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1 UVOD
Reja drobnice je razširjena po celem svetu. Zaradi njihove prilagodljivosti na pašo v težko
dostopnih predelih, je moč izkoriščati zemljo, katera ni primerna za nobeno drugo obliko
živinoreje. Z rejo ovac se preprečuje zaraščanje travnikov v hribovitem kot tudi kraškem
svetu. Sposobnost dobrega izkoriščanja paše se kaže v prireji mleka, mesa in volne
(Kompan, 1996).
Gonilna sila naravne selekcije je boj za obstanek vrste in posameznika. Živali so svoje
razmnoževanje prilagodile naravi ter letnim časom. Rastlinojede živali so odvisne od
vegetacije, saj imajo mladiči največje možnosti za preživetje, če se rodijo v začetku
vegetacije. V naših podnebnih razmerah je to pomlad. Obilica hrane omogoča, da se
mladiči rodijo močni in zdravi, matere pa imajo veliko mleka. Proti koncu vegetacijskega
obdobja so mladiči že dovolj razviti, da lahko sami preživijo zimsko obdobje. Uhlevljanje
in krmljenje v zimskih mesecih je omililo delovanje naravnega mehanizma razmnoževanja.
Uhlevljanje omogoča tudi normalno rast in razvoj jesenskih in zimskih mladičev. Vendar
so rejci kljub temu upoštevali naravni ritem letnih časov, saj so bili s pomladanskimi
jagnjeti najbolj zadovoljni. V nasprotju z govedom, katero je zaradi udomačitve postalo
celoletno poliestrično, je pri ovcah večina pasem ohranila naravni biološki ritem spolne
aktivnosti ali pa je ta, le delno spremenjen (Zagožen, 1981; Nelis, 1997; Chemineau in
sod., 2008).
Osnovno vlogo pri razmnoževanju igrajo razviti spolni organi, kateri se dokončno razvijejo
tekom pubertete. Začetek pubertete se razlikuje v odvisnosti od pasme in spola živali. V
večini primerov samice prej dosežejo spolno zrelost kot samci. Poznamo več dejavnikov,
ki vplivajo kdaj bo žival prišla v puberteto. Pri ovcah je eden od njih tudi sezona, v kateri
se določena žival rodi. Ko ovce preidejo v puberteto, njihovo spolno aktivnost uravnava
dolžina svetlobe. V tem času pod vplivom hipotalamusa in hipofize začno delovati spolne
žleze. Hormoni jajčnika pri samicah poskrbijo, da pride do oploditve ter kasneje vzdržujejo
brejost in sprožijo porod. Koliko časa traja sezona pojatve, je odvisno od številnih
dejavnikov. Nekatere pasme pa so celoletno poliestrične, kar pomeni, da se jim pojatveni
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cikel ne prekine in ne preide v mirovanje. Te pasme so z gospodarskega vidika zaželene,
saj lahko proizvedejo več gnezd na leto ter so jagnjeta na voljo za prodajo tekom celega
leta in ne samo tekom ene sezone. Celoletno poliestrična je naša avtohtona pasma jezerskosolčavska. Poleg nje imamo še tri avtohtone pasme ovc, katere so dobro prilagojene
razmeram v katerih živijo. To so bovška ovca, istrska in belokranjska pramenka. Poleg
avtohtonih pasem imamo v Sloveniji tudi dve oplemenjeni pasmi, bovško in jezerskosolčavsko. Oplemenjevali smo jih z tujimi pasmami, da bi izboljšali plodnost ter mlečnost.
Tako domače kot tuje pasme bom opisala v svoji diplomski nalogi. Poudarek bom
namenila reprodukcijskim značilnostim naših avtohtonih pasem. Predvsem me bo zanimala
dolžina plemenilne sezone, v katerem letnem času se začne in ali se razlikuje glede na
pasmo. Če bodo med pasmami razlike, bom le te opisala in poskušala najti njihov vzrok,
saj živali živijo v razmeroma podobnem okolju. Opisala bom tudi, kateri dejavniki sprožijo
začetek pubertete in določajo njeno trajanje. Ugotovila bom, ali ima na to vpliv telesna
teža, sezona jagnjitve, pasma, prehrana ali še kakšni drugi dejavniki in kako sklop vseh teh
dejavnikov vpliva na začetek in trajanje pubertete pri naših avtohtonih pasmah.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 VLOGA HORMONOV PRI UREJANJU POJATVENEGA CIKLUSA
Ženske spolne organe sestavljajo primarne spolne žleze - jajčniki, organi za
razmnoževanje, to so jajcevod, maternica in nožnica, ter zunanja spolovila - sramnica,
ščegetavček in preddverje nožnice. Spolne funkcije in razmnoževanje regulira
nevrohormonalni sistem. Glavno vlogo pri tem imata hipotalamus in hipofiza, ki delujeta
na moda pri samcih oziroma jajčnike pri samicah. Pri uravnavanju procesov
razmnoževanja sodelujejo tudi živčni sistem ter čutila. Pri spolno zrelih ovcah v času
sezone reprodukcijske aktivnosti potekajo ciklične spremembe na jajčnikih. Te vplivajo na
spremembe koncentracij hormonov, kar vodi do sprememb na rodilih, maternični sluznici
in obnašanju samic. Po spremembah na jajčnikih delimo spolni cikel na dve fazi, lutealno
in folikuralno. V lutealni fazi rumeno telo izloča gestagene hormone v fulikularni pa
granulozne celice te pa izločajo estrogene hormone (Hosta in Jeras, 2010; Zerobin, 1987).
2.1.1 Hormoni hipotalamusa
Hipotalamus je sestavni del centralnega živčnega sistema. Leži na dnu lobanjske votline,
pod velikimi možgani in se povezuje s hipofizo. Ima mnogo pomembnih funkcij. Služi kot
povezava med živčnim in endokrinim sistemom. Prejema »podatke« o notranjem in
zunanjem stanju telesa. Ureja in usklajuje delovanje tkiv in notranjih organov s endokrinim
in avtonomnim živčnim sistemom.

