Ćwiczenie 5.
Określanie wieku i płci zwierzyny
Młod e osobniki
głowa jest mniejsza, węŜsza, z du Ŝymi uszami,
sz yja cienka, smukła, w yd aje się dłuŜsza, w ysoko noszona.
nogi są nieprop orcjonalnie długie w stosunku do tułowia.
młode zwier zęta są bardziej sk łonne do zabaw, b ardziej u fne, ciekawe otoczenia i
spokojniej Ŝerują, z rzadka unosząc g łowę. W ykazują mniejszą ostroŜność.
Stare osobniki
 głowa w yd łuŜona i szersza.
 sz yja, zwłaszcza u s amców, staje się potęŜniejsza, w ydaje s ię krótsza i jes t n iŜej
noszona; masa ciała p rzesuwa się do przodu.
 linia grzbietu opada ku t yłowi, a w kłęb ie pojawia się g arb.
 z wiekiem nab ierają doświadczenia, a wted y Ŝerują w ukryciu i niechętnie w ychodzą na
odkryte teren y.
Łoś - Alces a lces L.
Ocena p łci
 RóŜnica pomiędz y samcem a samicą w wieku średnim i starszym jest trudno zauwaŜalna. Samce okresowo noszą
poroŜe (rosoch y).





Ocena wieku
 Zmian y wys tępujące wraz z wiekiem to wzrost wielkości ciała i

wysokości w kłęb ie, d ługości, masy.
 Zwraca się uw agę na kłąb, klatkę piers iową, sp osób noszenia łb a,

grub ość karku, występ owanie brod y, u łosi 4 -6 lat najdłuŜsza,
następ nie skraca się i rozszerza.
 U klęp y ocena wieku jest bardzo trudna. S ylwetka staje s ię bardziej mas ywna i krępa.
Jeleń szlachetny - Cervus elaphus L.
Ocena p łci
 Samce są cięŜsze i większe od samic
 Samce okresowo noszą poroŜe (wieniec)
Ocena wieku
uwagę na głębokość klatki, kark, szyję,
unoszenie, gr zywę.
 Sposób noszenia łba i karku - op tycznie skraca się
(p ogrubienie) zimą,
 Młode w ystępują w chmarach mieszan ych czyli z łaniami.
Starsze samotnie.
 U łań brak jest ew identn ych cech - o wieku moŜe świad cz yć
ob wisłość brzucha - skutek ciąŜ, ciało jest bardziej kościste
- moŜe to b yć takŜe efek t k armienia, dlatego naleŜy zwr acać
uwagę na w ymiona. S padzist y zad.
 Zwracam y









Sarna - Cap reolus capreolu s L.
Ocena p łci
Kozioł róŜni się od kozy obecnością moŜd Ŝeni oraz okresowym w ystęp owaniem poroŜa.
U kozła w ystęp uje tzw. pędzel (p ęk włosó w na nap letku)
U kozy w ystępuje tzw. far tuszek (pęk włosów w okolicach sromu)
Ocena wieku
P ysk u młod ych spiczast y, później bardziej klinowat y, sprawia wraŜenie
szerszego i krótszego.
Szyja u młod ych jest cienka wąska, w yŜej noszona.
Linia grzbietu - kłąb , brzuch, g łęb sza klatka.
W części twarzow ej u kozła w ystęp uje siwizna nad chrapami, im starsz y t ym
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większa. Czarne k ędzierzawe włosy na części czołowej w wieku 3-4 lat.
Dzik - Su s scrofa
Ocena p łci
 Odyniec jest zn acznie większy
od loch y
 W starszym wieku moŜe mieć
bardziej widoczne szable.
Ocena wieku
 Na podstawie s ylwetki ocena

