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Celem badań było określenie, jaki wpływ na cechy fizyczne włosów pokrywowych oraz gęstość okrywy ma wiek lisa i sezon roku (okrywa letnia i zimowa). Materiał do badań stanowiły próbki włosów pobrane od 35 samic i 35 samców lisa pospolitego srebrzystego. Od 30
zwierząt pobrano wszystkie próby z sześciu kolejnych okryw włosowych, natomiast od pozostałych zwierząt, wcześniej wybrakowanych, pobrano od 1 do 5 próbek włosów. Próbki włosów z okrywy letniej i zimowej pobierano przyżyciowo z partii grzbietowej. W każdej próbce
policzono wszystkie włosy pokrywowe i podszyciowe oraz określono stosunek między nimi.
Na włosach pokrywowych wykonano pomiary ich długości, wytrzymałości i wydłużenia. Termin pobrania prób w istotny sposób zróżnicował liczbę włosów puchowych oraz stosunek
włosów puchowych do pokrywowych. Okrywy zimowe charakteryzowały się istotnie większą
liczbą włosów puchowych oraz większym stosunkiem włosów puchowych do pokrywowych
w porównaniu do okryw letnich.
SŁOWA KLUCZOWE: lis pospolity / okrywa włosowa / włos

Okrywa włosowa lisa pospolitego zaliczana jest do długowłosych, ze względu na długość włosów pokrywowych (45-110 mm). Włosy w okrywie rozmieszczone są w sposób
kępkowy, a ich liczba wynosi ok.10 tys. na 1 cm2 [3]. Analizą cech okrywy włosowej zajmowało się wielu badaczy [1, 2, 6, 8, 14], ponieważ cechy te ulegają ciągłym zmianom
pod wpływem selekcji i warunków środowiska. O wartości futrzarskiej skór zwierząt
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy nr N N311 338337
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futerkowych decydują różnorodne ich cechy, przy czym do najważniejszych zalicza się:
grubość oraz długość włosów puchowych i pokrywowych, ich ilość i wzajemny stosunek
[3, 9, 15].
Lisy pospolite corocznie zmieniają okrywę włosową w procesie linienia. W odróżnieniu od innych gatunków zwierząt futerkowych, lisy pospolite w ciągu roku przechodzą
tylko jedną zmianę włosów. Rozpoczyna się ona na wiosnę (marzec, kwiecień), kiedy
zaczynają wypadać włosy zeszłoroczne i rozpoczyna się wzrost włosów nowych, głównie
pokrywowych. Na przełomie czerwca i lipca lisy mają już w pełni ukształtowaną letnią
okrywę włosową. W okresie wyrastania włosów letnich wiele cebulek włosowych pozostaje nieczynnych i z nich, dopiero od połowy sierpnia, zaczyna się wyrastanie włosów
zimowych. W drugiej połowie listopada lub nieco później lisy pospolite osiągają pełną
dojrzałość okrywy włosowej [5, 7, 16, 17]. W wyniku procesu linienia skóra zwierząt
pokryta jest zimą i latem okrywą włosową o całkowicie odmiennej budowie, a co się z
tym wiąże, także o odmiennej wartości handlowej [5, 16, 17]. Na fermach towarowych
lisy ubijane są w pierwszym roku życia, w pełnej dojrzałości zimowej okrywy włosowej.
Skóry zwierząt starszych stanowią niewielki procent; pochodzą od wybrakowanych z hodowli samców i samic.
Celem badań było określenie wpływu wieku lisa oraz rodzaju okrywy (letnia, zimowa)
na cechy fizyczne włosów pokrywowych oraz gęstość okrywy.
Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły próbki włosów pobrane od 35 samic i 35 samców lisa
pospolitego srebrzystego. Próbki włosów z okrywy zimowej i okrywy letniej pobierano
przyżyciowo z partii grzbietowej w linii środkowej, doogonowo w odległości 5 cm od linii
łopatek, z powierzchni 1 cm2. Od 30 zwierząt pobrano wszystkie próby z sześciu kolejnych
okryw włosowych, natomiast od pozostałych zwierząt, wcześniej wybrakowanych, pobrano od 1 do 5 próbek włosów. Przy pobieraniu przez kolejne lata próbek z okrywy włosowej
tych samych zwierząt zwracano uwagę, aby przez wycinanie w sąsiednich miejscach na
grzbiecie wyeliminować ewentualny wpływ ścinania włosów w poprzednich latach. W
każdej próbce policzono wszystkie włosy pokrywowe i podszyciowe oraz określono stosunek liczby włosów puchowych do pokrywowych.
Z każdej próbki wybrano losowo po 30 włosów pokrywowych i określono ich: długość (w
mm), grubość (w μm) za pomocą mikroskopu projekcyjnego oraz wytrzymałość (w kg/mm2)