Vpliva na številne endokrine celice preko

avtonomnega živčnega sistema. Na ta način regulira različne fiziološke procese, saj se v
njem nahajajo številni centri, kot so npr. center za lakoto, žejo, termoregulacijo in
razmnoževanje (Mcdonald, 1969; Zdovc, 2007; Sjaastad in sod., 2010; Clarke, 2014).
Hipotalamus izloča tudi hormone, kateri regulirajo delovanje hipofize. To so tako
imenovani sproščevalni hormoni, ker z svojim delovanjem omogočajo sproščanje
hormonov iz sprednjega režnja hipofize. Nevrohormoni hipotalamusa so poimenovani
glede na hipofizne hormone, ki jih regulirajo in učinke, ki jih izražajo pri izločanju. Za
uravnavanje reprodukcijskih procesov sta predvsem pomembna hormona prednjega režnja
hipofize FSH (folikle stimulirajoči hormon) in LH (luteinizirajoči hormon). Sproščata se iz
hipotalamusa, pod vplivom gonadotropin sproščujočega hormona (GnRH). Hipotalamus
3
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nadzira sintezo in izločanje hormonov hipofize na podlagi stalnega pretoka informacij iz
živčnega sistema in povratnih informacij hormonov, ki nastajajo v hipofizi in perifernih
endokrinih žlezah. Hipotalamus prenaša informacije v sprednji režen hipofize, ta pa
ohranja proizvodnjo hormonov v endokrinih žlezah na ravni, ki jo narekuje hipotalamus.
Kroženje hormonov zagotavlja povratne informacije o nevroendokrinih celicah v
hipotalamusus in endokrinih celicah v hipofizi (Mcdonald, 1969; Zdovc, 2007; Sjaastad in
sod., 2010; Clarke, 2014).
2.1.2 Hormoni hipofize
Hipofizo sestavljata sprednji in zadnji reženj. Leži na dnu lobanjske votline pod velikimi
možgani. Z izločanjem hormonov deluje na žleze z notranjim izločanjem. V sprednjem
delu izloča gonadotropne hormone, kateri delujejo neposredno na spolne žleze. Preko
hipofiznega stebla, katero vsebuje krvne žile in živce, je povezana z hipotalamusom.
Endokrine celice v hipofizi proizvajajo veliko število hormonov. Izločanje hormonov iz
hipofize, kateri uravnavajo izločanje hormonov v mnogih drugih endokrinih žlezah,
pospešujejo nevrohormoni iz hipotalamusa in hormoni katere izločajo ciljne endokrine
celice. Med najpomembnejšimi so prolaktin, rastni hormon, adrenokortikotropni hormon
(ACTH), tireotropni hormon (TSH) in gonadotropna hormona LH in FSH, ki spodbujata
izločanje spolnih hormonov pri obeh spolih. Iz zadnjega režnja hipofize (t.i. nevrohipofize)
pa se izločata antidiuretični hormon (ADH) in oksitocin, ki nastajata v hipotalamusu
(Mcdonald, 1969; Zdovc, 2007; Sjaastad in sod., 2010; Clarke, 2014).
FSH pri samicah igra pomembno vlogo pri dozorevanju jajčnikovih foliklov, razvoju
folikularnih ovojnic in izločanju folikularne tekočine. Ob pomoči LH pospešuje izločanje
estrogenov. Koncentracija FSH naraste pred pojatvijo in pade po ovulaciji, ko se jajčna
celica izloči iz jajčnika. LH deluje na folikel in pripomore k dokončni dozoritvi le tega.
Prispeva k ovulaciji in tvorbi rumenega telesa, saj povzroča luteinizacijo granuloznih celic
Pospešuje izločanje progesterona v rumenem telesu in tvori testosteron v modih pri samcih
(Mcdonald, 1969; Zdovc, 2007; Sjaastad in sod., 2010; Clarke, 2014).
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2.1.3 Delovanje in hormoni jajčnika
Jajčniki opravljajo dve nalogi: endokrino z izločanjem spolnih hormonov ter
