyraźnie zaznaczone, z wyjątkiem jaj niebieskich. Warstwa brodawkowa 

w skorupach tych jaj była zdecydowanie mniejsza w porównaniu z jajami o innej barwie. 

Stwierdzono także w warstwie brodawkowej skorup niebieskich tendencję do wczesnego 

łączenia się mało wyraźnych brodawek, co w konsekwencji spowodowało spłycenie tej 

warstwy. Jaja niebieskie charakteryzowały także cieńsze (średnio o 0,15 μm) włókna 

zewnętrznej błony podskorupowej, w porównaniu z innymi jajami.  

Jaja o tej barwie skorupy cechowało gorsze zapłodnienie (o ok. 62,3 jednostek 

procentowych) oraz mniejszy wylęg z jaj zapłodnionych (o ok. 58 jednostek procentowych) w 

porównaniu z pozostałymi badanymi jajami. Należy podkreślić, iż jaja niebieskie 

charakteryzowała też największa strata masy do 21. doby lęgu, która wynosiła ponad 20 %. 

Zatem gorsza wylęgowość piskląt z jaj niebieskich mogła być spowodowana wzmożonym 

parowaniem z nich wody, co w konsekwencji doprowadziło do zbyt dużej straty masy jaj 

podczas lęgu.  

Stwierdzona w jajach niebieskich, cieńsza oraz o większej porowatości i 

przepuszczalności pary wodnej skorupa, wskazuje na gorszą jej jakość w porównaniu z jajami 

o innej barwie. Ponadto analiza ultrastruktury skorupy jaj niebieskich wykazała jej wady 

budowy, świadczące o naruszeniu spójności między warstwami (gąbczastą i brodawkową). 

Wszystko to wpłynęło zapewne na uzyskanie gorszych wyników wylęgowości z tych jaj, a to 

z kolei wskazuje na celowość eliminacji jaj o niebieskim zabarwieniu skorupy z procesu 

inkubacji prowadzonego w fermach. 

 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w masie jaj. Z kolei jaja o skorupie 

jasnobrązowej charakteryzowała istotnie mniejsza, o ok. 2,1 jednostki procentowe, wartość 

indeksu kształtu w porównaniu z oliwkowymi i niebieskimi. Jaja o ciemnobrązowej barwie 

skorupy miały istotnie większą średnią masę właściwą niż jaja jasnobrązowe i niebieskie.  

Mniej porów na 0,25 cm² powierzchni skorupy stwierdzono w jajach 

ciemnobrązowych i oliwkowych w porównaniu z pozostałymi. Największą całkowitą liczbę 

porów stwierdzono w skorupach jaj niebieskich, która była większa od wartości uzyskanych 

dla pozostałych grup jaj, średnio o 1156 szt. Nie wykazano z kolei istotnych różnic między 

jajami o różnej barwie pod względem masy i masy właściwej skorup oraz ich elastycznego 

odkształcenia, jak i procentowego udziału w masie jaj. Istotnie grubsze skorupy (o ok. 0,027 

mm) stwierdzono w jajach ciemnobrązowych i oliwkowych w porównaniu z pozostałymi.  

Jaja niebieskie charakteryzowała istotnie mniejsza (średnio o 0,77 g) masa żółtka w 

porównaniu z jajami ciemno- i jasnobrązowymi. Jaja ciemnobrązowe, oliwkowe i niebieskie 
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charakteryzował zbliżony i mniejszy w porównaniu z jasnobrązowymi średni udział żółtka 

oraz jego pH. Z kolei jaja o jasnobrązowej skorupie cechowała istotnie mniejsza od 

pozostałych masa białka. Zbliżony i największy udział białka w masie jaja stwierdzono dla jaj 

o oliwkowej i niebieskiej barwie skorupy ( x = 59,2 %). Najmniejszą średnią wysokość białka 

gęstego wykazano dla jaj niebieskich, a największą dla ciemnobrązowych. Największe pH 

białka stwierdzono w jajach ciemnobrązowych a najmniejsze w oliwkowych. Tylko jaja 

ciemnobrązowe i niebieskie różniły się statystycznie istotnie pod względem liczby JH. Jaja 

niebieskie miały mniejszą wartość tej cechy. Istotnie większą zawartość (średnio o 0,06 %) i 

aktywność (średnio o 12824 U/ml) lizozymu w białku stwierdzono w jajach o jasnej barwie 

skorupy tj. niebieskich i jasnobrązowych w porównaniu z pozostałymi.  

Zaobserwowano, iż jaja o niebieskiej barwie skorupy cechowała gorsza jakość białka 

(mniejsza liczba jednostek Haugha i wysokość białka gęstego) co również wskazuje, iż może 

to być kolejny element, pośrednio biorący udział w uzyskiwaniu gorszych wyników 

wylęgowości z tych jaj. Z kolei wykazana w jajach niebieskich duża zawartość lizozymu w 

białku, może wskazywać na większą, naturalną barierę ochronną w jajach o niebieskiej 

barwie skorupy, do których przez gorszą skorupę (cieńszą i o większej liczbie porów) łatwiej 

przeniknąć mogą niepożądane mikroorganizmy (bakterie czy grzyby mikroskopowe). 

 

Najwięcej wody stwierdzono w jajach niebieskich i ciemnobrązowych. Ostatnie 

cechowała ponadto mniejsza zawartość białka ogólnego (średnio o 0,8 jednostki procentowej) 

w porównaniu z jajami jasnobrązowymi. Najwięcej popiołu surowego wykazano w jajach 

jasno- i ciemnobrązowych. Jaja niebieskie charakteryzował większy niż pozostałe, udział 

następujących kwasów tłuszczowych: C14:0, C17:0, C17:1 i C18:1. Mniej cholesterolu (mg/g 

żółtka) stwierdzono w jajach ciemnobrązowych i oliwkowych niż niebieskich czy 

jasnobrązowych. Jaja o ciemnobrązowej barwie skorupy, w porównaniu z pozostałymi, były 

bogatsze w większość badanych pierwiastków. Skorupę jaj niebieskich charakteryzowała 

mniejsza liczba bakterii, ale większa zawartość ergosterolu (ERG -marker ilości grzybów 

mikroskopowych). Odwrotnie było w przypadku jaj o ciemnobrązowej i oliwkowej barwie 

skorupy.  

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdziły założoną hipotezę badawczą 

o występowaniu zależności między barwą skorupy jaj bażancich, a ich składem 

biochemicznym oraz skażeniem mikrobiologicznym.  
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ad. c.  

Celem pracy było zbadanie jak kształtuje się liczba komórek blastodermalnych 

zarodka (BCs) oraz wylęgowość bażantów z jaj o różnej barwie skorupy w zależności od 

długości okresu przetrzymywania ich przed lęgiem. Ponadto starano się określić optymalny 

czas przetrzymywania jaj bażancich przed nałożeniem ich do aparatu wylęgowego.  

W jajach badanych w dniu zbioru (0 dni przetrzymywania) stwierdzono, że te o 

ciemnobrązowej i oliwkowej skorupie cechowała zbliżona i większa (o ok. 48 %) liczba BCs 

w porównaniu z jajami pozostałych grup. Analizując średnią liczbę BCs jaj 

przetrzymywanych powyżej 1 dnia wykazano, iż największą wartością charakteryzowały się 

jaja ciemnobrązowe. Z kolei wartości najmniejsze w kolejnych dniach przetrzymywania 

stwierdzono dla jaj niebieskich. W jajach niebieskich i jasnobrązowych przetrzymywanych 10 

dni stwierdzono zbliżoną i mniejszą (o ok. 27,7 %) liczbę BCs niż w jajach 

ciemnobrązowych. Wraz z wydłużaniem się okresu przetrzymywania jaj, liczba BCs, na 

skutek obumierania, ulegała zmniejszaniu. Należy podkreślić, że jaja o niebieskiej barwie 

skorupy miały najwolniejsze tempo obumierania BCs tj. 3,94 szt. na każdy dzień 

przetrzymywania.  

Wartości zapłodnienia dla jaj przeznaczonych do lęgu w dniu zbioru , w zależności od 

barwy skorupy, kształtowały się od 89,6 do 95,8 %, a w przypadku jaj nakładanych po 10 

dniach przetrzymywania od 63,5 do 79,7 %. Ogólnie jaja ciemnobrązowe i oliwkowe 

cechował większy, o ok. 10,3 jednostek procentowych, udział jaj uznanych za zapłodnione 

niż jaja niebieskie. Większy udział jaj zapłodnionych, przetrzymywanych 2-4 dni przed 

lęgiem, charakteryzował jaja ciemnobrązowe w porównaniu z niebieskimi. W przypadku jaj 

przetrzymywanych od 5 do 6 dni przed nakładem, stwierdzono istotnie większy udział jaj 

uznanych za zapłodnione wśród ciemnobrązowych i oliwkowych  w porównaniu z jajami 

niebieskimi (o ok. 11,1 jednostek procentowych). Z kolei jaja z tych grup, przetrzymywane 7 

i więcej dni przed lęgiem, cechowała większa wartość tej cechy niż jasnobrązowe i niebieskie 

( x = 80,9 wobec 66,4 %). W miarę zwiększania się czasu przetrzymywania jaj zmniejszał się 

udział jaj uznanych za zapłodnione, przy czym niebieskie cechował największy spadek 

wartości tej cechy, wynoszący 3,25 % na każdy dzień przetrzymywania.  

Średnie wyniki wylęgu piskląt z jaj zapłodnionych nakładanych do aparatu 

wylęgowego w dniu ich zniesienia, w zależności od barwy skorupy, kształtowały się od 83,1 

do 96,7 %. Największy wylęg charakteryzował jaja ciemnobrązowe, a najmniejszy jaja 

niebieskie. Z kolei średnie wyniki wylęgu z jaj zapłodnionych, przeznaczonych do lęgu po 10 

dniach przetrzymywania, mieściły się od 9,8 do 34,2 %. Jaja ciemnobrązowe przetrzymywane 

przed nakładem do 7 dni charakteryzował lepszy wylęg piskląt z jaj zapłodnionych (średnio o 
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17,8 jednostek procentowych) w porównaniu z jajami o niebieskiej barwie skorupy. W 

przypadku jaj przetrzymywanych od 8 do 10 dni większe wartości tej cechy stwierdzono  już 

dla jaj ciemnobrązowych i oliwkowych niż niebieskich. Największe zmniejszanie się 

wylęgowości piskląt z jaj zapłodnionych charakteryzowało jaja o niebieskiej barwie skorupy 

(7,93 % na każdy dzień).  

Wykazano ostatecznie, iż jaja bażantów bezpośrednio po zniesieniu różniły się 

zaawansowaniem rozwoju blastodermalnego zarodka w zależności od barwy skorupy. 

Najmniejsza liczba BCs cechowała jaja niebieskie. Liczba komórek blastodermalnych w 

jajach, w miarę wydłużania się okresu przetrzymywania, zmniejszała się. Jednak tempo ich 

zamierania było szybsze w jajach o ciemnobrązowej i oliwkowej barwie skorupy. Ze względu 

na pogarszanie się wyników wylęgowości w miarę wydłużania okresu przetrzymywania jaj 

przed lęgiem, należy przeznaczać je do inkubacji nie później niż po 7 dniach. Badania 

potwierdziły po raz kolejny, że nie warto jaj niebieskich przeznaczać do lęgu, ze względu na 

znacznie gorsze, w porównaniu z pozostałymi, wyniki wylęgu piskląt, szczególnie gdy są 

przetrzymywane przed nakładem powyżej 3 dni. 

  

ad. d.  

W celu dalszego pogłębienia wiedzy i zrozumienia mechanizmów oraz czynników 

wpływających na pogorszenie wyników wylęgowości z jaj niebieskich u bażantów, 

przeprowadzono analizę skażenia grzybami mikroskopowymi skorupy oraz treści tych jaj. 

Jako wskaźnik ilościowy grzybów i drożdży w jaju wykorzystano zawartość w nim 

ergosterolu.  