wieku jest bardzo trudna.
Występujące zmian y w s ylwetce dzika, bardziej widoczn e są u samcó w - rozbudowan y przó d, odyniec jest
wyŜsz y od loch y. Samce w ystępują najczęściej samotnie, samice w ugrup owaniach.
 średnia masa tusz y;
 warchlaki
- 20
 przelatki
- 50
 wycinki i lo ch y 2 -4 lat
- 60-70
 od yń ce p ow. 4 lat
- 110 kg
Zając szarak - Lepus europaeus
Ocena p łci
 Jedyną metodą rozp oznawan ia płci są oględzin y zewn ętrznych narządów płciowych. Do
6 miesiąca Ŝycia trudno rozp oznawalne - później dobrze. U zająca szersza czaszka.
Ocena wieku
 Wiek oceniam y n a podstawie znamienia S troha, cz yli zgrubienia na zewnętrznej stronie
łokcia w odl. ok. 1 cm od nadgarstka. Stanowi je chr ząstka istniejąca do czasu
zakończenia wzrostu kończyn y na długość.
 Ze względów p raktyczn ych dzieli s ię zające na 2 grup y wieku
 poniŜej 8 miesięcy
 powyŜej 8 mies ięc y
Kuropatwa sza ra – Perd ix p erdix
Ocena p łci

podkowa na piersi
umaszczenie piórek barkowych

kogut
podkowa na piersi
jednobarwne

kura
brak podkowy
poprzecznie prąŜkowane

Ocena wieku
 W celu obliczenia przyrostu zrea lizowanego wystarczy podział na
 1. młode do 1 roku
 2. starsze

zakończenia lotek Irzędu
zabarwienie cieków

Młode (I rok)
ostro zakończone
Ŝółte

Starsze
zaokrąglone
sinawe
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Ba Ŝant - Pha sianus colchicu s
Ocena płci
 wyraźny d ymor fizm p łciow y

Ocena wieku

 U koguta występują ostrogi od 2 roku pierścien ie przyrostu - co roku 2-3 mm

Określanie wieku pozyskanej zwierzyny przeŜyciowo
Ocena wieku na p odstawie charakterystycznych cech uzęb ienia.
 Przedsta wiciele zwierzyny płowej są p rzeŜuwaczami.
 Pokarm, w za leŜn ości od rod za ju, pob ierany jest za pomocą warg, sieka czy i języka .
 W ja mie gębo wej zo staje częściowo ro ztarty, przerzuty i naślin iony. Na po czątku zwa rcie szczęki i Ŝu ch wy
odbywa się pod kątem prostym, później dopiero następu ją przesu nięcia bo czne powodu jące ro zd robn ienie i
ro ztarcie p okarmu.
 Tak niedokładn ie przeŜu ty po ka rm przechodzi do Ŝwa cza, pęcznieje i po p ewnym czasie zwracan y jest do jamy
gębowej, gdzie zo staje d okładn ie przeŜu ty.
 Uzębienie przeŜuwacz y przystosowan e jest do pobierania i
rozdrabniania p okarmu roślinnego. Szczęka pozb awiona jest siek aczy,
na któr ych miejscu znajduje się twarda powierzchn ia chrząstkowa.
 W Ŝuchwie znajdują się 3 par y siekaczy oraz kł y. Międz y kłami a
zębami p rzedtrzonow ymi znajduje się przestrzeń szczękowa.
 Koron y zębó w trzonowych Ŝuchwy są w yŜsze od strony wewnętrzn ej i
dokładnie przylegają do odp owiadających im zębó w w szczęce.
 Strona wewnętrzna od zewnętrznej kaŜdego z zębó w boczn ych
oddzielona jest szczelinami (rejestr y).
 Szkliwo zębó w p okryte jest ciemnobrunatnym lub prawie czarnym nalotem tworząc ym się pod wpływem sokó w
roślinn ych.
 Na skutek wzajemnego tar cia zęb y szczęki i Ŝuchw y zuŜywają się.
 Po starciu warstw y szkliwa na powierzchniach trąc ych zęb ów pojawia się zębina, zab arwiona sokami roślinn ymi
na b rązowo, któ ra otoczona jest jasn ym szkliwem.

 G łębo ko ść i wyra zisto ść rejestrów, udział ko lo ru b iałego i brą zo wego, ostro ść strony wewn ętrzn ej zębów
bo cznych są zasadn iczymi wska źn ikami ocen y wieku ubitej zwierzyny płowej n a podstawie zuŜycia uzęb ienia.

 Metod y oceny wieku na podstawie stopn ia starcia zębów nie są do kładne poniewa Ŝ szybkość, z jaką uzęb ienie się
zu Ŝywa zaleŜy o d jego twardości oraz ja ko ści p ob ieranego pokarmu. Im starsze zwierzę tym większa moŜliwość
popełn ienia b łędu .