reprodukcijsko z delitvijo, zorenjem in rastjo jajčne celice. Oblika jajčnikov se med
spolnim ciklusom spreminja (Zdovc, 2007).
Ovulacija in nastanek rumenega telesa
Jajčniki izven sezone parjenja mirujejo, ko pa se sezona približuje, začnejo folikli rasti.
Kateri dražljaj spodbudi folikle k rasti, ni povsem jasno. Nekateri menijo, da reagirajo na
povišan nivo FHS, drugi pa, da jih spodbudi sprememba razmerja med FSH in LH. V
vsakem primeru gonadotropni hormon hipofize spodbudi rast foliklov jajčnika. Sprva je ta
obdan le s plastjo granuloznih celic in se imenuje primarni folikel. Rast se nadaljuje preko
sekundarnega in terciarnega folikla, ki ju polni folikularna tekočina. Ko jajčni folikel
dozori in je pripravljen na ovulacijo, govorimo o Graafovem foliklu (Mcdonald, 1969;
Bartlewski in sod., 2011). Ob ovulaciji se iz Graafovega folikla sprosti zrela jajčna celica
in izlije folikularna tekočina, na njegovem mestu pa po ovulaciji nastane rumeno telo. To
je gobaste do okrogle oblika in sega nad površino jajčnika. Če ne pride do brejosti, rumeno
telo postopoma regresira, se zmanjšuje do te mere, da od njega ostane le sivkasta
brazgotina. Ob brejosti pa se rumeno telo pri številnih živalskih vrstah ohrani, ostane
aktivno celotno brejost in izloča progesteron. Kadar poteče več kot ena ovulacija, je
časovna razlika med njima nekje 2uri. Pri nekaterih živalskih vrstah se v celoti ne razvije
veliko foliklov v času proestrusa. Ker pa ima drobnica pogosto več ovulacij v času enega
estrusa, se jih mora v celoti razviti več (Mcdonald, 1969; Sjaastad in sod., 2010; Zdovc,
2007).
Glede na spremembe na jajčnikih pojatveni ciklus tudi pri ovcah razdelimo na folikularno
in lutealno fazo. Med folikularno fazo se zviša vsebnost LH, zniža pa vsebnost
progesterona, kar je ključno za rast in nadaljnje zorenje jajčnega folikla. Visoka vsebnost
LH, katera je posledica visoke koncentracije estradiola, omogoči ovulacijo (Sjaastad in
sod., 2010). Hipotalamus pod vplivom estrogenov dvigne nivo GnRH, to pa spodbudi
izločanje in sintezo LH in FSH. Vrh LH nastopi na začetku pojatvene faze, vrhu po 20 do
40 urah sledi ovulacija. Lutealna faza pa se začne po ovulaciji, ko se razvije rumeno telo,
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ki nastane z luteinizacijo granuloznih celic te pa izločajo progesteron. Koncentracija
progesterona je visoka do 14. dneva, 18. dan po estrusu, pa se, če ne pride do oploditve,
rumeno telo zabrazgotini in nivo progesterona pade (Reece, 1997; Chemineau in sod.,
2010). Koncentracija progesterona je najnižja prvi dan pojatve ter dva dni po koncu
mrkanja, najvišja pa med 7. in 13. dnevom ciklusa (Reece, 1997; Jenko, 2009; Sjaastad in
sod., 2010).
Ženski spolni hormoni
Estrogene izločajo granulozne celice jajčnega folikla in placenta med brejostjo. Na dan
pojava jajčnega folikla se začne izločati estradiol. Največ se ga izloči v obdobju statične
faze folikla, ko se rast folikla končuje. V skupino estrogenov sodi veliko število kemijsko
sorodnih hormonov, od katerih jih jajčnik izloča najmanj osem. Med najpomembnejše sodi
estradiol pri nebrejih samicah in estron pri brejih samicah (Reece, 1997).
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Videz foliklov pri
ovci