Największą zawartość ERG stwierdzono w przypadku jaj o niebieskiej i 

jasnobrązowej barwie skorupy, zarówno nie przetrzymywanych (0 d.) jak i 

przetrzymywanych 7 dni przed nakładem do aparatu wylęgowego. Podobne tendencje 

uzyskano oceniając zawartość ergosterolu w białku jaj. Różnica między jajami o niebieskiej i 

jasnobrązowej barwie skorupy, a pozostałymi wynosiła ok. 0,95 mg/kg. Z kolei różnica 

między zawartością ERG w białku jaj przetrzymywanych 0. i 7. dni wynosiła 0,80; 1,63; 1,91 

oraz 0,85 mg/kg odpowiednio dla jaj niebieskich, oliwkowych, jasno i ciemnobrązowych. 

Analiza jakościowa mikoflory skorupy jaj bażancich wskazuje na istotny udział pleśni z 

rodzaju Aspergillus (+/++) i pojedyncze występowanie kolonii z rodzaju Penicillium oraz 

Rhizopus. Jedyne drożdże stwierdzane na powierzchni skorupy należały do rodzaju 

Rhodotorulla.  

W ramach przedstawionych badań autorzy sygnalizują pewien ważny u tego gatunku 

problem, dotyczący skażenia mikrobiologicznego jaj wylęgowych. Badania te będą 
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kontynuowane, a w najbliższym czasie poszerzone o wyniki zawartości mikotoksyn oraz 

analizę ich cytotoksyczności wobec tkanek zarodków bażancich. 

 

2.1.4 Wpływ płci, wieku ptaków oraz warunków utrzymania na ich parametry 

produkcyjne oraz wskaźniki hematologiczne (3 publikacje). 

 

a) Kontecka H., Nowaczewski S., Książkiewicz J., Witkiewicz K. (2006): 

Value of hematological indices in ducks during their reproduction period. 

Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Animal Science 8: 

3-10. 

b) Nowaczewski S., Rosiński A., Markiewicz M., Kontecka H. (2011): 

Performance, foot-pad dermatitis and haemoglobin saturation in broiler 

chickens kept on different types of litter. Archiv für Geflügelkunde 75 

(2): 132-139. 

c) Nowaczewski S., Kontecka H. (2012): Haematological indices, size of 

erythrocytes and haemoglobin saturation in broiler chickens kept in 

commercial conditions. Animal Science Papers and Reports 30 (2): 181-

190 

 

Od dawna prowadzi się na świecie wiele badań mających na celu poprawę wyników 

produkcyjnych oraz zdrowotności ptaków w czasie wychowu lub reprodukcji. Często badania 

te dotyczą parametrów krwi oraz poprawy jakości ściółki wraz z jej oceną przy pomocy 

występowania kontaktowego zapalenia poduszki śródstopia (Foot Pad Dermatitis – FPD).  

 

ad. a.  

W przypadku doświadczeń przeprowadzonych u kaczek Pekin wykazano, że w miarę 

upływu okresu reprodukcji (od lutego do czerwca) zmniejszała się liczba erytrocytów we krwi 

ptaków. Odnośnie hemoglobiny wykazano spadek jej zawartości we krwi kaczek w trzech 

pierwszych badaniach (luty, marzec i kwiecień). Podobnie wykazano zmniejszanie się 

wartości hematokrytu w trzech pierwszych badaniach krwi. Natomiast we krwi kaczek 

pobranej w maju i w czerwcu, stwierdzono zbliżoną wartość tego wskaźnika i podobną jak na 

początku okresu reprodukcji ( x = 39,2 %). Liczba leukocytów we krwi była zbliżona we 

wszystkich pięciu badaniach krwi. Istotnie większy o ok. 1,74 jednostek procentowych udział 

bazofili wykazano w ostatnim badaniu krwi w porównaniu z pozostałymi. Najwięcej 

eozynofili stwierdzono we krwi kaczek badanej w marcu i czerwcu. Największy udział 
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heterofili a najmniejszy limfocytów wykazano natomiast w maju. Procentowa zawartość 

monocytów we krwi kaczek ulegała zmianom, przy czym najmniejszy ich udział stwierdzono 

na początku (luty) a największy na końcu (czerwiec) okresu reprodukcji (3,15 wobec 5,66 %).  

 Wraz z upływem okresu rozrodczego zmniejszała się średnia liczba znoszonych jaj 

przez kaczki. Z kolei średnia masa jaj (87,04 g) była zbliżona w całym okresie reprodukcji. 

Najgorsze wyniki zapłodnienia jaj ( x = 77,5 %) i wylęgu piskląt z jaj nałożonych ( x = 58,3 

%) stwierdzono pod koniec okresu reprodukcji. 

 Stwierdzono dodatnią zależność między liczbą erytrocytów we krwi kaczek a masą 

zniesionych jaj, ich zapłodnieniem i wylęgiem piskląt z jaj nałożonych (rp= od 0,331 do 

0,433). Podobnie, wartość hematokrytu była dodatnio skorelowana z wynikami wylęgowości 

piskląt. Z kolei ujemną korelację wykazano między zawartością hemoglobiny a udziałem 

zarodków zamarłych (rp= - 0,338).  

W przeprowadzonych doświadczeniach u kaczek wykazano m.in. mniejszą liczbę 

erytrocytów i zawartość hemoglobiny oraz większy udział bazofili, eozynofili i monocytów 

pod koniec okresu rozrodczego. Mogło to być spowodowane pogarszającymi się w miarę 

upływu okresu nieśności warunkami utrzymania ptaków. Gorsza wylęgowość piskląt pod 

koniec okresu reprodukcji mogła być z kolei pośrednio wynikiem zmniejszenia się liczby 

erytrocytów i zawartości hemoglobiny we krwi kaczek w tym okresie, na co wskazują 

stwierdzone dodatnie wskaźniki korelacji między tymi cechami.  

 

ad. b. 

Celem pracy było określenie wpływu różnego rodzaju ściółki (wióry drzewne, słoma, 

słoma cięta) zastosowanej w odchowie kurcząt brojlerów na ich wyniki produkcyjne, 

saturację hemoglobiny i zdrowotność.  

Największą masę ciała w 42. dniu życia miały brojlery utrzymywane na wiórach 

drzewnych ( x = 2482 g). Tendencje do lepszego spożycia paszy i dziennego przyrostu masy 

ciała oraz mniejszej śmiertelności ptaków obserwowano u kurcząt utrzymywanych również 

na tym rodzaju ściółki. Wartość EWW dla kurcząt utrzymywanych na wiórach drzewnych 

była o 50 pkt większa niż na pozostałych ściółkach. Broilery utrzymywane również na tej 

ściółce cechowało mniejsze (o ok. 0,90 pkt) kontaktowe zapalenie skóry stóp w porównaniu z 

pozostałymi ściółkami. Ptaki obu płci, utrzymywane na słomie ciętej i wiórach drzewnych, 

miały zbliżone wysycenie hemoglobiny tlenem wynoszące średnio 85,3 %. Najmniejszą 

saturacją hemoglobiny cechowały się kurczęta utrzymywane na słomie nie ciętej ( x = 74,3 

%).  
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Reasumując, brojlery kurze, utrzymywane na wiórach drzewnych, cechowała 

największa masa ciała, najmniejsze zużycie paszy na kg masy ciała oraz najmniejsze 

kontaktowe zapalenie skóry stóp w całym okresie odchowu. Nie zaobserwowano u nich 

również pogorszenia się wartości saturacji hemoglobiny. Zatem można postawić wniosek 

aplikacyjny, iż z punktu widzenia parametrów produkcyjnych oraz zdrowotności kurcząt 

brojlerów, najlepszą ściółką zastosowaną w ich odchowie będą wióry drzewne.       

ad. c.  

W tym doświadczeniu dokonano analizy oraz porównania wskaźników 

hematologicznych, saturacji krwi oraz rozmiarów krwinek czerwonych kurcząt brojlerów obu 

płci, utrzymywanych w warunkach produkcyjnych.  

Wykazano, że kurczęta różniły się masą ciała w 44. dniu odchowu w zależności od 

płci. Istotnie cięższe, o ok. 620 g były koguty. Zarówno kury jak i koguty cechowała zbliżona 

saturacja hemoglobiny, która kształtowała się na poziomie ok. 87 %. Nie stwierdzono różnic 

między płciami w zakresie liczby leukocytów i erytrocytów oraz zawartości hemoglobiny i 

wartości hematokrytu. Przy czym tendencje do nieco większych wartości pierwszych dwóch 

wymienionych cech zaobserwowano u samic. Odwrotnie było w przypadku zawartości 

hemoglobiny. Analizując wskaźniki dotyczące erytrocytów, różnice między płciami 

wykazano jedynie w przypadku MCV (średnia objętość krwinki czerwonej), gdzie u kogutów 

wartość tej cechy była większa o 3,35 fl. Zaobserwowano, że koguty i kury nie różniły się 

istotnie w zakresie procentowego udziału poszczególnych form leukocytów. Wyjątek 

stanowiły eozynofile, których większy udział we krwi stwierdzono u samic. Istotne różnice 

między płciami zaobserwowano także w przypadku wielkości erytrocytów. Wykazano, że 

były one większe u samców, co potwierdziły takie pomiary jak szerokość, pole powierzchni 

oraz obwód krwinki czerwonej.  

 Stwierdzono brak zależności między masą ciała brojlerów a badanymi cechami krwi, z 

wyjątkiem wskaźnika MCV (rp = 0,351). Podobnie nie wykazano korelacji między saturacją 

hemoglobiny, a innymi wskaźnikami krwi i wielkością erytrocytów. Dodatnią zależność 

stwierdzono między liczbą leukocytów a liczbą erytrocytów, zawartością hemoglobiny i 

wartością hematokrytu (rp = od 0,351 do 0,426). Ujemne wartości korelacji fenotypowych 

wykazano między MCH (średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej) i MCHC (średnie 

stężenie hemoglobiny w objętości krwinek czerwonych) a liczbą erytrocytów, zawartością 

hemoglobiny oraz wartością hematokrytu. Analizując kształt erytrocytów, dodatnią zależność 

zaobserwowano między długością i powierzchnią erytrocytu a zawartością hemoglobiny. 
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Chociaż, nie było istotnych różnic między samcami i samicami w odniesieniu do 

większości wskaźników krwi i wysycenia hemoglobiny tlenem, wyniki wskazują, w jaki 

sposób organizm kurcząt brojlerów (konkretnego mieszańca), poprzez parametry krwi, 

reaguje na intensywne warunki chowu. Ponadto, wyniki poszerzają i uzupełniają istniejącą 

wiedzę (literatura) w tym temacie. 

 

2.1.5 Charakterystyka wybranych cech bażantów łownych (Phasianus colchicus) kuropatw 

(Perdix perdix) oraz przepiórek (Coturnix coturnix) utrzymywanych fermowo, w 

aspekcie ich introdukcji do środowiska naturalnego (2 publikacje). 

 

 

a) Górecki MT., Nowaczewski S., Kontecka H. (2012): Body weight and 

some biometrical traits of ring-necked pheasants (Phasianus colchicus) at 

different ages. Folia Biologica (Kraków) 60 (1-2): 79-84. 

b) Nowaczewski S., Gosk J., Kolanoś B., Wolc A., Kontecka H. (2012): 

Characteristics of the tonic immobility reaction in young farm-reared ring-

neck pheasants, common quails and grey partridges. Journal of Ethology 

30: 289-294, DOI 10.1007/s10164-012-0325-1. 

 

 Wiadomym jest, że wiele gatunków ptaków wyginie w środowisku naturalnym bez 

okresowego uzupełniania populacji dziko-żyjących osobnikami odchowanymi w warunkach 

fermowych. Niestety ptaki takie nie są w pełni przystosowane do życia na wolności. Dotyczy 

to m.in. wzrostu i uzyskiwanej końcowej masy ciała (często jest za duża) jak również 

specyficznego zachowania, które pozwala stawiać czoła drapieżnikom.  

 

ad. a.  

 Celem niniejszych badań była analiza zmian masy ciała, długości skoku, rozpiętości i 

długości skrzydeł bażantów w okresie od 3. do 16. tygodnia życia. 

