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Półwysep Iberyjski jest miejscem bytowania 
przedstawiciela rodziny Cervidae, jelenia ibe-

ryjskiego (Cervus elaphus hispanicus). Z uwagi na 
brak grzywy zwisającej z szyi samców ten ende-
miczny podgatunek stanowi swoistą osobliwość 
w zestawieniu z cechami budowy europejskich 

przedstawicieli gatunku (fot. 1, 2). Odmienne 
w stosunku do Cervus elaphus cechy morfologicz-
ne, potrzeby żywieniowe, zachowania terytorialne, 
socjalne i rozrodcze jelenia iberyjskiego stały się 
podstawą jego kwalifikacji jako podgatunku (Bal-
lesteros, 1998; Castillo, 1998; Garde i in., 2010).

Fot. 1. Jeleń iberyjski – Photo 1. Iberian red deer
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cervus_elaphus_hispanicus.001_-_Zoo_Aquarium_de_Madrid.JPG)

Badania genetyczne zainicjowane w 2009 r. 
przez pracowników Uniwersytetu w Extremadu-
ra w Hiszpanii wykazały istnienie zróżnicowania 

genetycznego między populacją hiszpańską a eu-
ropejską. Stwierdzono jednak, że różnice morfo-
logiczne występujące pomiędzy osobnikami C. 
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e. hispanicus a  C. e. elaphus ukształtowały się 
w następstwie izolacji geograficznej okresu lo-
dowcowego i międzylodowcowego oraz przysto-
sowania się do ekosystemu śródziemnomorskie-
go, a ich podłożem nie są, jak wcześniej twier-

dzono, różnice między genotypami. 
Tym samym, C. elaphus hispanicus stanowi 

podgatunek jelenia szlachetnego naturalnie wy-
stępujący na terytorium Półwyspu Iberyjskiego 
(Garde i in, 2010).

Fot. 2. Jeleń iberyjski – Photo 2. Iberian red deer
(http://www.club-caza.com/actualidad/actualverold.asp?nn=3165)

Zgodnie z postanowieniem art. 2 Ustawy 
hodowlanej (2007) jeleniowate zostały uznane za 
zwierzęta gospodarskie, które można hodować na 
fermach w celu pozyskania mięsa i skór. Jelenie 
przebywające w hodowlach nie zostały w pełni 
udomowione, dlatego występuje znaczna zbież-
ność zachowań osobników dziko żyjących i fer-
mowych. Badania prowadzone na fermach mogą 
przybliżyć problemy, z którymi zwierzęta zmaga-
ją się w siedlisku, dzięki czemu można trafniej 
przewidzieć skutki działań presji łowieckiej na 
daną populację oraz precyzyjniej określić nie-
zbędny poziom zasilania jej nowymi osobnikami.

Utrzymanie optymalnej wielkości stada ho-
dowlanego wymaga wyeliminowania czynników 
mających wpływ na wzrost liczby upadków cie-
ląt. Wykazano, że do czynników w najistotniejszy 

sposób wpływających na rozwój cieląt należą: 
wydajność mleczna samicy i skład mleka, termin 
porodu, żywienie, adopcje oraz behawior i sfor-
mułowano następujące zależności:

−	 Starsze samice o większej masie ciała 
rodzą większe cielęta, cechuje je wyższa 
wydajność i lepsze parametry jakościowe 
mleka;

−	 Wysoka mleczność samic skutkuje od-
chowaniem młodych o większej masie 
ciała;

−	 Wielkość produkcji i skład mleka stano-
wią wypadkową rodzaju i stopnia dostęp-
ności pożywienia;

−	 Wydajność mleczna samic, które urodzi-
ły cielęta płci męskiej (charakteryzujące 
się większą masą urodzeniową i szyb-

http://www.club-caza.com/actualidad/actualverold.asp?nn=3165
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szym tempem wzrostu), jest wyższa od 
wydajności samic rodzących córki; a po-
nadto ich mleko charakteryzuje się więk-
szą zawartością białka, tłuszczu i laktozy;

−	 Zwiększenie poziomu tłuszczu w mle-
ku kosztem obniżenia zawartości białka 
skutkuje zmniejszeniem masy ciała cie-
ląt. Może to wpływać na stopień przeży-
walności młodych, a także na ich dalszy 
wzrost i rozwój;