 U przeŜuwaczy w yróŜniamy zęb y mleczne i stałe.
mleczne
stałe

siekacze
incisivi
i
I

kły
canini
c
C

przedtrzonowe
premolares
p
P

trzonowe
molares
M

 Zęb y mleczn e: siekacze, kł y i p rzedtr zonowe.
 Do chwili pełnej w ymian y mleczn ych na stałe moŜna określić wiek zwierzęcia z dokładnością do 2 miesięc y.
 p3 jest 3 - dzieln y, natomiast P3 jest 2 -dzieln y. Poszczegó lne rodzaje zębów oznacza się s ymb olami literow ymi
pochodzącymi od ich nazw łacińskich

Ocena wieku sarny na podstawie rozwoju zębów i wymiany uzębienia mlecznego na stałe



Nowo narodzone koźlę ma p ełne mleczn e uzęb ienie, wzór - 003 /313
Uzębienie to sk łada się z 20 zębó w: 6 siekaczy, 2 kłó w i 12 zębów p rzedtrzonowych . NaleŜy pamiętać, Ŝe p3 jest
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trójdzielny.
W wieku 3 miesięc y koźlakowi zaczyna się w yrzynać M 1. W następ nym miesiącu p ojawia się M 1 i wyr zyna się
pierwsza p ara siekaczy. Od 7 do 14 miesiąca Ŝ ycia następ uje całkowita w ymiana siekacz y, kłów i zębó w
przedtrzonow ych na zęb y stałe. P3 jest dwudzieln y. Wzór uzęb ienia stałego jest następujący: 0 033 /3133
Dorosła sarna ma 32 zęb y, w tym 6 siekaczy, 2 kły, 1 2 zębów przedtrzonowych i 1 2 zębó w trzonowych.
Bardzo rzadko, w w yjątkow ych p rzyp adkach, w yrastają sarnom równieŜ górne kły.

Wiek
l rok

Ocena wieku sarny na podstawie zuŜycia zębów przedtrzonowych i trzonowych
Wygląd uzębienia
Wiele osobników ma jeszcze u zębien ie mleczne. Mleczn e zęby p rzed trzonowe są ba rd zo mocn o
zuŜyte, a p3 jest trójdzielny. Po zmianie uzęb ienia mlecznego na sta łe zęby p rzed trzonowe są ja sn e
(w porównaniu z zęba mi trzon owymi) i n ie widać na n ich śladów starcia. Pewne zau waŜalne
zuŜycie wykazuje M1.

2-2,5 Zęby p rzed trzonowe i trzonowe są jednakowo zabarwione. Tylna część P1 oraz części Ŝujące P2 i P3
roku
n oszą wyraźnie ślady zuŜycia , rejestry są jeszcze d ob rze widoczne. Boczna powierzchn ia
wewnętrznej części Ŝującej zębów trzonowych jest jeszcze spiczasta. M1 jest sła bo sta rty, a M2 i M3
są n ieco mniej starte; rejestry tych zęb ów są szerok o otwarte
3-4 lata

ZuŜycie jest nada l n iewielkie, chocia Ŝ wyka zu ją je w sposób dość d obrze widoczny zęby
p rzed trzonowe. Brzeg wewn ętrznej p owierzchni Ŝującej zębów trzonowych jest falisty lub prawie
pła sk i. Osobnik i o rok starsze mają tylko lekko za znaczone rejestry na zęba ch p rzed trzonowych.
R ejestry są słabo widoczne na mocno juŜ startym M1 n atomiast M2 i M3 są mniej zuŜyte.
5-6 lat P1 jest nieznaczn ie starty. Rejestry na P2 i P3 bardzo sła bo widoczne, powierzchn ia zęb iny szeroka,
a powierzchnie Ŝujące znajdu ją się prawie na tym samym p oziomie. W p rzedniej części M1 nie ma
rejestru, w tylnej występu je "wysp owo", otoczony ciemną zębiną. M2 i M3 ma ją wyraźne rejestry i
wyka zu ją średnie sta rcie
7-9 lat

U sarny 7-letn iej rejestry na P2 i P3 prawie n iewidoczne, powierzchnie Ŝujące wyrównane. Nie ma
rejestru na M1. Kra wędzie b oczn e wewnętrzn ej powierzchni Ŝującej M2 i M3 nie są ju Ŝ ostre, a zęby
te są wyra źnie starte. U sarn sta rszych n ie ma prawie rejestrów na d rugim i trzecim zęb ie
przedtrzon owym, p owierzchn ia Ŝują ca M1 jest za głębiona, M2 i M3 noszą ślady rejestrów.