Stwierdzono, że badane ptaki cechował widoczny dymorfizm w masie ciała już od 3 

tygodnia życia. Różnice między płciami były również widoczne w 8., 12. i 16-tym tygodniu 

życia. Długość skoku u obu płci była podobna w 3. tygodniu życia. Przy czym w pozostałych 

terminach zaobserwowano istotne różnice między kurami i kogutami.  Z kolei takie cechy jak 

długość skrzydła i rozpiętość skrzydeł były dymorficzne już od początku prowadzenia badań 

(3. tydzień życia) oraz w kolejnych terminach.  
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Wartości analizowanych cech były większe u samców, a większą ich zmienność 

odnotowano u ptaków starszych. W przypadku bezwzględnego i względnego przyrostu 

długości skoku, różnice między płciami stwierdzono w pierwszych dwóch terminach badań 

(3. i 8. tydzień życia). Z kolei w ostatnim terminie (16. tydzień życia) cechy te nie były 

dymorficzne. Przyrost bezwzględny długości i rozpiętości skrzydeł był cechą wykazującą 

duży dymorfizm płciowy w każdym z analizowanych terminów.   

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że dymorfizm płciowy w masie ciała u 

bażantów jest już widoczny w 3. tygodniu ich życia. Ponadto wartość tej cechy u obu płci w 

tym wieku może być wskaźnikiem masy ciała w późniejszym okresie życia, aż do 16. 

tygodnia. Zatem mając tę wiedzę, można w fermie dość wcześnie rozpocząć selekcję ptaków 

na masę ciała, aby te przeznaczone do introdukcji nie były zbyt ciężkie (ogranicza to ich 

zdolności motoryczne, przez co mogą stać się łatwym łupem drapieżników jak i 

kłusowników). 

 

ad. b.  

Celem pracy była analiza czasu trwania bezruchu tonicznego (Tonic Immobility) oraz 

liczby indukcji potrzebnych do jego wywołania u bażantów łownych, kuropatw i przepiórek 

zwyczajnych, w 10., 20. i 35. tygodniu życia.  

Bezruch toniczny (TI) jest wrodzoną reakcją organizmu charakteryzującą się stanem 

ograniczonej możliwości odpowiedzi na działanie czynników czy bodźców zewnętrznych. 

Zalicza się do nich różnego rodzaju zagrożenia, w tym drapieżnika, człowieka, nowe obiekty 

w otoczeniu, itd. W przypadku drobiu, dłużej trwające znieruchomienie jest wskaźnikiem 

większego stresu, który negatywnie wpływa na wiele wskaźników produkcyjnych. 

Średni czas trwania bezruchu tonicznego był zbliżony u bażantów oraz kuropatw i 

jednoczenie dłuższy niż u przepiórek, odpowiednio o 32,5 i 27,2 sek. Ptaki starsze, w wieku 

35. dni, charakteryzowała większa wartość tej cechy niż w 10. dniu życia, przy czym u 

przepiórek i kuropatw różnic tych nie potwierdzono statystycznie. Najmłodsze bażanty i 

kuropatwy (10. dzień życia) cechował największy udział TI trwający krócej niż 100 sek. 

Odwrotnie u ptaków w wieku 35. dni, 40-50 % czasu trwania bezruchu tonicznego stanowił 

dłuższy niż 200 sek. Z drugiej strony, w przypadku przepiórek, w każdym wieku 

obserwowano największy udział TI trwający krócej niż 100 sek.  

Bażanty w porównaniu z przepiórkami, w każdym terminie badań, cechował większy 

udział indukcji równy 1, potrzebnych do pojawienia się bezruchu. Różnice między tymi 

gatunkami, w 10., 20. i 35. dniu, wynosiły odpowiednio 24,2; 26,7 i 7,5 jednostek 

procentowych. U kuropatw, maksymalna liczba indukcji nie przekraczała 3.  
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Badania nie potwierdziły występowania zależności między masą ciała kuraków a 

czasem trwania bezruchu tonicznego.  

Uzyskane rezultaty sugerują, iż wiek badanych gatunków kuraków wpływał zarówno 

na liczbę indukcji potrzebnych do pojawienia się bezruchu tonicznego oraz na czas jego 

trwania. Wraz z wiekiem ptaków, udział indukcji równy 1 zwiększał się a czas trwania TI 

wydłużał się, szczególnie u bażantów. Przepiórki charakteryzował, we wszystkich terminach, 

najkrótszy czas trwania znieruchomienia i największa liczba indukcji potrzebnych do jego 

pojawienia się. Średnia liczba indukcji równa 1, u kuropatwy stanowiła największy udział 

(ponad 70 %), przy jednocześnie długim, średnim czasie trwania bezruchu tonicznego. Może 

to sugerować, iż ptaki te cechuje z jednej strony duża podatność na stres w chowie 

fermowym, z drugiej mają prawdopodobnie lepszy mechanizm obronny wobec potencjalnego 

zagrożenia ze strony drapieżnika.  
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2.2 Osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.) pt.: Czynniki wpływające na jakość jaj i wyniki 

reprodukcyjne przepiórek japońskich (Coturnix coturnix japonica) typu nieśnego 

stanowi cykl 5. monotematycznych publikacji. 

 

Wykaz publikacji1 stanowiących osiągnięcie naukowe wraz z omówieniem wyników i 

przedstawieniem najważniejszych wniosków.  

         

a. Nowaczewski S*., Kontecka H., Elminowska-Wenda G., Rosiński A., 

Bednarczyk M., Kucharska A. (2010): Egg quality traits of Japanese 

quail divergently selected for yolk cholesterol level. Archiv für 

Geflügelkunde 74 (2): 141-144. (IF2010 = 0,422), pkt MNiSzW = 20  

 

b. Nowaczewski S*., Kontecka H., Rosiński A., Koberling S., Koronowski 

P. (2010): Egg quality of Japanese quail depends on layer age and storage 

time. Folia Biol. (Kraków) 58 (3-4): 201-207. (IF2010 = 0,761), pkt 

MNiSzW = 15. 

 

c. Nowaczewski S*., Witkiewicz K., Kontecka H., Krystianiak S., Rosiński 

A. (2010): Eggs weight of Japanese quail vs. eggs quality after storage 

time and hatchability results. Archiv Tierzucht 53 (6): 720-731.                       

(IF2010 = 0,519), pkt MNiSzW = 25 

 

d. Nowaczewski S*., Kontecka H., Rosiński A. (2012): Effect of Japanese 

quail eggs location in the setter on their weight loss and eggshell 

temperature during incubation as well as hatchability results. Archiv für 

Geflügelkunde 76 (3): 168-175. (IF2011 = 0,373), pkt MNiSW = 20 

 

e. Nowaczewski S*., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R, Kontecka 

H. (2013): Microbiological response of Japanese quail eggs to their 

disinfections and location in the setter during incubation. Folia Biol. 

(Kraków) 58 (3-4): 201-207. (IF2011 = 0,657), pkt MNiSzW = 15 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Oświadczenia współautorów odnośnie ich udziału w powstanie w/w publikacji znajdują się w załączniku 2  

*Autor korespondencyjny 
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Sumaryczny współczynnik wpływu IF (Impact Factor) – 2,732 

Suma pkt MNiSzW - 95 

 

Wprowadzenie 

Przepiórka japońska (Coturnix coturnix japonica) to gatunek, który jako drób jest 

użytkowany wielokierunkowo. W naszym kraju, najbardziej znana jest produkcja jaj 

konsumpcyjnych (typ nieśny). Białko jaja przepiórki jest często uważane za hipoalergiczne, 

nie powodujące tak silnych reakcji alergicznych (lub w ogóle ich nie powoduje), z czym 

mamy często do czynienia w przypadku jaj kur. Choć jaja przepiórek są małe (11-13 g), to 

cechuje je bardzo duży udział żółtka w ich masie, wynoszący często ponad 35 %.  

Do mięsnego użytkowania, przeznaczona jest specjalnie wyselekcjonowana rasa 

przepiórek japońskich (typ mięsny), popularnie zwana Faraon. Przy czym w Polsce nie ma 

ferm specjalizujących się w tym kierunku produkcji, a tuszki znajdujące się w obrocie 

handlowym pochodzą z importu. Należy wspomnieć, iż ze względu na małe rozmiary ciała, 

ptak ten znalazł również szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju badaniach 

laboratoryjnych i często uważany jest za gatunek tzw. modelowy. Możemy go również 

spotkać w hodowli amatorskiej czy gospodarstwach agroturystycznych, gdzie szereg odmian 

barwnych stanowi urozmaicenie utrzymywanych ptaków ozdobnych.  

Choć jak wspomniano wcześniej, ptak ten zajął na stałe miejsce w różnorodnych 

badaniach laboratoryjnych o szerokim spektrum tematycznym, to jednak ciągle niewiele jest 

dostępnych wyników badań dotyczących jakości jaj tych ptaków (zarówno w aspekcie 

konsumpcyjnym jak i wylęgowym) oraz czynników mogących te cechy kształtować, co na 

pewno pozwoliłoby na poprawę jakości jaj i ustabilizowanie, często zróżnicowanych 

wskaźników reprodukcyjnych.  Przy  czym  cały  czas  oczywiście  poszukuje  się  metod  

poprawy  tych wyników (Petek i Dikmen 2004, Alkan i in. 2008, Mani i in. 2008).Mimo, iż 

przepiórka japońska uważana jest za niszowy gatunek w produkcji drobiarskiej, to należy 

podkreślić, że jej popularność począwszy od lat 90-tych sukcesywnie wzrasta.  

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono przeprowadzić szereg doświadczeń, 

których wyniki, po pierwsze uzupełniłyby istniejącą wiedzę na temat reprodukcji nieśnego 

typu przepiórek japońskich tym bardziej, że często nie jest ona jednoznaczna, po drugie 

miałyby wartość aplikacyjną, z możliwością ich wykorzystania na fermach użytkujących te 

ptaki. Dokonano zatem analizy wybranych czynników mogących wpływać na wartość 

biologiczną jaj oraz wskaźniki wylęgowości piskląt przepiórczych. 

 



24 | S t r o n a  
 

ad. a. Efekt przeciwstawnej selekcji przepiórek japońskich na niski i wysoki poziom 

cholesterolu w żółtku w aspekcie jakości jaj wylęgowych. 

 

W świetle obecnego stanu wiedzy medycznej, schorzenia naczyń krwionośnych u 

ludzi nie muszą mieć bezpośredniego związku z ilością cholesterolu dostarczanego z 

pokarmem. Prowadzone badania rynku wykazują jednak cały czas zainteresowanie 

konsumentów jajami o obniżonym poziome tego lipidu. Dlatego poszukuje się różnych metod 

obniżania zawartości tego sterolu w żółtkach poprzez pracę selekcyjną czy ingerencję w 

przemiany biochemiczne w organizmie kur i przepiórek oraz stosowanie w żywieniu tych 

ptaków dodatków paszowych zmniejszających poziom cholesterolu w jajach (Griffin 1992, 

Baumgartner i in. 2008, Yin i in. 2008). Z drugiej strony modyfikowanie składu żółtka tj. 

próba obniżenia w nim ilości cholesterolu może wpływać na poziom produkcji oraz cechy 

jakościowe jaj, wpływając tym samym pośrednio na uzyskiwane wyniki wylęgowości piskląt 

(Griffin 1992, Minvielle i Oguz 2002, Panda i in. 2003, Dikmen i Sahan 2007).  

Celem przeprowadzonych badań było porównanie jaj przepiórek japońskich 

selekcjonowanych przeciwstawnie na zawartość cholesterolu w żółtku, pod względem cech 

zewnętrznych jak i wewnętrznych.  

Materiał doświadczalny stanowiły jaja przepiórek japońskich, które selekcjonowano 

przez 18 pokoleń na niską i wysoką zawartość cholesterolu w żółtku. Grupę kontrolną 

stanowiły jaja od ptaków nie selekcjonowanych na poziom cholesterolu w żółtku. Łącznie 

zbadano 240 jaj (80 jaj z każdej grupy).  