−	 Przedłużenie laktacji do 34. tygodnia powo-
duje wzrost masy ciała cielęcia rzędu 25%;

−	 Większa masa urodzeniowa przekłada się 
na większą masę dorosłego osobnika;

−	 Porodom odbywającym się pod koniec 
sezonu towarzyszy obniżenie wydajności 
mlecznej;

−	 Młode urodzone na początku sezonu są 
lepiej przystosowane do okresu jesienne-
go, ograniczenia bazy pokarmowej (jako 
starsze mają większą masę ciała) (Lande-
te-Castillejos i in., 2001, 2005).

IREC (El Instituto de Investigación en Recur-
sos Cinegéticos) posiada fermę będącą jedną z naj-
bardziej profesjonalnych hodowli jeleni w Euro-
pie, mieszczącą się we wspólnocie autonomicznej 
Kastylia-La Mancha w prowincji Albacete (fot. 3).

Fot. 3. Stado samic z cielętami jelenia iberyjskiego (fot. J. Wiącek)
Photo 3. A herd of females with Iberian red deer calves

Od 2006 r. działalność badawczą na fermie 
prowadzi, powstała z inicjatywy IREC, firma Ve-
nadogen S.L., koncentrując się na zagadnieniach 
hodowli jelenia iberyjskiego, prowadzenia selek-
cji na jakość trofeum oraz doradztwie w zakresie 

zarządzania terenami łowieckimi. Zwierzęta na 
fermie podzielone są na grupy zróżnicowane pod 
względem wieku i płci:

−	 dorosłe samice (powyżej 28. mies. życia) 
– matki,



Behawior  łani  i  cieląt  jelenia  iberyjskiego  w  okresie  laktacji

95Prace  przeglądowe

−	 pierworódki (16–18 mies.),
−	 cielęta (do 1. roku życia),
−	 młode samce (1–2-letnie),
−	 dorosłe samce reproduktory (powyżej 2 

lat).

Grupę samic przeznaczanych do rozrodu 
tworzy 20–25 łań (maksymalnie 80–90), które 
kryte są tym samym samcem. Wszystkie zwie-
rzęta oznaczone są indywidualnym elektronicz-
nym identyfikatorem (chipem). Okres godowy 
przypada na przełom września i października, 
a cielęta przychodzą na świat na przełomie maja 
i czerwca. W sierpniu młode zostają odsadzone 
i umieszczone do czasu ukończenia 1. roku życia 
w grupie cieląt. Samice użytkuje się rozpłodowo 
przez 7–8 lat (maksymalnie przez 16 lat). W celu 
przyspieszenia momentu osiągnięcia dojrzałości 
płciowej samic oraz uzyskania zbieżności termi-
nu występowania rui stosuje się terapię hormo-
nalną. Po odsadzeniu, do ukończenia 6–7 miesią-
ca życia cielęta umieszcza się w zagrodach w celu 
przeprowadzenia wstępnej selekcji. Brakowane 
są osobniki późno urodzone, słabe, z defektami, 
odrzucane przez matkę, a w przypadku wystąpie-
nia ciąży mnogiej – słabiej rozwinięte i mniej-
sze. Wyselekcjonowane cielęta przenoszone są 
na półwolny wybieg, gdzie przebywają do czasu 
sprzedaży. Zwierzęta utrzymywane są przez cały 
rok w systemie wolnowybiegowym na pastwi-
skach o powierzchni 3 ha.

Niezwykle znaczącym etapem w życiu po-
tomstwa jest okres laktacji. Mleko matki, będąc 
pokarmem idealnie dostosowanym do potrzeb 
sysaka wywiera wpływ na prawidłowy rozwój 
fizyczny, stan zdrowia a w konsekwencji także 
na kształtowanie kondycji i masy ciała dorosłego 
osobnika. Okres laktacji to także czas generowa-
nia następstw o charakterze psychologiczno-be-
hawioralnym. Zaburzenie relacji, jaka powinna 
zostać nawiązana między matką a młodym może 
skutkować odrzuceniem potomka, przejawiają-
cym się odpędzaniem go w momentach podejmo-
wania prób pobierania pokarmu. Konsekwencje 