Kategorija in lastnosti

Primordialni
Jajčece obdano z delno
ali popolno plastjo
ploščatih folikularnih
celic
Intermediani folikel
Vsebuje skvamozne in
kuboidne folikularne
celice

Primarni folikel
Folikel z enim slojem
kuboidnih granuloznih
celic

Sekundarni folikel
Folikle z več plastmi
granuloznih celic in
oocitom, ki ga obkroža
zona pelucida

Pre-autralni folikel
Folikel z majhnimi
območji, napolnjenimi s
folikularno tekočino

Graafov folikel
Folikel z eno, v sredini
locirani votlino,
napolnjeno s tekočino

Slika 1: Prikaz različnih stopenj razvoja folikla pri ovci ( Bartlewski in sod., 2011)

Glavna naloga estrogenov je pripraviti žensko telo na oploditev. Stimulirajo rast foliklov,
in pripravijo pogoje v maternici, da se oplojena jajčna celica lahko ugnezdi. Pod vplivom
estrogenov se razvijejo sekundarni spolni znaki po puberteti in spremembe na nožnici,
sramnici in maternici med pojatvijo. Vplivajo na obnašanje pri pojatvi, saj je njihova
naloga spodbuditi samico k parjenju in omogočiti potrebne pogoje za potovanje jajčeca in
7
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semenčic. Vplivajo na razvoj mlečne žleze in občutljivost tkiv na delovanje oksitocina,
sprožijo porod. V času brejosti je koncentracija visoka še posebno pred porodom, ko
doseže vrh (Senger, 2003; Bartlewski in sod., 2011).
Progesteron nastaja v rumenem telesu. Igra ključno vlogo pri rasti žlez endometrija, saj
pripravi razmere v maternici za ugnezdenje oplojene jajčne celice in za nadaljnjo rast
zarodka. Sodeluje pri izločanju snovi iz žlez jajcevoda ter ednometrija, preprečuje krčenje
maternice med brejostjo in zavira izločanje GnRH, da ne pride do ovulacije med brejostjo.
Vpliva na hipotalamus in spolno obnašanje (Hosta in Jeras, 2010; Sjaastad in sod., 2010).
Zelo nizka koncentracija progesterona je takoj po ovulaciji, nato se od 3. do 7. dneva
ciklusa dalje začne zviševati. Pri večini živalskih vrst progesteron deluje skupaj z
estrogenom, da stimulirata sprejemljivost samca pri ženskih živalih. Ovce potrebujejo
delovanje progesterona še preden so vidni zunanji znaki delovanja estrogena (otečeno
nabreklo splovilo). S tem lahko razložimo tihe pojatve pri prvem ciklu vsake plemenilne
sezone pri sezonskih pasmah. Ker primanjkuje progesterona, katerega bi izločalo rumeno
telo, estrogen ne izzove znakov pojatve (Mcdonald, 1969; Bartlewski in sod., 2011).
Pojatveni ciklus