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, iż przepiórki japońskie 

selekcjonowane przez kilka pokoleń na zwiększenie zawartości cholesterolu w żółtku znosiły 

jaja charakteryzujące się istotnie mniejszą masą (o 0,42 g) w porównaniu z grupą kontrolną. 

Uzyskane rezultaty potwierdziły wcześniejsze wyniki opublikowane przez Baumgartner i in. 

(2008), którzy wykazali m.in. istotnie ujemne współczynniki korelacji między tymi cechami. 

Wyniki badań własnych wskazują zatem w sposób jednoznaczny, iż prowadzona u przepiórek 

japońskich selekcja, powodująca zwiększenie cholesterolu w żółtkach, może skutkować 

zmniejszeniem średniej masy jaj. Ponadto jaja przepiórek zawierające więcej cholesterolu w 

żółtku cechował, w porównaniu z jajami grupy kontrolnej, większy indeks kształtu  (były 

bardziej wydłużone) oraz większa grubość i udział skorupy w masie jaja. Z drugiej strony, 

ptaki selekcjonowane na obniżony poziom cholesterolu w żółtku cechowały również jaja o 

większym indeksie kształtu, ale także o większej liczbie porów w skorupie i mniejszej jej 

grubości niż te nie poddane selekcji. Baumgartner i in. (2008) stwierdzili mniejszy, choć 
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nieistotne, indeks kształtu jaj przepiórek, które cechował obniżony poziom cholesterolu w 

żółtku.  

Analizując wyniki dotyczące cech treści jaj przepiórek wykazano, że w porównaniu z 

grupą kontrolną, jaja zawierające więcej cholesterolu w żółtku cechowały większe wartości 

indeksu białka oraz większa liczba jednostek Haugha (średnio o 0,82 jednostki procentowe i 

0,9 pkt). Z kolei ptaki selekcjonowane na obniżenie poziomu cholesterolu w żółtku , znosiły 

jaja, które charakteryzował mniejszy indeks żółtka oraz mniejsza wysokość i indeks białka, a 

także mniejsza liczba jednostek Haugha. Jednak nie odnotowano wpływu selekcji przepiórek 

na procentowy udział żółtka i białka w masie jaja. Podobne rezultaty, w odniesieniu do 

udziału żółtka w jaju, wykazali Baumgartner i in. (2008). Autorzy ci nie wykazali też 

zależności między masą jaj przepiórek a pozostałymi badanym cechami ich jakości.  

 

ad. b. Doświadczenie I - Wpływ wieku przepiórek japońskich na cechy fizyczne jaj oraz 

jakość żółtka, białka i skorupy. 

 

Na cechy jakościowe jaj wpływa wiele czynników, w tym genetyczne jak i 

środowiskowe. Jakość znoszonych jaj może również zmieniać się wraz z wiekiem ptaków. 

Najlepiej poznanym pod tym względem gatunkiem jest kura domowa. Wykazano m.in., iż w 

miarę starzenia się niosek zazwyczaj zwiększa się masa znoszonych przez nie jaj, natomiast 

cechy charakteryzujące białko (indeks, jednostki Haugha) oraz skorupę (grubość, 

wytrzymałość) ulegają pogorszeniu (Coutts i Wilson 1990, Szczerbińska 1997, Van den 

Brand i in. 2004, Akyurek i Okur 2009). Z drugiej strony wiadomo, iż pogarszająca się jakość 

jaj, zwłaszcza cech białka i skorupy, może być przyczyną uzyskiwania gorszych wyników 

wylęgowości (Roque i Soares 1994, Reijrink i in. 2008).  

Celem badań była analiza zmian jakości jaj przepiórek w zależności od wieku ptaków.  

Jaja do analizy cech budowy i fizycznych wybrano losowo z jaj zniesionych przez 

przepiórki w 9., 25., i 31. tygodniu życia ptaków. Łącznie zbadano 180 jaj (po 60 szt. w 

każdym terminie).  

Analizując zmiany masy jaj w aspekcie wieku przepiórek stwierdzono, że wartość tej 

cechy w środkowym terminie była mniejsza, niż 9 tygodniu. Masa jaj w 31. tygodniu była 

również mniejsza niż w pierwszym terminie oceny, jednak różnice te nie zostały 

potwierdzone statystycznie. Odmienne wyniki uzyskał González (1995), który stwierdził 

zbliżoną i istotnie większą masę jaj zniesionych w 12., 17., 21., 25. i 30. niż 8. tygodniu życia 

tych ptaków. Z kolei Ipek i in. (2004) wykazali istotne zwiększanie się masy jaj wraz z 

wiekiem przepiórek. Trudno zatem wyjaśnić rezultaty badań własnych, tym bardziej, że na 
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taki wynik mogło wpływać jeszcze kilka innych czynników (np. obsada ptaków, żywienie czy 

warunki środowiskowe). W przypadku żywienia należy jednak podkreślić, że ptaki 

reprodukcyjne otrzymywały cały czas ta samą dietę, zatem wpływ tego czynnika wydaje się 

mało prawdopodobny. Być może na zmniejszanie się masy jaj przepiórek wraz z wiekiem 

ptaków miały wpływ jednak warunki środowiskowe. Termin środkowy (25. tydzień życia) 

oraz ostatni (31. tydzień życia), w którym dokonano badania jakości jaj, przypadł na gorące 

dni lata. Z drugiej strony wiadomo, co zostało potwierdzone badaniami, że masa jaj 

przepiórek może ulec zmniejszeniu gdy ptaki wystawione są na wysokie temperatury 

otoczenia, tj. 26-28 oC (Shanaway 1994). Warto podkreślić, że Tserveni-Gousi (1987) 

również zaobserwowali mniejszą (o ok. 1,25 g) masę jaj przepiórek znoszonych w 23. i 27. w 

porównaniu z 15. tygodniem życia ptaków. Jednak autor nie podjął próby wyjaśnienia tych 

rezultatów.   

W badaniach własnych nie stwierdzono wpływu wieku przepiórek na kształt 

znoszonych jaj natomiast wykazano zmniejszanie się ich masy właściwej wraz z wiekiem 

ptaków. González (1995) stwierdził istotne zmniejszenie się indeksu kształtu jaj przepiórek, o 

ok. 1,57 jednostek procentowych,  w okresie od 8. do 17. tyg. życia. Po tym czasie wartość tej 

cechy stabilizowała się. Autor ten wykazał podobne jak w badaniach własnych tendencje, 

dotyczące zmiany masy właściwej jaj wraz z wiekiem ptaków.  

Odnośnie jakości żółtka i białka jaj przepiórek stwierdzono, iż wartości indeksu obu 

cech oraz jednostek Haugha były największe na początku nieśności (9 tydzień życia). Choć 

wyniki u przepiórek nie zawsze są jednoznaczne (Nagarajan i in. 1991), u innych gatunków 

zaobserwowano podobne tendencje jak w badaniach własnych. Dla przykładu, u  kaczek 

zaobserwowano, że jaja znoszone na początku okresu nieśności cechowała istotnie większa, o 

10,6 pkt, liczba jednostek Haugha, niż te znoszone na końcu reprodukcji (Kokoszyński i in. 

2007). Nie stwierdzono natomiast, aby wiek przepiórek miał wpływ na masę skorupy i jej 

procentowy udział w masie jaja. Z kolei nieco większą jej grubość, niż na początku 

reprodukcji, wykazano w 25. i 31. tygodniu życia ptaków. González (1995) uzyskał natomiast 

bardzo zmienne wyniki dotyczące grubości skorupy jaj w różnych okresach nieśności 

przepiórek japońskich.  

 

ad. b. Doświadczenie II - Wpływ czasu przetrzymywania jaj przepiórek na ich cechy 

fizyczne, jakość żółtka i białka oraz masę skorupy. 

 

Na cechy zewnętrzne jak i wewnętrzne jaj ma również istotny wpływ czas 

przetrzymywania ich przed lęgiem. W miarę wydłużania się okresu przetrzymywania jaj 
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następują niekorzystne zmiany fizykochemiczne ich treści (Samli i in. 2005, Jones i 

Musgrove 2005). U kur wykazano m.in., iż jaja przetrzymywane ponad 10 dni cechował 

gorszy, w porównaniu z badanymi w dniu zniesienia (0 dni przetrzymywania), indeks białka i 

żółtka oraz mniejsza liczba jednostek Haugha (Yilmaz i Bozkurt 2009). Z drugiej strony 

wiadomo, iż pogarszająca się jakość jaj, zwłaszcza cech białka i skorupy, może być 

przyczyną uzyskiwania gorszych wyników wylęgowości.  

Celem pracy była analiza zmian jakości jaj przepiórek w zależności od czasu ich 

przetrzymywania. 

W 11. oraz 33. tygodniu życia przepiórek oceniono po 20 jaj przetrzymywanych przez 

0., 3., 5. i 8. dni w jednakowych warunkach, tj. temperaturze ok. 19˚C i wilgotności 

względnej w granicach 50-55 % (łącznie w każdym tygodniu zbadano 80 jaj). 

Analizując wpływ czasu przetrzymywania na cechy jakościowe jaj stwierdzono, że ich 

masa oraz masa właściwa, w porównaniu z jajami świeżymi (0 dni przetrzymywania), 

zmniejszały się po odpowiednio 5. i 8. oraz 3., 5. i 8. dniach. Przy czym wartości omawianych 

cech w w/w terminach były zbliżone i nie różniły istotnie. Brak danych literaturowych z tego 

zakresu u przepiórek japońskich pozwala jedynie na odniesienie się do wyników uzyskanych 

u innych gatunków drobiu. Dla przykładu, Akyurek i Okur (2009) nie stwierdzili u kur 

nieśnych, istotnych zmian w masie jaj badanych po 0, 3., 7., 10. i 14. dniach 

przetrzymywania. Zanotowali jednak mniejszą masę właściwą jaj po 10. i 14. niż 0 i 3. dniach 

przetrzymywania (1,073 wobec 1,093 g/cm3).  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w miarę starzenia się jaj 

przepiórczych, pogarszała się jakości żółtka i białka wyrażona mniejszymi wartościami 

indeksu obu tych elementów morfologicznych oraz mniejsza liczba jednostek Haugha. 

Przeprowadzone doświadczenia na kurach wykazały mniej gwałtowne obniżanie się jakości 

żółtka wraz z upływem czasu przetrzymywania jaj (Akyurek i Okur 2009). W badaniach 

własnych zmniejszenie masy skorupy jaj przepiórczych zaobserwowano dopiero po 5. dniach 

przetrzymywania. W doświadczeniu przeprowadzonym na kurach (Akyurek i Okur 2009), nie 

potwierdzono wpływu czasu przetrzymywania jaj na średnią masę skorupy. Jednak w innym 

doświadczeniu zaobserwowano zmniejszanie się masy skorupy jaj kur nieśnych (od 7,8 do 6,4 

g), w okresie od 0-10 dni przetrzymywania (Samli i in. 2005). 
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ad. c. Jakość jaj oraz wskaźniki wylęgu piskląt przepiórek w zależności od czasu 

przetrzymywania jaj oraz ich masy. 

 

Potencjał reprodukcyjny przepiórek japońskich przejawia się nie tylko dużą liczbą 

znoszonych jaj, ale również wysokim ich zapłodnieniem oraz dobrymi wynikami wylęgu 

piskląt. W swoich badaniach, Alkan i in. (2008), wykazali istotny wpływ masy jaj przepiórek 

japońskich na cechy wylęgowości. Przy czym autorzy ci stwierdzili zmniejszające się 

wartości cech wylęgowości wraz ze zwiększaniem się masy jaj powyżej 12 g. Podobne 

zależności między masą jaj przepiórek mięsnych a wynikami wylęgowości piskląt stwierdzili 

Petek i in. (2003 i 2005). U innych gatunków drobiu (m.in. indyków, perlic czy gęsi) również 

wykazano wpływ masy jaj na cechy wylęgowości (Applegate i Lilburn 1996, Narushin i 

Romanov 2002, Adamski 2008). Wyniki cytowanych prac były inspiracją do podjęcia 

szerszych badań, mających na celu porównanie jaj wylęgowych przepiórek nieśnych o różnej 

masie, zarówno pod względem kształtu i wybranych cech treści w różnych terminach ich 

przetrzymywania oraz wyników wylęgowości i masy ciała wyklutych piskląt. Chociaż brak 

jest w literaturze publikacji odnoszących się do wyników oceny jakości jaj przepiórek, 

jednocześnie w zależności od ich masy i czasu przetrzymywania, przez co w znacznym 

stopniu nie pozwala to na pełną interpretację rezultatów badań własnych, to jednak 

zdecydowanie poszerzają i uzupełniają one wiedzę z tego zakresu.  