nieprawidłowości w postaci niedostatków żywie-
niowych czy opieki nad młodymi stają się w przy-
padku jeleniowatych dostrzegalne u osobników 
dorosłych, objawiając się wątłą budową, nie-
wielką masą ciała, komplikacjami zdrowotnymi 
lub odrzuceniem przez stado (Marchlewska-Koj, 
2011). U samców mogą pojawiać się problemy 
z niedorozwojem i kruchością poroża, natomiast 
u samic kłopoty z rozrodem. Z tego względu ba-
dania zachowania się podczas trwania laktacji, 
zarówno matek jak i młodych, jak również selek-
cja samic pod kątem wydajności i jakości mleka 
wydają się być uzasadnione (Carrión i in., 2008). 
Odchów młodych o dużej masie urodzeniowej, 
nawet w przypadku, gdy samica nie produkuje 
adekwatnej do ich potrzeb ilości mleka, nie musi 
stanowić problemu. Cielęta zdobywają bowiem 
pokarm ssąc nie tylko własne matki, ale również 
inne karmiące w stadzie samice. Fakt pobierania 
przez cielęta pokarmu od obcych samic można 
uznać za czynnik zwiększający szansę na prze-
trwanie. W naturze łanie z młodymi stanowią 
zarówno łatwą zdobycz dla drapieżników, jak 
i łatwy cel pozyskania przez myśliwych. Możli-
wość pobierania mleka od innej samicy pozwala 
młodemu przeżyć mimo upadku własnej matki.

Posiadanie stada dobrych matek zwiększa 
prawdopodobieństwo odchowania zdrowych, sil-
nych, dobrze rozwiniętych cieląt (fot. 4). Wysoka 
wydajność mleczna samic umożliwia wszystkim 
cielętom pobranie wystarczającej ilość pokarmu, 
a w konsekwencji osiągnięcie większych przy-
rostów, poprawę zdrowotności i kondycji osob-
ników w kolejnych pokoleniach. W realiach ho-
dowli fermowej fakt ten przekłada się na efekt 
ekonomiczny w postaci wzrostu cen zarówno 
samic, stanowiących dobry materiał do tworze-
nia stad zarodowych, jak i samców, chętnie ku-
powanych w celu zasilenia obszarów łowieckich. 
Chów i hodowla zwierząt fermowych wprowa-
dzanych następnie do siedlisk w celu zasilenia 
stada zwierząt łownych ma ogromny wpływ na 
ochronę populacji gatunków dziko żyjących (Gó-
mez i in., 2006).
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Fot. 4. Jednodniowe cielę jelenia iberyjskiego (fot. J. Wiącek)
Photo 4. A day-old Iberian red deer calf

Obserwacji, przeprowadzonej na pozosta-
jącej w posiadaniu IREC fermie, poddano dwa 
stada w przedziałach czasowych między godziną 
10:00 a 14:00 oraz 16:00 a 19:00. Pierwsze sta-
do liczyło 23 samice, spośród których u 18 udało 
się zaobserwować karmienie młodych, drugie 30 
samic, z których 17 karmiło podczas obserwacji. 
Podział zwierząt na 2 stada wynikał jedynie ze 
specyfiki organizacji fermy. W sumie badano gru-
pę 53 samic wraz z nowo narodzonymi młodymi: 
28 ♀, 21 ♂ oraz 4 młode o niezidentyfikowanej 
płci. Obserwacje były przeprowadzane wewnątrz 
zagrody. Zapisywano numer samicy, numer cie-
lęcia, które ssało jej wymię oraz pozycję, w ja-
kiej odbywało się karmienie. Numery samic były 
umieszczone na obrożach, a numery cieląt na kol-
czykach w prawym uchu.

