
Poroże występujące u samców z rodziny 
jeleniowatych budzi dość sporą cieka-

wość i niejednokrotnie określane jest jako 
swoisty fenomen. Zainteresowanie to nie-
wątpliwie związane jest z corocznym cy-
klem jego nakładania i  zrzucania, ściśle 
powiązanego z cyklem rozrodczym po-
szczególnych gatunków zwierząt, co spra-
wia, że pełni ono dość ważną rolę w pro-
cesach doboru naturalnego. Dodatkowo 
w biologii jeleniowatych występują przy-
padki, jak u reniferów (Rangifer tarandus), 
kiedy poroże nakładają również samice, jak 
również sytuacje dwukrotnego cyklu na-
kładania i zrzucania poroża w ciągu roku 
u jeleni milu (Elaphurus davidianus). Po-
roże, będąc drugorzędową cechą płcio-
wą, wykazuje budowę typową dla budowy 
kości, zaś coroczny jego cykl nakładania 
i zrzucania uwarunkowany jest genetycz-
nie i regulowany na drodze hormonalnej. 

Pomimo że w procesie tym największą 
rolę odgrywa produkowany w jądrach te-
stosteron, to niemniej jednak dość istot-
ny wpływ na wykształcenie poroża wy-
wiera środowisko, w jakim dany osobnik 
spełnia podstawowe funkcje życiowe (1, 2, 
3). Sama wielkość i kształt poroża zmienia 
się wraz z wiekiem i jest ważnym wskaźni-
kiem jakości osobniczej zwierząt, zarów-
no ze względów hodowlanych, jak i reali-
zowanej w gospodarce łowieckiej selekcji 
osobniczej prowadzonej w grupie samców 
jeleniowatych (4, 5, 6, 7).

Ze względu na zróżnicowanie termi-
nów rui okres nakładania i zrzucania po-
roża u poszczególnych gatunków jelenio-
watych w naszym kraju jest dość zmienny 
(8, 9, 10). U sarny europejskiej (Capreolus 
capreolus), ze względu na występowanie 
zjawiska ciąży utajonej, cykl nakładania 
poroża odbywa się w okresie zimowym 

(styczeń-marzec), a na okres rui, przypa-
dający na przełom lipca i sierpnia, każdy 
samiec ma w pełni wykształcone i wytarte 
ze scypułu parostki. Zimowy termin na-
kładania poroża w okresie niedostatków 
żerowych, jak również zwiększonego za-
potrzebowania na procesy termoregula-
cyjne, przyczynia się niejednokrotnie do 
powstawania wielu zdeformowanych form, 
które w biologii jeleniowatych określane 
są jako myłkusy (2, 11). Pomimo zróżni-
cowanych terminów zmiany poroża, sam 
fakt jego występowania uwidacznia się już 
w życiu płodowym. Wówczas u osobni-
ków męskich pojawiają się znamiona na-
sadowe przyszłego poroża, określane jako 
możdżenie lub pnie. W przypadku saren 
młode 6–7-miesięczne koźlę płci męskiej 
ma już wyraźnie zaznaczone możdżenie, 
których wysokość może sięgać nawet do 
2 cm (1, 2).

Parostki u kóz saren  
– opis przypadków

W sezonie łowieckim 2013/2014 w rejonie 
Kraśnika pozyskana została koza, u której 
stwierdzono występowanie zarówno moż-
dżeni, jak i niewielkiego poroża (ryc. 1). 
Możdżenie, na których wyrastało poro-
że, usytuowane były na kościach czoło-
wych czaszki w typowym miejscu, tak jak 

Najprawdopodobniej w tej nietypowej 
dla B. transfuga lokalizacji zapłodniona sa-
mica składała jaja lub je uwolniła po swojej 
śmierci. Stwierdzone ziarniniakowe zapale-
nie otrzewnej (granulomatosis peritonitis) 
jest jedną z możliwych komplikacji w następ-
stwie inwazji nicieni z rodziny Ascarididae. 
Największą liczbę przypadków ziarniniako-
wego zapalenia otrzewnej wywołanego jajami 
glist opisano u ludzi, w następstwie perforacji 
jelita przy intensywnych inwazjach Ascaris 
lumbricoides (21). U zwierząt tego typu po-
wikłanie glistnicy do tej pory obserwowano 
wyłącznie u gatunków laboratoryjnych (22). 
Stwierdzone zmiany anatomopatologiczne 
u sekcjonowanego niedźwiedzia wskazują, 
że jest to pierwszy przypadek ziarniniakowe-
go zapalenia otrzewnej wywołanego obec-
nością jaj glist u zwierzęcia wolno żyjącego.