Med pojatvenim ciklusom se rodila postopoma pripravljajo na oploditev. V tem času
prihaja do sprememb v količini hormonov, obnašanju samic ter do sprememb na rodilih
(sramnici, jajčnikih, maternicin vagini). Njegova naloga je v periodičnih intervalih
pripraviti spolne celice za oploditev. Pojatveni ciklus lahko preide v brejost, ali se
nadaljuje, dokler pri sezonsko poliestričnih živalih ne preide v anestrijo (Jenko, 2007;
Nelis, 1997; Bartlewski in sod., 2011; Hafez, 1993). Pojatveni ciklus samice je glede na
spremembe na jačnikih, izločanje hormonov, spremembe na rodilih in obnašanje samic
sestavljen iz pet obdobij:
Proestrus je obdobje pred gonjenjem, ki pri ovcah traja dva dni. V tem obdobju hipofiza
začne sproščati FSH pod vplivom GnRH hipotalamusa. To povzroči zorenje foliklov na
jajčniku, ti pa začnejo izločati estrogene. Estrogeni povzročijo spremembe na spolnih
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organih, obnašanju, zunanje spolovilo zateče in pordeči. Samica še ne dovoli zaskoka
(Sjaastad in sod., 2010; Bartlewski in sod., 2011).
Estrus je najpomembnejše obdobje pojatvenega ciklusa, med katerim pride do ovulacije.
Samice v tem času dovolijo zaskok. Estrogeni v maternici sprožijo proliferativno fazo.
Tkivo endometrija se spreminja, sluznica brsti in žleze rastejo. V času pojatve maternični
vrat (cerviks) izloča pojatveno sluz zaradi vpliva spolnih hormonov in nevrovegetativnega
sistema. Oksitocin v času estrusa povzroča kontrakcije maternice in cerviksa. Jajcevodi se
s sekrecijo in kontrakcijami pripravljajo na sprejetje in transport jajčne celice. Pod vplivom
estrogenov se na parjenje pripravita tudi vagina in vulva (Zdovc, 2007; Nelis, 1997; Hafez,
1993). Trajanje estrusa se glede na pasme ovc razlikuje. Pri nekaterih traja od 40 do 30 ur,
lahko le od 3 do 6 ur ali celo do 50 ur. Odkrivanje mrkanja pri ovcah je nezanesljivo in
težavno, znake lažje opazimo ob prisotnosti ovna, saj ovce izločajo feromone že v času
proestrusa in s tem privlačijo ovna. Prepoznavanje mrkanja je tudi značilno glede na
pasmo. Ovce pasme Dorset so v času mrkanja bolj mirne, pri Merino pasmi pa vulva
zateče in pordeči, ovce pa so bolj nemirne (Mcdonald, 1969; Sjaastad in sod., 2010). Ko se
mrkanje končuje, pride do sprostitve jajčne celice iz jajčnega folikla. Koliko jajčnih celic
ovulira, je odvisno od pasme, prehrane, sezone in starosti živali. Ovulirajo od 1 do 4 jajčne
celice (Pogačnik in sod., 1998).
Metestrus je obdobje po parjenju, katero traja dva dni. Samice privlačijo samce, vendar