Większą aktywność młodych stwierdzono 
w godzinach porannych, gdy temperatura po-
wietrza była niższa a zagroda niemal w całości 
zacieniona. Wieczorem prawie wszystkie młode 
spały, a pobieranie pokarmu było okazjonalne. 
W pierwszym stadzie 13 z 18 łań karmiło swoje 

młode, w tym 9 wyłącznie własne a 4 zarówno 
własne, jak i innych samic. W odniesieniu do 4 
kolejnych samic nie zaobserwowano przypadku 
karmienia własnego potomka. Jedna łania ani nie 
karmiła własnego młodego ani nie pozwalała ssać 
się innym cielętom. W stadzie drugim 9 z 17 sa-
mic karmiło własne młode i tylko jedna z nich 
dopuszczała do wymienia poza swoim także inne 
cielę, 7 karmiło tylko młode innych matek, jedna 
nie dopuszczała do wymienia własnego cielęcia. 
Uwzględnienie danych z obu stad wykazało, że 
48,6% samic karmiło wyłącznie swoje biologicz-
ne potomstwo, 31,4% tylko młode innych matek, 
a 45,7% potomstwo własne i innych matek. Bada-
nia Ekvall (1998), dotyczące częstości występo-
wania zjawiska ssania obcych matek w populacji 
dziko żyjących danieli (Dama dama) wykazały, 
że w 43% przypadków cielęta pobierały mleko od 
samic nie będących ich matkami. Większą powta-
rzalność zjawiska (73%) odnotowali w swoich 
obserwacjach Pélabon i in. (1998). Młode, ssąc 
wymię matki najczęściej (stosunek 20:15) pobie-
rały pokarm przyjmując pozycję numer 1, okre-
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ślaną jako antyrównoległą (cielę i łania ustawione 
równolegle, ale skierowane głowami w przeciw-
nym kierunku) (fot. 5 i 6), z mniejszą częstotliwo-

Fot. 5. Pozycja numer 1 (materiały własne)
Photo 5. Position number 1

Fot. 6. Pozycja numer 1 (fot. J. Wiącek)
Photo 6. Position number 1

Fot. 7. Pozycja numer 2  (materiały własne)
Photo 7. Position number 2

Fot. 8. Pozycja numer 2 (fot. J. Wiącek)
Photo 8. Position number 2

Podczas ssania przez cielęta samic nie bę-
dących biologicznymi matkami 60% młodych 
przyjmowało pozycję 2 a 30% pozycję 1. Spora-
dycznie (3% podczas ssania biologicznej matki 
oraz 1% obcej samicy) młode pobierało pokarm 
pozostając w pozycji numer 3 (stojąc od strony 
zadu i umieszczając głowę między tylnymi no-
gami łani; fot. 9). Karmienie przez własną mat-
kę najczęściej następowało w pozycji numer 2 
(58%). W przypadku pobierania mleka od innej 

samicy pozycja numer 2 (60%) zdecydowanie 
dominowała nad pozycją numer 1 (30%). Zad 
młodego w jej przypadku jest bardziej oddalony 
od głowy samicy. Ustawienie takie utrudnia łani 
identyfikację cielęcia, a co za tym idzie zwięk-
sza szansę na pobranie pokarmu. W przypadku 
innych gatunków (bydło i bawół) pokarm od wła-
snej matki najczęściej jest pobierany w pozycji 2, 
natomiast od innych samic w pozycji 3 (Bartoš 
i in.,  2001 a).

ścią pozycję numer 2 (cielę stojące z boku łani, 
ustawione pod kątem 90°–180° w stosunku do 
samicy) (fot. 7 i 8).
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Fot. 9. Pozycja numer 3 (materiały własne)
Photo 9. Position number 3

Rys. 1. Porównanie pozycji podczas ssania. A- – pozycja numer 1, B – pozycja numer 2, C – pozycja numer 3
Figure 1. Comparison of allosucking positions. A – position number 1, 

B – position number 2, C – position number 3
(https://www.google.pl/search?q=allosuckling+positions&client...)

Młode były karmione przez łanie „systemem 
na życzenie”. Praktycznie każda z obserwowa-
nych prób podjęcia ssania (96%) kończyła się 
sukcesem. Nie zauważono przypadku odrzucenia 
przez samicę własnego młodego przy równo-