Wydaje się, że zdiagnozowana u niedź-
wiedzia inwazja glist B. transfuga nie wpły-
wała znacząco negatywnie na jego kondycję. 
Pośrednio może o tym świadczyć fakt po-
wrotu zwierzęcia do zdrowia w środowisku 
naturalnym, po doznanym wcześniej rozle-
głym urazie. W orzeczeniu sądu wydanym 
na podstawie opinii biegłych stwierdzo-
no, że przyczyną śmierci młodego niedź-
wiedzia było utopienie go przez turystów.
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u samców tego gatunku. Po stronie pra-
wej na możdżeniu stwierdzono niewielką 
narośl kostną okrytą włosami okrywowy-
mi, podobnie jak możdżenie. Dodatkowo 
w części wierzchołkowej stwierdzona zo-
stała niewielka rana, wyglądem zbliżona do 
rany powstałej bezpośrednio po zrzuceniu 
poroża u samców tego gatunku. Z kolei po 
lewej stronie czaszki występował zarówno 
typowy możdżeń, jak i zawiązki przyszłej 
tyki poroża. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że z możdżenia wyrastała nie jedna, 
lecz 3 skrócone tyki w całości okryte scy-
pułem. Długość tyk była niewielka i wyno-
siła od 2 do 4 cm. Celem określenia budo-
wy anatomicznej poroża wykonano jego 
obraz radiologiczny (ryc. 2). W obrazie tym 
widoczne jest, że zarówno po lewej, jak 
i prawej stronie kości czołowych czaszki 
występują typowe twory kostne wyrasta-
jące w tych samych miejscach u samców, tj. 
możdżenie. Zarówno na lewym, jak i pra-
wym możdżeniu widoczny jest również ty-
powy wianuszek kostny poroża w postaci 

zbitej substancji nazywany różą. Dodat-
kowo na lewym możdżeniu widoczna jest 
niewielkich rozmiarów tyka poroża, któ-
ra tuż nad różą rozdziela się na trzy czę-
ści. Tyka ta zbudowana jest z typowej sub-
stancji kostnej. Po prawej stronie czaszki 
nie wystąpił wzrost tyki, a całość tego nie-
typowego tworu zwieńczona była różą.

W tym samym sezonie i w tym samym 
obwodzie łowieckim pozyskana zosta-
ła koza, u której na kościach czołowych 
stwierdzone zostały niewielkich rozmia-
rów możdżenie w całości okryte powłoką 
skórną (ryc. 3). Obydwa możdżenie miały 
podobną długość, wynoszącą ok. 1,5 cm, 
i wykazywały kształt lekko stożkowaty. 
Z kolei w obrazie radiologicznym uwi-
docznione jest, iż twory te wykazują ty-
pową budowę kości (ryc. 4).

W obu przypadkach dokonano oce-
ny wieku pozyskanych saren. Ocenę tę 
wykonano w oparciu o charakterystycz-
ne zmiany rejestrów zębów przedtrzono-
wych i  trzonowych, co jest powszechnie 

stosowane w praktyce łowieckiej (12). Do-
datkowo poprzez bezpośrednie ważenie 
ustalono masę tuszy pozyskanych kóz. 
W pierwszym przypadku wiek kozy okre-
ślono na 7  lat, a masa jej tuszy wynosi-
ła 17 kg. W drugim przypadku wiek kozy 
określono na 8 lat, zaś masa jej tuszy wy-
nosiła 16 kg.

Ze względu, że w obydwu przypadkach 
dysponowano wyłącznie tuszą pozyskane-
go zwierzęcia, które zostało wypatroszone 
w łowisku, nie było możliwości komplekso-
wej oceny narządów rozrodczych. Jednak 
fenotypowe elementy związane z drugo-
rzędowymi cechami płciowymi, za wyjąt-
kiem możdżeni i poroża, takie jak: wystę-
powanie tzw. fartuszka, tj. kępki dłuższych 
włosów w okolicy sromu, jak również gru-
czołów mlekowych (grzęzów), świadczyły 
o tym, że zwierzęta posiadały typowe dla 
samicy, prawidłowo rozwinięte gonady, zaś 
brak było oznak występowania pędzla, tj. 
pęku włosów długości ok. 10 cm u ujścia 
napletka, jak i samego prącia.