Metoda h istologiczna
 KaŜd y ząb skład a się z korony, sz yjki i korzenia.
 Rdzeń jes t utworzon y z sub stancji zwanej zębiną, któ ra w obrębie korony jest p okryta wars twą
szkliwa, natomiast na korzeniu - tzw. cementem.
 Cement sk łada s ię z n aras tając ych w ciągu Ŝycia osobnika kolejnych w arstw.
 Polega ona na przeliczaniu tzw. słojów p rzyrostów roczn ych w cemen cie zęb a.
 Warstw y w ytworzone zimą są stosunkowo cienk ie, natomiast letn ie - szersze. Liczba t ych warstw
odpowiada liczb ie lat, jakie p rzeŜyło zwierzę. P oniewaŜ do analiz y wieku uŜywamy zęb ów stał ych (I
1), naleŜ y więc do tak w yliczonego wieku dodać liczb ę lat, p odczas któ rych zwierzę miało uzębien ie mleczne.
Metoda Eid manna
Wykorzystuje się zjawisko tworzenia zębiny wtó rnej, której powstające roczne war stw y
w wierzchołkowej części koron y siekaczy przesuwają się w kierunku korzenia i tym
samym zamykają dostęp do komor y zęb owej.
Analizując w yszlifowaną powierzchn ię przekroju p odłuŜneg o siekacza pierwszej p ar y
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(I1), licz ymy ciemniej zabarwione listw y zęb in y wtórnej, a n astępnie do ich liczb y dodajemy 3, ab y otrzymać
wiek zwierzęcia.
Metoda Mitchella
 Polega na liczeniu warstw cemen tu między korzeniami zębów przedtrzonow ych i trzonowych. N ajłatwiej jest
rozróŜnić roczn e przyrosty cementu w M1
Pomiar masy soczewki oka
 Masa s.o. zwiększa się w ciągu całego Ŝycia. Pozwala o dróŜnić osob niki młode od dorosłych, p óźniej jest
zawodna ze względu n a znaczną zmienność osob niczą tego organu.
 WaŜ ymy soczewk ę (dop rowadzoną do suchej masy - 3 godz. suszenia w suszarce w 105ºC).
Wygląd i rozwój moŜd Ŝeni (wg Harkego) u byków jeleni
 MoŜdŜenie u młodego b yka są cienkie, w ysokie. Z czasem grub ieją i stają się kró tsze
wskutek coroczn ego zr zucania p oroŜa.
 Przeciętnie skracają się o 2 mm rocznie, nieco wolniej w wieku starszym. Podobnie
przeb iega p roces grubienia moŜdŜeni.
 Wskaźn ik grubości (szerokości) moŜdŜen i do ich w ysokości słuŜy do ocen y wieku b yka.
Ocena wieku dzik ów (Metoda Brandta)
 RóŜnica pomiędz y średnicą u nasad y, a średnicą przy powier zchni szlifu jest skorelowana z wiekiem zwier zęcia.
 Oceny wieku dokonujemy poprzez pomiar średn icy szabli u nasad y (1 cm od krawędzi) i w miejscu gdzie
zacz yna się szlif.
 Dzieląc śr ednicę szab li przy n asad zie p rzez średnicę szabli przy powierzchn i starcia otr zymujemy wskaźnik. Z
tablic odczytujemy wiek zwierzęcia.

1 cm

a
b

 Przydatn a jest ona do 10 roku Ŝycia.
 Pomocnicz ym kr yterium jest pomiar średnic y fajek 1 cm od korzenia i na p oczątku ciemnej p lamy na
powierzchni starcia.

 Wiek zwier zęcia = a/b - uzysk an y wskaźnik porównujemy z tablicami wieku na podstawie któr ych odczytujemy
wiek
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