czesnym przyzwoleniu na pobranie mleka przez 
inne cielę. Młode nie zawsze dążyło do pobrania 
mleka tylko i wyłącznie od własnej matki. Być 
może wynikało to z istnienia różnic w smakowi-
tości mleka poszczególnych samic. Jednocześnie, 
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stosunkowo niski procent cieląt pobierał pokarm 
od wielu samic, co mogłoby sugerować brak ist-
nienia uzasadnienia dla tego rodzaju poczynań 
i sugerować ich przypadkowość. W zachowaniu 
samic można było dostrzec dążność do karmienia 
przede wszystkim własnego potomstwa. Obwą-
chiwały podchodzące cielę, identyfikując je na 
podstawie zapachu. Zaobserwowano, że samice 
często odpędzały młode innej łani podejmujące 
próbę ssania lub same od niego uciekały. Przy-
zwolenie na pobieranie pokarmu następowało 
najczęściej bezpośrednio po zakończeniu kar-
mienia własnego cielęcia lub gdy znajdowało 
się ono w pobliżu. Zdarzały się także przypadki 
pobierania mleka przez obce cielę w momencie, 
kiedy samica pielęgnowała własne. Podobne za-
chowania wykazują samice innych gatunków, 
np. krowy, owce czy kozy, jednak w przypadku 
większości stadnych kopytnych dopuszczanie ob-
cych młodych do ssania zdarza się bardzo rzadko. 
Zjadanie łożyska daje matce możliwość bardzo 
precyzyjnego rozpoznawania zapachu własnego 
potomstwa. Zmiana lub pozbawienie młodego 
zapachu powoduje utratę zainteresowania nim ze 
strony matki zarówno u krów, kóz, jak i owiec 
(Marchlewska-Koj, 2011).

Ekvall (1998) podaje, że poziom akceptacji 
czynności pobierania mleka przez obce cielę był 
– w przypadku samic daniela –  wielkością do-
datnio skorelowaną z wiekiem samic a ujemnie 
z poziomem przejawianych przez nie zachowań 
agresywnych. Według Pélabon i in. (1998), płeć 
cielęcia nie mała wpływu na czas trwania i czę-
stotliwość karmienia obcych cieląt przez samice 
Dama dama. Zdaniem autorów, skala zjawiska 
gwałtownie wzrastała między drugim a trzecim 
tygodniem trwania laktacji. W przypadku późno 
urodzonych cieląt obserwowano mniejszą często-
tliwość i krótszy czas pobierania mleka.

Podczas przeprowadzania obserwacji nie 
stwierdzono w karmieniu cieląt preferencji wa-
runkowanych zróżnicowaniem wielkości masy 
ich ciała. Potomstwo o większej masie ciała nie 
było faworyzowane przez samice podczas kar-
mienia przez wzgląd na fakt, że ich stopień roz-

woju stwarza większe szanse na przeżycie oraz 
istnieje prawdopodobieństwo, że osiągną większe 
gabaryty jako osobniki dorosłe. Nie zaobserwo-
wano także zróżnicowania w przejawach troski 
o cielęta drobniejsze, o najmniejszej masie ciała, 
jak również istnienia rywalizacji między młodymi 
o pokarm samic. Tendencja do pobierania pokar-
mu od wielu samic występowała u większości cie-
ląt, których urodzeniowa masa ciała była wyższa 
od średniej i należała do przedziału 8,8–10,5 kg.

Obserwacje prowadzone przez Landete-Ca-
stillejos i in. (2000) wykazały istnienie odwrotnie 
proporcjonalnej zależności między poziomem 
wydajności mlecznej łani a częstością podejmo-
wania przez cielęta prób pobierania mleka od 
obcych matek. Próby te były także częściej odno-
towywane po upływie okresu nadprodukcji mle-
ka u samic. Zdaniem autorów wyniki sugerują, 
że motywem ssania obcych samic jest potrzeba 
zrekompensowania zmniejszonej podaży mleka 
matki lub niskiej masy urodzeniowej. Nie wpły-
wa ono negatywnie na wzrost i rozwój biologicz-
nego potomstwa samic. Jak podają Bartoš i in. 
(2001 a), próby pobierania pokarmu od samic nie 
będących własnymi matkami występują również 
u bydła. Częstotliwość tego zjawiska określa au-
tor jako znaczną z uwagi na fakt, że wszystkie 
objęte badaniem cielęta minimum raz próbowały 
podbierać pokarm od innych samic.