Hermaphroditism in roe deer  
(Capreolus capreolus L.) – cases study
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The aim of this paper was to present two cases of 
hermaphroditism recognized in roe deer. In the 
biology of deer family, there are few reported cases 
of hermaphroditism in the form of secondary sexual 
trait, which is the antlers in does; yet antlers is 
a bone formation immanently assigned to males. 
The antlers found in one roe deer female as well 
as small pedicles in another female, both obtained 
in the same hunting circle by means of culling in 
Lublin region (2013), were submitted to detailed 
anatomo- and histopathological examination. It was 
found that the developed female antlers differed 
significantly in the morphology from male antlers. 
However, their anatomical structure showed typical 
features of male antlers. In addition, the velvet was 
not worn. In the second case, present pedicles showed 
typical anatomical structure and were outgrowing 
from the frontal bones, typically for males of this 
species. These elements testify to the fact that 
despite the phenomenon of hermaphroditism in 
deer biology is not too frequent, in the light of 
similar reports presented in the literature both 
in Poland and other countries, it should not be 
counted as an exceptional. In view of the fact that 
hermaphroditism in female roe deer usually occurs 
during the end of the developmental culmination in 
this species, hormonal disturbances determined by 
genetic background should be indicated as a basis 
of this type of anomaly.

Keywords: hermaphrodotism, roe deer female, 
antlers.

Ryc. 1. Sarna-koza z widocznym porożem i drugorzędowymi cechami płciowymi

Ryc. 2. Budowa anatomiczna szczątkowego poroża i możdżeni widoczna w obrazie radiologicznym
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Podsumowanie

W biologii jeleniowatych występują nie-
liczne przypadki, kiedy poroże nakłada-
ją również samice. Przypadki te dotyczą 
w  większości samic saren. Pomimo że 
obojnactwo wśród zwierząt dzikich z ro-
dziny jeleniowatych nie jest zjawiskiem 
częstym, lecz nie należy go zaliczać do 
przypadków zupełnie wyjątkowych, cze-
go potwierdzeniem są opisane przypad-
ki oraz wcześniejsze, stwierdzone w tym 
samym rejonie kraju w latach 2008–2011, 
jak również opisywane przypadki w  in-
nych rejonach i  innych krajach (13, 14, 
15, 16). Zjawisko to niejednokrotnie po-
wiązane jest z  tzw. hermafrodytyzmem, 
czyli występowaniem u jednego osobni-
ka zarówno męskich, jak i żeńskich gru-
czołów rozrodczych i stwierdzane jest ono 
w większości u zwierząt starszych. Opi-
sane przypadki zaliczyć należy do formy 
pseudohermafrodytyzmu, co uwarunko-
wane jest faktem, że u samic nie stwier-
dzono wszystkich narządów charaktery-
zujących zarówno samicę, jak i  samca, 
a tylko występowanie drugo- i trzeciorzę-
dowych cech charakteryzujących obydwie 
płcie (14, 15, 16, 17, 18).

Fakt, że kozy te zostały pozyskane 
w drodze odstrzału selekcyjnego, jako nie-
prowadzące potomstwa, może dodatkowo 
świadczyć, że mogły wystąpić u nich swo-
iste zaburzenia cyklu płciowego, wynika-
jące z zaburzeń hormonalnych, a tym sa-
mym i występowaniem obojnactwa. Wiek 
pozyskanych saren oraz masa tuszy poni-
żej przeciętnej dla tego regionu kraju, jak 
również opisanych wcześniej przypad-
ków jest potwierdzeniem, że tego rodza-
ju anomalie występują głównie u zwierząt 
starszych, po okresie kulminacji rozwo-
ju osobniczego. Tym samym tego rodzaju 
przypadki wynikać mogą z zaburzeń hor-
monalnych po kolejnych ciążach, niejedno-
krotnie bliźniaczych, dość powszechnych 
u saren. Dodatkowo przez analogię nale-
ży przyjąć, że nie bez znaczenia wydaje się 
wpływ warunków środowiskowych, które 
w przypadku samców oddziałują modyfi-
kująco na procesy wzrostu i rozwoju po-
roży, co podkreślane jest przez niektórych 
autorów (3, 19, 20).
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