Przeprowadzono dwa doświadczenia, do których wybrano jaja przepiórek nieśnych 

dzieląc je na 4 grupy w zależności od ich masy. Grupa S – do 10,50 g; grupa M – od 10,51 do 

11,50 g; grupa L – od 11,51 do 12,50 g i grupa XL – od 12,51 g. W doświadczeniu I łącznie 

zbadano 400 jaj (po 100 szt. w każdej grupie), które przetrzymywano w pomieszczeniu o 

temperaturze ok. 15 ºC i wilgotności względnej 47%. W następujących terminach: po 1., 3., 

5., 7. i 10. dniu przetrzymywania, oceniono po 20 jaj z każdej grupy. Doświadczenie II 

przeprowadzono w pięciu powtórzeniach. Łącznie wybrano do lęgu 2400 jaj. Do każdego 

powtórzenia przeznaczono 480 jaj (po 120 szt. z każdej grupy).  

Masa żółtka, niezależnie od okresu przetrzymywania jaj, różniła się istotnie między 

grupami. Po jednym dniu przechowywania, jaja o najmniejszej masie (grupa S) 

charakteryzował znacznie większy (o około 2,3 jednostki procentowych) udział żółtka w 

porównaniu z jajami o największej masie (grupa L i XL). Większą zawartość żółtka  

obserwowano po 3. dniach przetrzymywania w jajach z grup M i XL, w porównaniu z grupą 

S. Również po 5. dniach przetrzymywania, jaja o największej masie (od 12.51 g) miały 

większą wartość tej cechy niż jaja z grup S i M. W jajach najmniejszych, po 3. i 5. dniach, 

oraz tych z grupy M po 5. dniach przetrzymywania, wykazano większą wartość indeksu 
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żółtka w porównaniu z jajami z grupy L (od 11,51 do 12,50 g). Należy także zwrócić uwagę, 

iż w przypadku jaj przetrzymywanych przez 5 dni, w grupie L w porównaniu z XL 

stwierdzono większą wartość tej cechy (o ok. 2,5 jednostki procentowe). Także jaja 

najmniejsze, po 7. dniach przetrzymywania, charakteryzował większy indeks żółtka w 

porównaniu z jajami z pozostałych grup.  

Po 1-dniowym przechowywaniu, w porównaniu z jajami o najmniejszej masie, 

zarówno najcięższe jak i te z grupy L cechował większy udział białka. Z kolei jaja 

przechowywane przez 3. dni, cechujące się najmniejszą masą, miały znacznie większą 

wartość tej cechy w porównaniu z jajami z grupy M i XL. Również w przypadku jaj z grupy 

S, które przetrzymywano przez 1., 3. i 5. dni, stwierdzono większą wartość indeksu białka niż 

w jajach z grup L i XL. Jaja z grupy M cechowała także większa wartość tej cechy po 5. 

dniach przetrzymywania, w porównaniu z jajami z grupy L oraz po 3. i 5. dniach 

przechowywania w porównaniu z grupą XL. Ponadto po 7. dniach przechowywania, te o 

najmniejszej masie (do 10,50 g) miały znacznie większą wartość tej cechy (o 1,7 jednostek 

procentowych) w porównaniu z najcięższymi oraz  tymi z grupy M. W trakcie prowadzenia 

badań, wykazano w jajach z grupy S (przetrzymywane przez 1, 3 i 5 dni) oraz tych z grupy M 

(po 1. i 5. dniach przechowywania) większą liczbę jednostek Haugha niż w tym samym czasie 

w jajach, których masa zawierała się między 11,51 a 12,50 g (grupa L). Również po 7. i 10.  

dniach przetrzymywania, w jajach o najmniejszej masie oraz z grupy L, wartość jednostek 

Haugha była większa niż w jajach z grupy XL.  

Porównując dni przetrzymywania w obrębie grup wagowych jaj wykazano, iż 

najlżejsze (grupa S) najmniejszy indeks żółtka miały po 10. dniach przetrzymywania. W 

grupie M, mniejszy indeksy żółtka (o ok. 3,3 jednostki procentowej) niż po 1. i 3. dniach, 

zaobserwowano po 7. i 10. dniach przechowywania. Podobne tendencje stwierdzono także w 

jajach z grup L i XL, przy czym pogorszenie jakości żółtka w tych grupach miało miejsce już 

od 5. doby przetrzymywania. W przypadku jaj ze wszystkich grup, przechowywanych przez 

5, 7 i 10 dni, wykazano podobne wartości indeksu białka, które były o około 2,1 jednostki 

procentowe mniejsze w porównaniu z 1 dniem przetrzymywania. Jaja z grupy S i L, 

przetrzymywane 1. i 3. dni, cechowała większa liczba jednostek Haugha w porównaniu z 7. i 

10. dniem. Podobne tendencje zaobserwowano w pozostałych grupach. W przypadku indeksu 

białka i liczby jednostek Haugha w jajach kurzych, Akyurek i Okur (2009) zaobserwowali 

większe wartości tych cech w jajach świeżych w porównaniu z tymi przetrzymywanymi 7, 10 

i 14 dni. Podobne rezultaty u góropatwy skalnej uzyskali Tilki i Saatci (2004). Z kolei u 

bażanta łownego, Demirel i Kirikci (2009) nie zaobserwowali pogarszania się jakości białka 

gdy jaja przetrzymywano przez okres 1-8 dni.   
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Ubytek masy jaj w czasie lęgu, w jajach z grup L i XL, był mniejszy niż w 

pozostałych grupach. Z kolei wyniki wylęgowości piskląt z jaj zapłodnionych i nałożonych 

były istotnie lepsze, odpowiednio o 6,8 i 9,3 jednostki procentowe, w grupie L niż S.  Nie 

stwierdzono różnic między badanymi grupami jaj pod względem procentowego udziału 

zarodków zamarłych i piskląt niewyklutych, jednak najgorszymi wynikami cechowały się te o 

najmniejszej masie. 

 

ad. d. Wpływ lokalizacji jaj przepiórek japońskich w inkubatorze na ubytki ich masy 

oraz temperaturę skorupy w czasie lęgu, a także wskaźniki wylęgowości i masę ciała 

jednodniowych piskląt.  

 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na prawidłowy przebieg embriogenezy 

ptaków poza organizmem matki jest temperatura, która rozpoczyna proces rozwoju 

zarodkowego a później go podtrzymuje (Decuypere i Michels 1992). Ponadto temperatura 

skorupy jaj jest często uważana jako wskaźnik prawidłowego przebiegu procesu inkubacji 

(Lourens 2008). Odchylenia temperatury lęgu, zwłaszcza powyżej optymalnej, mogą 

skutkować upośledzeniem organogenezy, zamieraniem embrionów lub pojawieniem się wad 

rozwojowych w okresie pre- i postnatalnym ptaków (French 1994, Yildirim i Yetisir 2004, 

Babacanoğlu i in. 2006, Leksrisompong i in. 2007). Często jest to wynikiem nieprawidłowego 

parowania wody z jaj w czasie inkubacji.  

Temperatura powietrza w aparacie wylęgowym nie jest jednakowa w każdym jego 

miejscu (Van Brecht i in. 2003). Z kolei zbyt wysoka, w połączeniu ze wzmożoną produkcją 

ciepła metabolicznego przez embriony, w środkowym, a zwłaszcza końcowym okresie 

embriogenezy, może przyczynić się do powstania zjawiska „przegrzania” zarodków. W 

konsekwencji wpływa to na pogorszenia wyników wylęgowości.  

Jak dotąd nie spotkano w piśmiennictwie prac dotyczących szczegółowej analizy 

temperatury jaj przepiórek japońskich w czasie lęgu, w zależności od ich lokalizacji w 

inkubatorze. Zatem celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena wpływu lokalizacji 

jaj przepiórczych w aparacie wylęgowym, na ich temperaturę oraz ubytki masy w czasie 

trwania inkubacji, jak również uzyskiwane wyniki wylęgowości.  

Wykonano łącznie 5 lęgów doświadczalnych. Łącznie nałożono 2400 jaj (po 480 w 

każdym lęgu). W czasie inkubacji jaj kontrolowano temperaturę ich skorup w 2., 4., 6., 8., 

10., 12. i 14. dobie lęgu. Do 14. dnia, jaja przebywały na tacach lęgowych na górnym, 

środkowym i dolnym poziomie aparatu wylęgowego. Następnie zostały przełożone na tace 

klujnikowe.  
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Chociaż nie wykazano istotnego wpływu lokalizacji jaj przepiórek w aparacie 

wylęgowym na straty ich masy do 14. dnia lęgu, można stwierdzić, iż w świetle danych 

literaturowych, średnie wartości tego parametru były prawidłowe (Moraes i in. 2008, Romao i 

in. 2008, Nowaczewski i in. 2010). Zaobserwowano również dodatnią i ujemną korelację 

między masą początkową jaja a ubytkiem jego masy wyrażonym odpowiednio w gramach i 

procentach. Jaja cięższe charakteryzował większy (g) i mniejszy (%) ubytek masy w czasie 

lęgu. Tace lęgowe z najwyższego poziomu aparatu, cechowała do 10. doby, większa 

temperatura skorupy w porównaniu z tacami środkowymi i do 14. dnia lęgu w porównaniu z 

jajami umiejscowionymi na tacach z najniższego poziomu inkubatora. Z kolei Lourens 

(2001), większą temperaturę jaj kurzych w 18. dobie inkubacji, wykazał dla jaj 

umieszczonych na górnym i środkowym poziomie komory lęgowej. Przy czym odmienne 

wyniki autor ten uzyskał dla tac ułożonych na wózkach zlokalizowanych naprzeciw 

wentylatora i tych z narożników inkubatora. Wydaje się zatem, iż różnice temperatur między 

lężonymi jajami, wynikać mogą z samej konstrukcji aparatu wylęgowego, a przede wszystkim 

umiejscowienia w nim śmigła wentylatora, które przekłada się na zróżnicowanie przepływu 

powietrza wewnątrz inkubatora (French 1997, Lourens 2001).  

Analizując w badaniach własnych zmiany temperatury skorup jaj w czasie lęgu, we 

wszystkich przypadkach (tacach) zaobserwowano jej wzrost do 12. doby, po czym uległa ona 

zmniejszeniu o ok. 0,2 oC. Także w badaniach przeprowadzonych przez Nichelmann i in. 

(1998) oraz Janke i in. (2002) zauważono, że temperatura zarodka i produkcja przez niego 

ciepła wzrastały równolegle i liniowo w czasie trwania inkubacji. Warto jednak podkreślić, że 

w badaniach własnych nie stwierdzono u przepiórek istotnej zależności między masą 

początkową jaja, a jego temperaturą w czasie lęgu. Z kolei Lourens i in. (2006) sugerują, iż 

istnieje zależność między masą jaja a produkowanym przez niego ciepłem. Jednak badania te 

prowadzone były na innym gatunku – kurze domowej.  

Analizując wpływ umiejscowienia jaj w inkubatorze na wylęgowość piskląt, 

największy procent wylęgu uzyskano z jaj zapłodnionych lężonych na tacach z najwyższego 

poziomu inkubatora ( x = 74,0 %). Jednocześnie jaja te charakteryzował najmniejszy procent 

piskląt niewyklutych. Trudno porównać uzyskane rezultaty z innymi, gdyż jak dotąd nie 

znaleziono w piśmiennictwie prac, które opisywałyby ten problem u przepiórek.  