Víchová i Bartoš (2005) stwierdzili, że wraz 
ze wzrostem częstotliwości pobierania mleka 
od krów nie będących biologicznymi matkami 
zmniejszeniu ulegała wielkość dziennych przy-
rostów cieląt. Częstotliwość ssania różnych krów 
była wyższa u cieląt z niższą masą urodzeniową 
oraz tych, których matki nie zaspokajały ich po-
trzeb. Obserwacje poczynione przez autorów wy-
kazały, że choć nie wszystkie krowy pozwalały 
na pobieranie mleka przez obce cielęta, jedynie 
w odniesieniu do trzech odnotowano przypadki 
agresywnego zachowania wobec młodych. Nie 
zaobserwowano oznak konkurencji między cielę-
tami próbującymi w tym samym czasie ssać jedną 
krowę. Cielęta pobierające mleko od obcych ma-
tek charakteryzowały się mniejszą intensywno-
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ścią wzrostu i miały niższą masę przy odsadzeniu 
w porównaniu do osobników ssących prawie wy-
łącznie lub wyłącznie mleko biologicznych ma-
tek. Tempo ssania, płeć cielęcia, wiek matki, rasa 
nie miały istotnego wpływu na częstość pobiera-
nia mleka od obcej matki. Istnienie tego rodzaju 
zależności wykazały także wyniki badań Bartoš 
i in. (2001 b), którzy wykazali, że tempo wzro-
stu cieląt ssących obce łanie było mniejsze mimo 
wysokiej częstotliwości ssania. Paranhos Da Co-
sta i in. (2000), badając przyrosty osiągane przez 
potomstwo bawoła domowego (Bubalus baublis) 
stwierdzili, że młode samiczki pobierające mle-
ko od różnych samic przyrastały intensywniej. 
Istnienia analogicznej zależności nie zaobser-
wowano jednak u samców, mimo że pokarm był 
przez nie częściej pobierany. W przypadku owiec 
zjawisko odpędzania potomstwa innych samic 
jest wyraźniej akcentowane przez pierwiastki. 
Zdaniem Marchlewskiej-Koj (2011), wieloródki 
łatwiej akceptują obce jagnię.

Badania prawideł i reguł zachowań zwie-

rząt oraz czynników wpływających na relacje 
między osobnikami w stadzie są niezbędne za-
równo w przypadku prowadzenia hodowli zwie-
rząt w niewoli, jak również potrzeby ingerencji 
w egzystencję populacji dziko żyjących. Szcze-
gółowa znajomość czynników warunkujących 
prawidłowości rozrodu gatunków chronionych 
zwiększa szansę powodzenia działań in situ. 
W przypadku jelenia iberyjskiego wiedza o tym 
szczególnym gatunku jest w Hiszpanii nieustan-
nie poszerzana dla celów naukowych, ale przede 
wszystkim w celu zminimalizowania zagrożeń 
i osiągnięcia perfekcji w działaniach na rzecz 
ochrony jego populacji. Troska o rodzimy pod-
gatunek oraz ogrom działań podjętych na rzecz 
ochrony jego populacji jest godna naśladowania. 

Zakres i efekty prac podjętych w Hiszpa-
nii na potrzeby zachowania populacji rodzi-
mego podgatunku stanowią przykład sukcesu, 
który nie staje się udziałem wszystkich organi-
zacji działających na rzecz ochrony ginących 
gatunków.
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BEHAVIOR  OF  IBERIAN  RED  DEER   (CERVUS  ELAPHUS  HISPANICUS)  HINDS 
AND  CALVES  DURING  LACTATION

Summary

Although allosucking, the sucking of non-filial offspring, can have many negative effects, it has been report-
ed across a wide range of mammalian species. The aim of the study was to determine whether allosucking has any 
impact on growth and development of the allosucking calves of Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus). The 
results of the study showed that 48.6% of calves sucked from maternal hinds and 31.4% from only non-maternal 
hinds. A common behaviour was a combination of sucking from maternal hinds and allosucking (45.7%). Potential 
risks to the hind allowing allosuckling include reduction of the amount of nutrients available to her current young 
and compromising her future reproductive success. The results suggest that allosucking does not provide any 
additional benefits to the non-filial calves. Along with the age, the relative body weight increased faster in calves 
sucking maternal hinds than in those sucking maternal and non-maternal hinds. Low birth weight and/or nutrition-
al deficiency is presumed to be what the allosucking calves were compensating for. This behaviour did not have 
a negative effect on the growth of progeny of the allonursing hinds. 

Key words: Iberian red deer, allosuckling, frequency of the sucking, growth rates
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