i wydłużenie (w %) na zrywarce do pojedynczych włókien. Badania zostały przeprowadzone
zgodnie z metodyką kontroli jakości surowców włókienniczych PN-62/P-04900 [10].
Wydłużenie włosa obliczono według wzoru: W = (Li – Lo)/Lo (100%), gdzie: W oznacza wydłużenie włosa, Lo – długość włosa przed rozciągnięciem, czyli tzw. długość pierwotną, a Li – długość włosa po rozciągnięciu. Wytrzymałość włosów określono mierząc
naprężenie zrywające (w kg/mm2), zgodnie ze wzorem: Rr = P/1000 S (kg/mm2), gdzie:
Rr oznacza naprężenie zrywające, P – siłę zrywającą (kg), a S – powierzchnię przekroju
poprzecznego włosa (μm2). Powierzchnię przekroju poprzecznego włosa oblicza się ze
wzoru S = πd2/4 (μm²), gdzie: d oznacza średnicę włosa, a S – powierzchnię przekroju
poprzecznego włosa (μm²).
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Zgromadzone dane poddano ocenie statystycznej przy użyciu trzyczynnikowej analizy
wariancji (wiek, sezon, odmiana). Istotność różnic między grupami określano za pomocą
testu Duncana. Wszystkie obliczenia przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego
SAS [13].
Wyniki i dyskusja
W tabeli przedstawiono wartości średnie (x) i odchylenia standardowe (Sd) cech fizycznych badanych włosów. Najkrótsze włosy pokrywowe (60,03 mm) występowały w
zimowej okrywie włosowej lisów jednorocznych. Wartości średnie długości włosów pokrywowych tej grupy różniły się istotnie (P≤0,001) od pozostałych grup wiekowych z
okrywami letnimi i zimowymi, gdzie długość włosów pokrywowych wynosiła od 82,25
do 88,72 mm. Również istotna różnica (P≤0,01; P≤0,05) wystąpiła w okrywie letniej lisów
trzyletnich w porównaniu do lisów dwuletnich (zimowa i letnia), lisów trzyletnich (zimowa) oraz jednorocznych (okrywa letnia). Grupy osobników dwuletnich (okrywa zimowa i
letnia), trzyletnich (okrywa zimowa) oraz jednorocznych (okrywa letnia) uzyskały zbliżone wartości i nie różniły się między sobą istotnie.
Najgrubsze włosy pokrywowe występowały w letniej okrywie włosowej lisów dwuletnich; ich grubość wynosiła 73,21 µm. Wartości średnie grubości włosów pokrywowych tej
grupy różniły się istotnie (P≤0,001 i P≤0,05) od pozostałych grup wiekowych z okrywami
letnimi i zimowymi, gdzie grubość włosów wynosiła od 59,22 do 68,17 µm. Najmniejszą
grubością włosów pokrywowych charakteryzowała się okrywa zimowa lisów jednorocznych. Średnie grubości włosów pokrywowych tej grupy różniły się istotnie (P≤0,001) od
grupy lisów dwuletnich (zimowa i letnia) i trzyletnich (letnia) oraz (P≤0,05) od lisów jednorocznych (letnia). Grubości włosów pokrywowych lisów jednorocznych (letnia), dwuletnich (zimowa) oraz trzyletnich (zimowa i letnia) miały zbliżone wartości i nie różniły
się między sobą istotnie.
Największym wydłużeniem włosów pokrywowych charakteryzowały się okrywy letnie
lisów jednorocznych (49,91%) i dwuletnich (49,90%). Średnie wydłużenie włosów pokrywowych w okrywie zimowej lisów jednorocznych było najmniejsze, wynosiło 18,07% i
różniło się istotnie (P≤0,001) od pozostałych grup lisów, gdzie wartości te zawierały się w
przedziale od 40,10 do 49,91%.
Wytrzymałość włosów lisów jednorocznych (okrywa letnia – 2,46, zimowa – 2,51 kg/
mm2) różniła się istotnie od wytrzymałości włosów lisów dwuletnich (okrywa letnia –
3,92 kg/mm2). Pozostałe grupy lisów charakteryzowały się zbliżonymi wartościami tej
cechy, nie różniącymi się statystycznie. Letnie i zimowe okrywy włosowe poszczególnych
grup wiekowych lisów nie różniły się wytrzymałością włosów pokrywowych na zrywanie.
Istotna różnica (P≤0,05) wystąpiła jedynie między wytrzymałością włosów pokrywowych
okrywy letniej lisów jednorocznych (2,51) i okrywą letnią lisów dwuletnich (3,92).
Najmniej włosów pokrywowych stwierdzono w letniej okrywie włosowej lisów jednorocznych (362,43 na 1 cm2). Wartości średnie liczby włosów pokrywowych okrywy letniej
lisów jednorocznych różniły się istotnie (P≤0,05) od lisów dwuletnich (okrywa zimowa –
389,16) i trzyletnich (okrywa zimowa – 391,34). Pozostałe grupy lisów uzyskały zbliżone
wartości i nie różniły się między sobą istotnie.
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x
Sd
x
Sd
x
Sd
x
Sd
x
Sd