Nie zaobserwowano zależności między pionową lokalizacją jaj przepiórczych w czasie 

lęgu a masą ciała jednodniowych piskląt. Było to najprawdopodobniej spowodowane 

wyrównaną masą jaj w poszczególnych grupach doświadczalnych oraz brakiem różnic 

między poszczególnymi poziomami inkubatora pod względem ubytku masy jaj w czasie lęgu. 

Podobne rezultaty u kurcząt brojlerów uzyskał Babacanoğlu i in. (2006) oraz Yalçin i in. 
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(2010). W badaniach własnych spodziewano się jednak mniejszej masy piskląt wyklutych z 

jaj wystawionych na działanie wyższej temperatury inkubacji (poziom górny inkubatora). 

Pewne światło na ten problem rzucają rezultaty doświadczeń przeprowadzonych przez Hulet i 

in. (2007). Autorzy ci zaobserwowali, że im większą temperaturę inkubacji zastosowano , tym 

większą masę ciała piskląt uzyskiwano.  

 

ad. e. Odpowiedź mikrobiologiczna jaj przepiórek japońskich na ich dezynfekcję oraz 

lokalizacje w aparacie wylęgowym.  

 

Jak wykazano w badaniach wcześniejszych (Nowaczewski i in. 2012), warunki 

mikroklimatyczne w inkubatorze, choć precyzyjnie nastawiane, nie są jednakowe w każdej 

jego części. Wynika to z samej budowy aparatu oraz warunków przepływu powietrza przez 

jaja w czasie lęgu (French 1997). Zatem można się spodziewać, iż przy takim zróżnicowaniu 

warunków środowiskowych wnętrza komory lęgowej w czasie inkubacji jaj, pojawianie się i 

rozwój wielu taksonów mikroorganizmów może być także różny.  

W warunkach intensywnej produkcji drobiarskiej, w dużych zakładach wylęgowych, 

do dezynfekcji jaj stosowany jest zazwyczaj formaldehyd (Cadirci 2009). Z kolei w 

mniejszych wylęgarniach, jak również w chowie amatorskim ptaków, do tego celu są częściej 

stosowane środki mniej szkodliwe dla zdrowia ludzi jak również środowiska (np. promienie 

UV, ozon, woda utleniona czy alkohol etylowy). Prowadzono i cały czas prowadzi się 

badania, mające na celu określenie przydatności różnych związków chemicznych 

(preparatów), będących alternatywą dla formaldehydu w dezynfekcji jaj, aparatów 

wylęgowych czy pomieszczeń inwentarskich (Sander i Wilson 1999, Gehan  2009, Wells i in 

2011). 

W piśmiennictwie nie spotkano prac dotyczących skuteczności metod dezynfekcji jaj 

przepiórczych poprzedzających inkubację oraz ich skażenia mikrobiologicznego w czasie 

lęgu. Jedyne znalezione publikacje dotyczyły skażenia jaj konsumpcyjnych przepiórek 

bakteriami z rodzaju Salmonella i Campylobacter (Vashin i in. 2008, Obaidi i in. 2011).  

Celem badań była zatem ocena skażenia mikrobiologicznego jaj przepiórczych (nie- i 

dezynfekowanych przed nakładem) w czasie lęgu w zależności od ich lokalizacji w 

inkubatorze. 

Wykonano 2 lęgi doświadczalne, w których łącznie nałożono 960 jaj (po 480 w 

każdym lęgu – w pierwszym jaja były dezynfekowane alkoholem etylowym o stężeniu 75 %). 

Do 14. doby, jaja przebywały na tacach lęgowych na górnym, środkowym i dolnym poziomie 

aparatu wylęgowego. Następnie zostały przełożone na tace klujnikowe.  
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W czasie inkubacji, w 2., 4., 6., 8., 10., 12. i 14. dobie dokonano pobrania prób z 

powierzchni skorup w celu określenia ilości bakterii i grzybów. W przypadku tych drugich 

przeprowadzono także ocenę składu jakościowego (rodzaje). Dokonano również analizy 

skażenia mikrobiologicznego zarodków zamarłych do 14. doby lęgu. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż skorupę jaj dezynfekowanych 

charakteryzowała mniejsza ogólna liczba bakterii (OLB) oraz grzybów (OLG). Różnice 

wynosiły odpowiednio 3,97 i 1,09 log JTK/powierzchni skorupy. W doświadczeniu 

przeprowadzonym na kurach, Furuta i Maruyama (1981) analizując skażenie 

mikrobiologiczne skorup jaj w czasie inkubacji (1, 3, 6, 12, 19, 20 i 21 doba), po ich 

wcześniejszej dezynfekcji formaldehydem, wykazali średnią liczbę bakterii wynoszącą 1,19 

log JTK/jajo. Z kolei Wells i in. (2011) analizowali skuteczność wody utlenionej (grupa 

doświadczalna) oraz promieni UV w dezynfekcji jaj kur mięsnych. Autorzy stwierdzili, iż 

zastosowanie wymienionych dezynfekantów zredukowało występowanie bakterii tlenowych o 

ok. 2,8 log JTK/jajo w stosunku do grupy kontrolnej (jaja nie dezynfekowane). Zauważalnie 

przełożyło się to również na wyniki wylęgowości z jaj zapłodnionych, gdyż w grupie 

doświadczalnej w porównaniu z kontrolną, wartość tej cechy była większa (74 wobec 68 %). 

W badaniach własnych, w przypadku jaj dezynfekowanych, również stwierdzono nieco lepsze 

wyniki wylęgowości piskląt z jaj zapłodnionych (o ok. 2,3 jednostek procentowych). Ponadto 

wykazano, iż jaja te charakteryzował mniejszy udział zarodków zamarłych w późniejszym 

okresie inkubacji oraz mniejsza liczba piskląt niewyklutych.  

W przypadku jaj nie- i dezynfekowanych, nie stwierdzono istotnych różnic między 

poziomami aparatu wylęgowego pod względem liczby grzybów mikroskopowych na 

powierzchni skorupy. Przy czym najwyższe skażenie skorup tymi mikroorganizmami 

zaobserwowano w jajach inkubowanych na tacach ze środkowego poziomu aparatu 

wylęgowego.  

Podobnie jak w przypadku powierzchni skorup, jaja z zamarłymi zarodkami, 

niedezynfekowane, cechowała większa (średnio o 0,37 log JTK/g) ogólna liczba bakterii 

stwierdzona w treści, w porównaniu z jajami poddanymi dezynfekcji. Przy czym analizując 

poszczególne lokalizacje jaj, różnice zaobserwowano jedynie wśród jaj dezynfekowanych. Te 

położone na tacach lęgowych ze środkowej i dolnej części aparatu cechowała zbliżona i 

istotnie mniejsza OLB (o ok. 0,45 log JTK/g) w porównaniu z jajami inkubowanymi na 

tacach z górnego poziomu. Z kolei charakteryzując skażenie jaj z zamarłymi zarodkami 

grzybami mikroskopowymi, w przypadku jaj dezynfekowanych w ogóle nie stwierdzono tych 

mikroorganizmów. Jaja nie dezynfekowane, umiejscowione na tacach ze środkowego 
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poziomu inkubatora, miały większą OLG (o ok. 0,90 log JTK/g), w porównaniu z tymi, które 

w czasie lęgu znajdowały się na poziomie górnym i dolnym aparatu.  

Na powierzchni skorup jaj niedezynfekowanych stwierdzono więcej rodzajów 

grzybów mikroskopowych. Przy czym niezależnie od tego czy jaja były dezynfekowane czy 

nie, najliczniejszą grupę stanowił rodzaj Aspergillus i  Penicillium. Wydaje się, iż najbardziej 

niebezpiecznym z punktu widzenia wskaźników wylęgowości, stwierdzonym również w 

badaniach własnych rodzajem grzybów mikroskopowych, jest Aspergillus. Wskazuje na to 

m.in. doświadczenie przeprowadzone przez Nääs i in. (2008). Ponadto Barnes i Gross (1997) 

sugerują, iż zakażenie grzybami z rodzaju Aspergillus jest prawdopodobnie najczęstszą 

przyczyną wysokiej śmiertelności piskląt do 3. dnia po wykluciu. Ujemną zależność między 

skażeniem piskląt grzybami mikroskopowymi a wskaźnikami ich odchowu zaobserwowali 

również Braem (1988) oraz Cervantes (1995).  

 

Podsumowanie wyników badań i wnioski z nich płynące 

   

 Wykazano, że selekcja przepiórek japońskich w kierunku niskiej i wysokiej 

zawartości cholesterolu w żółtku jaj nie pozostaje bez wpływu na ich cechy 

jakościowe. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują jednak, że selekcja ptaków 

przede wszystkim na niską zawartość tego sterolu w jajach (pożądana w przypadku jaj 

konsumpcyjnych) może pogarszać jakość białka (mniejsza jego wysokość oraz indeks, 

jak również mniejsza liczba jednostek Haugha) oraz zmniejszać grubość skorupy, co 

może skutkować pogorszeniem wyników wylęgowości z tych jaj. 

 Uzyskane rezultaty badań własnych pozwalają na stwierdzenie, iż jakość treści jaj 

(żółtka i białka) przepiórek japońskich typu nieśnego pogarsza się wraz z wiekiem 

ptaków. Nie zaobserwowano natomiast jednoznacznego, negatywnego wpływu wieku 

przepiórek na jakość skorupy, co jest powszechnie znane u innych gatunków drobiu. 

 Zaobserwowano, iż wraz z upływem dni przetrzymywania (magazynowania) jaj 

przepiórek japońskich, niezależnie od ich masy po zniesieniu, zmniejsza się jakość 

żółtka oraz białka. Przy czym znaczne pogorszenie cech charakteryzujących te 

elementy morfologiczne jaja wykazano już po 3. dniach, co wskazuje na celowe 

stosowanie u tych ptaków krótszego niż zazwyczaj u innych gatunków drobiu  (7-10 

dni) czasu przetrzymywania jaj przed lęgiem. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźników wylęgowości piskląt przepiórek 

można stwierdzić, że do lęgu nadają się najbardziej jaja o średniej i dużej masie 
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początkowej (od 10,50 do 12,50 g). Najgorsze wyniki uzyskano ze skrajnie małych i 

bardzo dużych jaj.  

 W toku prowadzonych badań stwierdzono, że lepsze wyniki wylęgu piskląt z jaj 

zlokalizowanych w czasie inkubacji na najwyższym poziomie aparatu wylęgowego, 

tam gdzie wykazano też najwyższe temperatury skorupy w czasie lęgu (37,7-37,8 oC), 

mogą wskazywać, iż bardziej właściwa dla tych ptaków, w głównym okresie 

embriogenezy (do 14. doby), będzie wyższa temperatura inkubacji w najczęściej 

podawanym przedziale (37,5-38,0 oC), uważanym za optymalny dla przepiórek 

japońskich. Hipotezę tę szczególnie potwierdzają wyniki uzyskane z innych 

poziomów inkubatora. Jaja lężone bowiem na tacach z najniższego poziomu aparatu 

wylęgowego, które były umiejscowione najbliżej wentylatora i miały najniższą 

temperaturę skorup, cechowały najgorsze wyniki wylęgu piskląt. 

 Na podstawie wyników badań własnych można również założyć, iż jaja przepiórek 

japońskich posiadają pewien, bliżej nie wyjaśniony mechanizm kontrolujący ubytki 

ich masy w czasie lęgu, przy założeniu, że różnice temperatury w aparacie 

wylęgowym, w trakcie inkubacji, wahają się w niewielkim przedziale (od 0,5 do 1,5 

oC). Potwierdza to bardzo zbliżony we wszystkich grupach średni ubytek masy jaj w 

czasie lęgu.  

 W toku prowadzonych badań stwierdzono również, że w przypadku przepiórek 

japońskich, alkohol etylowy okazał się skutecznym środkiem dezynfekującym jaja 

przed inkubacją. Przy czym wydaje się, iż silniej oddziaływał on na grzyby 

mikroskopowe.  