1 – letnia
1 – summer

2 – zimowa
2 – winter

2 – letnia
2 – summer

3 – zimowa
3 – winter

3 – letnia
3 – summer

82,25EAabc
1,73

86,94Dc
1,54

87,10Cb
1,55

88,72BA
1,54

86,20Aa
1,58

60,03ABCDE
0,92

długość
length
(mm)

67,16Cd
1,95

62,70Ec
1,74

73,21BDEbd
1,74

68,17Abc
1,73

64,51Da
1,77

59,22ABCa
1,03

grubość
density
(µm)

48,81Ea
2,88

40,10DABa
2,58

49,90CB
2,56

46,91B
2,57

49,91A
2,62

18,07ABCDE
1,52

wydłużenie
elongation
(%)

2,74
0,61

3,57
0,55

3,92ab
0,54

3,54
0,54

2,46b
0,55

2,51a
0,32

wytrzymałość
strength
(kg/mm2)

Włosy pokrywowe – Guard hair

371,54
12,31

391,34d
12,67

379,88
12,68

389,16e
13,23

362,43de
12,29

373,45
13,45

liczba
number

3124.68HKN
88,76

11745,42LMN
266,76

3158,24GJM
88,67

12130,65IJK
293,43

3098,77FIL
87,78

11645,87FGH
267,79

liczba
number

Włosy puchowe
Down hairs

8,44RUZ
0.87

31,44WYZ
5,68

8,23PTY
0.98

32,87STU
5,98

32,52OPR
5,61
8,53OSW
0.98

L. w. puch./
l. w. pokr.
No. of down hairs/
no. of guard hairs

A, B, C... – średnie oznaczone tymi samymi literami w kolumnach różnią się istotnie przy P≤0,001 – average indicated by the same letters in columns differ significantly at
P≤0.001.

a. b, c... – średnie oznaczone tymi samymi literami w kolumnach różnią się istotnie przy P≤0,05 – average indicated by the same letters in columns differ significantly at P≤0.05

x
Sd

1 – zimowa
1 – winter

Termin pobrania:
wiek (lat) – okrywa
Download time:
age (years) – hair coat

Mean values (x) and standard deviations (Sd) of the physical traits of guard hair, the number of guard and down hair, and their mutual relationship in winter
and summer coat in one, two and three years old foxes