 Wykazane różnice dotyczące skażenia mikrobiologicznego powierzchni jaj przepiórek 

japońskich w czasie lęgu oraz ich treści (jaja z zarodkami zamarłymi), w zależności od 

zlokalizowania jaj w aparacie wylęgowym, wydają się potwierdzać wcześniej 

zaobserwowane zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych inkubatora 

(temperatura, wilgotność, przepływ powietrza) w czasie lęgu, które różnie 

predysponują rozwój mikroorganizmów. Należy jednak podkreślić, iż różnice te w 

mniejszym stopniu dotyczyły jaj poddanych dezynfekcji przed inkubacją. 

 

Piśmiennictwo 

 

1. ADAMSKI M. (2008): Relationship between egg constituency and hatchability results of selected 

species of poultry. Rozprawy nr 130. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego Bydgoszcz, 5-100. 



36 | S t r o n a  
 

2. AKYUREK H., OKUR A.A. (2009): Effect of storage time, temperature and hen age on egg quality in 

free-range layer hens. J. Anim. Vet. Adv. 8: 1953-1958. 

3. ALKAN S., KARABAG K., GALIC A., BALCIOGLU M.S. (2008): Effects of genotype and egg 

weight on hatchability traits and hatching weight in Japanese quail. South Afr. J Anim. Sci. 38: 231-

237. 

4. APPLEGATE T.J., LILBURN M.S. (1996): Independent effects of hen age and egg size on incubation 

and poult characteristics in commercial turkeys. Poult. Sci. 75: 1210-1216 

5. BABACANOĞLU E., GÜLER H.C., YALÇIN S. (2006): Effect of timing of acclimation of broiler 

breeder eggs during incubation on embryo and chick development. In Proc. XII European Poultry 

Conference, Verona, Italy, 10-14 September 2006. 

6. BARNES H.J., GROSS W.B. (1997): Colibacilosis. In: Calnek B.W. Disease of poultry. 10th ed. 

Ames: Iowa State University Press; p.131-141. 

7. BAUMGARTNER J., KONČEKOVÁ Z., BENKOVÁ J., PEŠKOVIČOVÁ D., SIMEONOVOVÁ J., 

CSUKA J. (2008): Changes in egg quality traits associated with long-term selection for lower yolk 

cholesterol content in Japanese quail. Czech J. Anim. Sci. 53: 119-127. 

8. BRAEM G. (1988): Limiting Aspergillus in the hatchery. International Hatchery Practice. 2: 11-13. 

9. CADIRCI S. (2009): Disinfection of hatching eggs by formaldehyde fumigation – a review Arch. 

Geflügelk. 73: 116–123. 

10. CERVANTES H. (1995): Evaluación y manejo de los problemas respiratóriosem pollos de engorde. 

Avicult. Prof. 13: 74-84. 

11. DECUYPERE E., MICHELS H. (1992): Incubation temperature as a management tool: a review. 

Worlds Poult. Sci. J. 48: 28-38. 

12. DEMIREL S., KIRIKÇI K. (2009): Effect of different egg storage times on some egg quality 

characteristics and hatchability of pheasants (Phasianus colchicus). Poult. Sci. 88: 440–444. 

13. DIKMEN B.Y.,  SAHAN U. (2007): Correlations between breeder age, egg cholesterol content, blood 

cholesterol level and hatchablilty of broiler breeders. Brit. Poult. Sci. 48: 98-103. 

14. FRENCH N.A. (1994): Effect of incubation temperature on the gross pathology of turkey embryos. Br. 

Poult. Sci. 35: 363-371. 

15. FRENCH N.A. (1997): Modeling incubation temperature: the effects of incubator design, embryonic 

development, and egg size. Poult. Sci. 76: 124-133. 

16. FURUTA K., MARUYAMA S. (1981): Bacterial contamination on eggs during incubation and 

hatching, and of fluffs of newly-hatched chicks. Br. Poult. Sci. 22: 247-254. 

17. GEHAN Z.M. (2009): A new approach to evaluate the hygienic condition of commercial hatcheries. 

Int. J. Poult. Sci. 8: 1047-1051. 

18. GONZÁLEZ M. (1995): Influence of age on physical traits of Japanese quail (Coturnix coturnix 

japonica) eggs. Ann. Zootech. 44: 307-312. 

19. GRIFFIN H.D. (1992): Manipulation of egg yolk cholesterol: a physiologist’s view. World Poult. Sci. J. 

48: 101-112. 

20. HULET R., GLADYS G., HILL D., MEIJERHOF R., EL-SHIEKH T. (2007): Influence of egg shell 

embryonic incubation temperature and broiler breeder flock age on posthatch growth performance and 

carcass characteristics. Poult. Sci. 86: 408-412. 



37 | S t r o n a  
 

21. IPEK A., SAHAN U., YILMAZ B. (2004): The effect of live weight, male to female ratio and breeder 

age on reproduction performance in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). South Afr. J. Anim. 

Sci. 34: 130-134. 

22. JANKE O., TZSCHENTKE B., HOCHEL J., NICHELMANN M. (2002): Metabolic responses of 

chicken and muscovy duck embryos to high incubation temperatures. Comp. Biochem. And Phys, Part 

A. 131: 741-750. 

23. JONES D.R., MUSGROVE M.T. (2005): Effects of extended storage on egg quality factors. Poult. Sci. 

84:  1774-1777. 

24. KOKOSZYŃSKI D., BERNACKI Z., KORYTKOWSKA H. (2007): Eggshell and egg content traits in 

peking duck eggs from the P44 reserve flock raised in Poland. J. Cent. Eur. Agric. 8: 9-16. 

25. LEKSRISOMPONG N., ROMERO-SANCHEZ H., PLUMSTEAD P.W., BRANNAN K.E., BRAKE J. 

(2007): Broiler incubation. 1. Effect of elevated temperature during late incubation on body weight and 

organs of chicks. Poult. Sci. 86: 2685-2691. 

26. LOURENS A. (2001): The importance of air velocity in incubation. World Poult. 17: 29-30.      

27. LOURENS A., MOLENAAR R., VAN DEN BRAND H., HEETKAMP M.J.W., MEIJERHOF R., 

KEMP B. (2006): Effect of egg size on heat production and the transition of energy from egg to 

hatchling. Poult. Sci. 85: 770-776. 

28. LOURENS S. (2008): Embryo temperature during incubation: practice and theory. PhD thesis, 

Wageningen University, The Netherlands. 

29. MANI A.U., GARNDAWA I.I., USMAN B.A. (2008): Effects of pre-incubation storage on the 

hatchability of quail (Coturnix coturnix japonica) eggs in the Sahel region of Nigeria. Int. J. Poult. Sci. 

7: 350-354. 

30. MINVIELLE F., OGUZ Y. (2002): Effects of genetics and breeding on egg quality of Japanese quail. 

Worlds Poult. Sci. J. 58: 291-295. 

31. MORAES T.G.V., ROMAO J.M., TEIXEIRA R.S.C., CARDOSO W.M. (2008): Effects of egg 

position in artificial incubation of Japanese quail eggs (Coturnix japonica). Anim. Reprod. 5: 50-54. 

32. NÄÄS I.A., BARACHO M.S., ALMEIDA PAZ I.C.L., SALGADO D.D. (2008): Estimating the impact 

of environmental conditions on hatching results using multivariable analysis. Braz. J. Poult. Sci. 10: 215 

– 222. 

33. NAGARAJAN S., NARAHARI D., JAYAPRASAD I.A., THYAGARAJAN D. (1991): Influence of 

stocking density and layer age on production traits and egg quality in Japanese quail. Brit. Poult. Sci. 

32: 243-248. 

34. NARUSHIN V.G., ROMANOV M.N. (2002): Egg physical characteristics and hatchability. World's 

Poult. Sci. J. 58: 297-303 

35. NICHELMANN M., BURMEISTER A., JANKE O., HOCHEL J., TZSCHENTKE B. (1998): Avian 

embryonic thermoregulation: role of Q10 in interpretation of endothermic reactions. J. Therm. Biol. 23: 

369-376. 

36. NOWACZEWSKI S., KONTECKA H., ROSIŃSKI A. (2012): Effect of Japanese quail eggs location 

in the setter on their weight loss and eggshell temperature during incubation as well as hatchability 

results. Arch. Geflügelk. 76: 168–175. 



38 | S t r o n a  
 

37. NOWACZEWSKI S., WITKIEWICZ K., KONTECKA H., KRYSTIANIAK S., ROSIŃSKI A. (2010): 

Eggs weight of Japanese quail vs. eggs quality after storage time and hatchability results. Arch. Tierz. 

53: 720-731.  

38. OBAIDI F.A., SHADEEDI S.M.J. DALAWI R.H. (2011): Quality, chemical and microbial 

characteristics of table eggs at retail stores in Baghdad. Int. J. Poult. Sci. 10: 381-385. 

39. PANDA A.K., REDDY M.R., RAMA RAO S.V., PRAHARAJ N.K. (2003): Production performance, 

serum/yolk cholesterol and immune competence of white leghorn layers as influenced by dietary 

supplementation with probiotic. Trop. Anim. Health Prod. 35: 85-94. 

40. PETEK M., BASPINAR H., OGAN M. (2003): Effects of egg weight and length of storage on 

hatchability and subsequent growth performance of quail. South Afr. J. Anim. Sci. 33: 242-247. 

41. PETEK M., BASPINAR H., OGAN M., BALCI F. (2005): Effects of egg weight and length of storage 

period on hatchability and subsequent laying performance of quail. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 29: 537-

542. 

42. PETEK M., DIKMEN S. (2004): The effects of prestorage incubation of quail breeder eggs on 

hatchability and subsequent growth performance of progeny Anim. Res. 53: 527-534. 

43. REIJRINK I., MEIJERHOF R., KEMP B., VAN DEN BRAND H. (2008): The chicken embryo and its 

micro environment during egg storage and early incubation. World’s Poult. Sci. J. 64: 581-598. 

44. ROMAO J.M., MORAES T.G.V., TEIXEIRA R.S.C., CARDOSO W.M., BUXADE C.C. (2008): 

Effect of egg storage length on hatchability and weight loss in incubation of egg and meat type Japanese 

quails. Braz. J. Poult. Sci. 10: 143–147. 

45. ROQUE L., SOARES M.C. (1994): Effects of eggshell quality and broiler breeder age on hatchability. 

Poult. Sci. 73: 1838-1845. 

46. SAMLI H.E., AGMA A., SENKOYLU N. (2005): Effect of storage time and temperature on egg 

quality in old laying hens. J. Appl. Poult. Res. 14: 548-553. 

47. SANDER J.E., WILSON J.L. (1999): Effect of hydrogen peroxide disinfection during incubation of 

chicken eggs on microbial levels and productivity. Avian Dis. 43: 227-233. 

48. SHANAWAY M.M. (1994): Quail production systems. A review. Food and Agriculture Organization 

of The United Nations, Rome. p. 145. 

49. SZCZERBIŃSKA D. (1997): Changes in egg quality in hens from K 66 line during year-long 

reproductive utilization (In Polish). Zesz. Nauk. AR  176, Zootechnika 34: 109-117. 

50. TILKI M., SAATCI M. (2004): Effects of storage time on external and internal characteristics in 

partridge (Alectoris graeca) eggs. Revue Med. Vet. 155: 561-564. 

51. TSERVENI-GOUSI A.S. (1987): Relationship between parental age, egg weight and hatching weight 

of Japanese quail. Brit. Poult. Sci. 28: 749-752. 

52. VAN BRECHT A., HENS H., LEMAIRE J.L., AERTS J.M., DEGRAEVE P., BERCKMANS D. 

(2003): Quantification of the heat exchange of chicken eggs. Poult. Sci. 84: 353-361. 

53. VAN DEN BRAND H., PARMENTIER H. K., KEMP B. (2004): Effects of housing system (outdoor 

vs cages) and age of laying hens on egg characteristics. Brit. Poult. Sci. 45: 745-752. 

54. VASHIN I., STOYANCHEV T., ROUSSEV V. (2008): Prevalence of microorganisms of the 

campylobacter genus in quail (Coturnix coturnix) eggs. Bulg. J. Vet. Med. 11: 213-216. 



39 | S t r o n a  
 

55. WELLS J.B., COUFAL C.D., PARKER H.M., KIESS A.S., YOUNG K.M., McDANIEL C.D. (2011): 

Hatchability of broiler breeder eggs sanitized with a combination of ultraviolet light and hydrogen 

peroxide. Int. J. Poult. Sci. 10: 320-324. 

56. YALÇIN S., BABACANOĞLU E., GÜLER H.C., AKŞIT M. (2010): Effect of incubation temperature 

on hatching and carcass performance of broilers. World’s Poult. Sci. J. 66: 87-93. 

57. YILDIRIM I.,
 
YETISIR R. (2004): Effects of different hatcher temperatures on hatching traits of 

broiler embryos during the last five days of incubation. South Afr. J. Anim. Sci. 34: 211-216. 

58. YILMAZ A.A., BOZKURT Z. (2009): Effects of hen age, storage period and stretch film packaging on 

internal and external quality traits of table eggs. Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii 42: 462-

469. 

59. YIN  J.D., SHANG X.G., LI D.F., WANG F.L., GUAN Y.F., WANG Z.Y. (2008):  Effects of dietary 

conjugated linoleic acid on the fatty acid profile and cholesterol content of egg yolks from different 

breeds of layers. Poult. Sci. 87: 284-290. 

 

 

2.3 Zestawienie dotyczące dorobku publikacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przed po  sumaryczny punkty 1-szy 1-szy 2-gi pozostałe

uzyskaniem uzyskaniu IF MNiSzW autor autor i dalszy autor publikacje

stopnia dra stopnia dra 2012

I. Oryginalne rozprawy naukowe

1. w języku kongresowym

1.1. w czasopismach z IF 0 17 9,338 325 1 6 6 4

1.2 w czasopismach bez IF 1 6 --- 55 0 2 1 4

2. w języku polskim 3 3 0 8 0 1 1 4

II. Szczególne osiągnięcie naukowe

1. w czasopismach z IF 0 5 2,732 95 0 5 0 0

RAZEM 4 31 12,070 483 1 14 8 12

III. Rozdziały w monografiach 0 1 --- --- --- --- --- ---

      i podręcznikach akademickich

IV. Komunikaty naukowe 12 21 --- --- --- --- --- ---

V. Artykuły popularno-naukowe 10 77 --- --- --- --- --- ---

Rodzaj publikacji

autor korespon.
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2.4 Dane naukometryczne (wszystkie publikacje naukowe)  

 

 Indeks Hirsh’a  

- 3 (Web of Knowledge)  

- 3  (ISI Web of Science)  

- 3 (SCOPUS)  

- 3 (Google Scholar) 

 Liczba cytowań  

- 39 (Web of Knowledge)  

- 39 (ISI Web of Science)  

- 35 (SCOPUS)  

- 42 (Google Scholar) 

 

2.5 Inne formy działalności naukowej (szczegóły w załączniku 1) 

 

Za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami, otrzymałem w 2007 roku od Rektora 

macierzystej uczelni Nagrodę Zespołową Stopnia II. W celu osiągnięcia maksymalnej 

samodzielności w prowadzeniu badań i opracowywania uzyskanych wyników, w roku 1999 

ukończyłem z wynikiem pozytywnym kurs obsługi pakietu statystycznego SAS®, przy 

pomocy którego dokonuję obliczeń statystycznych. Wyniki badań przedstawiałem na 

krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Łącznie zaprezentowałem 

33 prace, najczęściej w formie doniesień posterowych lub ustnych. 

Od 1998 roku napisałem 87 artykułów popularno-naukowych, które ukazały się na 

łamach takich periodyków jak: Polskie Drobiarstwo, Hodowca Drobiu, Magazyn 

Weterynaryjny on-line oraz Fauna i Flora. 

Publikowanie rozpraw naukowych w czasopismach indeksowanych, o zasięgu 

międzynarodowym, zaowocowało przekazywaniem mi prac do recenzji.  

Jak dotąd, wykonałem łącznie 7 recenzji dla takich czasopism jak:  

 African Journal of Biotechnology (Nairobia),   

 Tropical Animal Health and Production (Szkocja) - 3x,  

 Revista Cientifica UDO Agricola (Wenezuela), 

 Annals of Animal Science (Polska) – 2x. 

Ponadto na prośbę komitetu organizacyjnego konferencji, która odbędzie się w lipcu 2013 

roku w Indianapolis - USA, w ramach American Society of Animal Science and American 

Dairy Science Association (sekcja zwierzęta nie przeżuwające) wykonałem recenzję dwóch 

doniesień naukowych. 
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W celu rozszerzenia i pogłębienia tematyki prowadzonych przeze mnie badań, opisanych 

w punktach 2.1 i 2.2, od kilku lat prowadzę współpracę z takim jednostkami i ośrodkami jak: 

 Katedra Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu 

UP w Poznaniu - przewidziany udział własny w złożonych przez tę jednostkę do 

NCN-u na 2013 r. projektach badawczych SONATA4 pod tytułem:  

1. Ocena możliwości występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn  w jajach 

pozyskiwanych z różnych systemów utrzymania niosek.  

2. Ocena zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery kurników lotnymi 

związkami organicznymi oraz mikroorganizmami patogennymi w Polsce. 

 Instytut Zoologii na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu;  

 Katedra Biotechnologii Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 

 Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu oraz Łowiecka 

Korporacja Exportowa “Maniszewo” Sp. z o.o. 

Od 1997 roku jestem czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (koło 

Poznańskie), a w roku 2002 przystąpiłem do Światowego Stowarzyszenia Wiedzy 

Drobiarskiej (World Poultry Science Association).  

W czasie mojej pracy w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu (obecnie Zakład 

Drobiarstwa) UP w Poznaniu, staram się podwyższać swoje kwalifikacje i pogłębiać 

interesujące mnie zagadnienia naukowe. W latach 2009-2012 odbyłem cztery krajowe staże 

naukowe w następujących ośrodkach:  

 Polska Akademia Nauk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu (2x)  

 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów 

Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 

 firma HUBBARD Polska 

W ramach w/w stażów m.in.: zapoznałem się i opanowałem metodę izolacji oraz 

oczyszczania tarczek zarodkowych ptaków wraz z oceną stadiów rozwojowych zarodka – 

wczesnych (wg. Eyal-Giladi i Kochav) oraz późniejszych (wg. Hamburger-Hamilton); 

opanowałem technikę hodowli in vitro zarodków przepiórki japońskiej; nauczyłem się 

pozyskiwania od przepiórek zarodków tzw. wewnątrzmacicznych bez konieczności ubijania 

samicy; uczestniczyłem w pracach na fermie kaczek oraz brałem czynny udział w 

prowadzonych tam badaniach z zakresu pomiarów zoometrycznych oraz jakości jaj, ze 

szczególnym uwzględnieniem oceny lizozymu w białku; odbyłem praktyczne szkolenie 

dotyczące utrzymania i reprodukcji kur mięsnych.  
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3. Działalność dydaktyczna 

3.1.  Prowadzone zajęcia 

W czasie mojej pracy w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu (obecnie Zakład 

Drobiarstwa) na macierzystym Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, prowadziłem w 

pełnym wymiarze godzinowym szereg zajęć (wykładów i ćwiczeń) dla studentów studiów 

stacjonarnych oraz niestacjonarnych z następujących przedmiotów:   

 Hodowla i użytkowanie drobiu  

 Podstawy hodowli zwierząt gospodarskich – hodowla drobiu  

 Drób ozdobny  

 Zwierzęta hodowlane  

 Chów i hodowla ptaków amatorskich  

 Kury ozdobne i ptaki egzotyczne  

 Kury ozdobne i bażanty  

Poza tym prowadziłem również zajęcia w ramach przedmiotów realizowanych przez 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Były to m.in.:  

 Genetyka i podstawy produkcji zwierzęcej  

 Rolnicza produkcja zwierzęca  

 Technologia produkcji drobiarskiej  

 Podstawy produkcji drobiarskiej  

W roku 2011 wygłosiłem dwa zamówione wykłady. Pierwszy, pt. Bezruch toniczny u 

zwierząt, dla studentów Sekcji Nauk Behawioralnych Koła Naukowego Zootechników i 

Biologów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Drugi, pt. Choroby drobiu, dla 

słuchaczy dwuletniej szkoły policealnej, centrum kształcenia kadr PROFESJA – kierunek 

Technik Weterynarii. 

Jestem również współautorem podręcznika akademickiego pod redakcją prof. dr hab. Jana 

Jankowskiego pt.: Hodowla i użytkowanie drobiu, wydanego przez PWRiL w roku 2012.  

 

3.2 Prace dyplomowe (szczegóły w załączniku 1) 

W latach 2010-2012 byłem opiekunem 12 a recenzentem 2 prac inżynierskich. W 

latach 2008-2012 wypromowałem 11 magistrów (załącznik 1). Należy podkreślić, iż w kilku 

przypadkach wyniki uzyskane i przedstawione w pracy przez magistrantów zostały 

opublikowane w czasopismach zagranicznych sygnowanych wskaźnikiem IF. Dla przykładu: 

Nowaczewski S., Rosiński A., Markiewicz M., Kontecka H. (2011): Performance, foot-pad 

dermatitis and haemoglobin saturation in broiler chickens kept on different types of litter. 
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Archiv für Geflügelkunde 75 (2): 132-139 (IF = 0,373) lub Nowaczewski S., Gosk J., 

Kolanoś B., Wolc A., Kontecka H. (2012): Characteristics of the tonic immobility reaction in 

young farm-reared ring-neck pheasants, common quails and grey partridges. Journal of 

Ethology, 30: 289-294, DOI 10.1007/s10164-012-0325-1. (IF = 1,183)           

 

3.3 Inne formy działalności dydaktycznej (szczegóły w załączniku 1) 

 W roku 1998 ukończyłem z wynikiem pozytywnym Kurs Pedagogicznego Kształcenia 

Asystentów i Doktorantów.  

 Dwukrotnie byłem powoływany na opiekuna studentów kierunku Zootechnika (lata 

2004/2005 oraz 2009/2010).  

 Wielokrotnie pełniłem funkcję członka komisji na egzaminach inżynierskich dla 

studentów specjalności Hodowla zwierząt, studia stacjonarne i niestacjonarne (od 

2006 r.).  

 Od 2008 roku jestem opiekunem praktyk programowych (hodowlano-

agrotechnicznych) na kierunku Zootechnika - studia zaoczne, specjalność Hodowla 

zwierząt i Agroturystyka, z których jako przewodniczący komisji przeprowadzam 

egzamin.  

 Podczas przygotowywania nowych przedmiotów nauczania na Wydziale Hodowli i 

Biologii Zwierząt, byłem odpowiedzialny za opracowanie części programu z 

przedmiotu: Ekologiczna hodowla zwierząt łownych dla studentów specjalności: 

Ekologiczny chów zwierząt - studia II stopnia. Ponadto jest autorem programu 

nauczania do ćwiczeń z przedmiotu: Hodowla gołębi i ptaków ozdobnych dla 

studentów specjalności: Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich - studia II 

stopnia.  

Zaangażowanie w proces dydaktyczny zostało wyróżnione przez Rektora UP w 

Poznaniu dwiema nagrodami zespołowymi II stopnia (2000 i 2002 r.).   

 

4. Działalność organizacyjna 

Pierwszym wyzwaniem w ramach zadań organizacyjnych na Uczelni było 

uczestnictwo w przygotowaniu X Jubileuszowego Międzynarodowego Młodzieżowego 

Sympozjum Drobiarskiego WPSA, Poznań – Kiekrz 1997 r. W tym samym roku brałem 

czynny udział w archiwizowaniu konferencji - XIII European Symposium on the Quality of 

Poultry Meat, and VII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, 

organizowanej   przez   obecną   Katedrę   Zarządzania   Jakością    Żywności.  W  2002  roku  
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