Tabela – Table
Wartości średnie (x) i standardowe odchylenie (Sd) cech fizycznych włosów pokrywowych, liczby włosów pokrywowych, puchowych oraz ich wzajemnego
stosunku w okrywach zimowych i letnich lisów jednorocznych, dwu- i trzyletnich
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Najwięcej włosów puchowych zawierała zimowa okrywa włosowa lisów dwuletnich
(12130,65 na 1cm2), trzyletnich (11745,42) i jednorocznych (11645,87). Wartości średnie
liczby włosów puchowych tych grup różniły się istotnie (P≤0,001) od grup wiekowych z
okrywami letnimi, gdzie liczba włosów wynosiła, odpowiednio: 3098,77, 3124,68 oraz
3158,24. Okrywy letnie lisów jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich charakteryzowały
się zbliżonymi wartościami i nie różniły się między sobą istotnie, podobnie jak okrywy
zimowe.
Stosunek liczby włosów puchowych do pokrywowych był największy w okrywie zimowej lisów dwuletnich (32,87), jednorocznych (32,52) oraz trzyletnich (31,44) i różnił się
istotnie (P≤0,001) od grup wiekowych z okrywami letnimi, gdzie wynosił, odpowiednio:
8,53, 8,23 oraz 8,44. Okrywy letnie lisów jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich charakteryzowały się zbliżonymi wartościami i nie różniły się między sobą istotnie, podobnie jak
okrywy zimowe.
Dyskusja nad uzyskanymi w badaniach wynikami jest bardzo trudna z powodu nielicznych publikacji z tego zakresu w piśmiennictwie polskim. Średnia długość włosów
pokrywowych okrywy zimowej badanych lisów jednorocznych (60,03 mm) była mniejsza
od podawanej przez innych autorów. W badaniach Hermana [4] długość włosów pokrywowych wynosiła 59-70 mm, natomiast w pracy Przysieckiego [11] była znacznie większa i
wynosiła 79,50-79,84 mm. Średnia grubość włosów pokrywowych okrywy zimowej lisów
jednorocznych w badaniach własnych wynosiła 59,22 µm i była mniejsza do wartości podawanych przez Hermana [4] – 65,6 oraz Przysieckiego [12] – 60,90-74,30 µm.
Uzyskane w niniejszych badaniach wydłużenie włosów pokrywowych okrywy włosowej lisów jednorocznych, wynoszące 18,07%, jak ich wytrzymałość – 2,51 kg/mm2,
są mniejsze od podawanych przez Przysieckiego [12]: wydłużenie od 22,30 do 23,50%,
wytrzymałość od 4,3 do 7,60 kg/mm2.
Badania Cholewy [1] oraz Przysieckiego i wsp. [12] dotyczące zimowych okryw włosowych lisów polarnych w różnym wieku wykazały, że najcieńsze włosy miały zwierzęta
jednoroczne (różnica nieistotna statystycznie). W badaniach własnych można zaobserwować podobną tendencję, tj. grubość włosów pokrywowych lisów jednorocznych była statystycznie istotnie mniejsza od grubości włosów pokrywowych okryw zimowych lisów
dwu- i trzyletnich.
Występujące różnice w liczbie włosów puchowych oraz ich stosunek do włosów pokrywowych pomiędzy okrywami zimowymi i letnimi są następstwem sposobu zmiany okrywy włosowej u lisów pospolitych. Według licznych autorów [4, 5, 7, 16, 17], dorosłe lisy
pospolite przechodzą w ciągu roku tylko jedno linienie – wiosenne. W okresie wyrastania
włosów letnich wiele cebulek włosowych pozostaje nieczynnych, z których dopiero od połowy sierpnia rozpoczyna się dorastanie włosów zimowych, co tłumaczy różną ich liczbę
w okrywie letniej i zimowej. W badaniach własnych, zimowe okrywy charakteryzowały
się istotnie większą liczbą włosów puchowych od okryw letnich. Średnia liczba włosów
puchowych i pokrywowych wyrastających na powierzchni 1 cm2 w okrywach zimowych
była zbieżna z podawaną przez Dudę [3].
Podsumowując przeprowadzone badania można stwierdzić, że termin pobrania prób
(wiek lisów) w istotny sposób zróżnicował liczbę włosów puchowych oraz stosunek włosów puchowych do pokrywowych. Okrywy zimowe charakteryzowały się statystycznie
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istotnie większą liczbą włosów puchowych oraz wyższym stosunkiem włosów puchowych
do pokrywowych od okryw letnich. Grubość włosów pokrywowych lisów jednorocznych
była istotnie mniejsza od grubości włosów pokrywowych okryw zimowych lisów dwu- i
trzyletnich.
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The influence of age of the silver foxes (Vulpes vulpes)
on physical traits and density of coat
Summary

The aim of the studies was to determine the effect of the age of the silver fox and the season of the
year on the physical traits of coat hair and the density of the coat. The research material included the
hair samples, collected from 35 females and 35 males of silver fox (Vulpes vulpes). All the samples
from six successive hair coats were collected from 30 animals whereas from the remaining foxes,
being culled at the earlier period, 1-5 hair samples were collected. The samples of the hair from
summer and winter coat were collected from living animals from their back part. In each sample, all
guard and down hairs were counted and their mutual relationship was determined. On the guard hairs,
the measurements of their length, strength and elongation were carried out. The period of the samples’
collection differentiated significantly the number of down hairs and the down: guard hair ratio. Winter
coats were characterized by significantly higher number of down hairs and higher ratio of down: guard
hair as compared to the summer coats.
KEY WORDS: silver fox / hair coat / hair
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