parjenja ne dovolijo več. Folikli, ki so ovulirali, se preoblikujejo v rumena telesa in
izločajo progesteron, zato se koncentracija progesterona dvigne (Mcdonald, 1969).
Maternica in maternična sluznica se začneta pripravljati na sprejem oplojene jajčne celice.
Pod vplivom progesterona se začne končevati proliferativna faza in začenja sekrecijska
faza endometrija ( izločanje materničnega mleka) (Zdovc, 2007; Sjaastad in sod., 2010).
Diestrus traja od 11 do 12 dni. V tem obdobju deluje rumeno telo in izloča progesteron.
Pod vplivom tega hormona se maternica pripravi na ugnezditev oplojene jajčne celice in
brejost (Zdovc, 2007). Če se zigota ugnezdi v maternico, rumeno telo deluje skozi celotno
brejost. Če pa ne pride do brejosti, rumeno telo preneha z delovanjem 12. ali 13. dan
pojatvenega ciklusa (Mcdonald, 1969; Sjaastad in sod., 2010).
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Anestrus je obdobje, ko so jajčniki in spolni organi nedejavni. Pri sezonsko poliestričnih
pasmah ovac to obdobje nastopi spomladi in poleti. V času anestrusa koncentracije
progesterona pade, izločanje estradiola pa se zmanjša (Zdovc, 2007; Bartlewski in sod.,
2011).
2.2 POJATVENI CIKLUS PRI OVCAH
Procesi razmnoževanja pri ovcah potekajo ciklično, zato govorimo o pojatvenih ciklusih. V
tem obdobju rodila preidejo v stopnje pripravljenosti na oploditev. Poleg sprememb na
rodilih, so opazne spremembe v obnašanju. Vloga pojatvenega ciklusa je v zaporedjih,
katera se mesečno ponavljajo, pripraviti jajčno celico, sluznico endometrija in obnašanje
ovce na oploditev. Če ne pride do brejosti se pojatveni ciklus nadaljuje. V anestrus preidejo
samice katere ne postanejo breje po končanem zadnjem ciklusu v sezoni (Jenko, 2009).
Ciklična aktivnost jajčnikov nastopi jeseni, ko se dan krajša. Ker brejost pri ovcah traja pet
mesecev se mladiči rodijo spomladi, v optimalnem času za njihovo preživetje, ovce pa
imajo na voljo dovolj kvalitetne krme (Hosta in Jeras, 2010).
Pojatveni ciklus pri ovcah povprečju traja 17 dni. Razdelimo ga na obdobje med
pojatvama, ki traja od 15 do 16 dni in na samo mrkanje, ki traja od 24 do 36 ur (Pogačnik
in sod., 1998). Dolžine pojatvenega ciklusa so med posameznimi pasmami in starostmi
izjemno konsistentne in obstajajo le majhne razlike, ki običajno niso daljše od enega
dneva. V primeru, da ne pride do ovulacije, se pojatveni cikel podaljša za približno
dvakratno normalno dolžino (Bartlewski in sod., 2011). Dolžina mrkanja se razlikuje po
posameznih pasmah, pri bolj plodnih in spolno bolj aktivnih je običajno daljša (Zagožen,
1981; Bartlewski in sod., 2011). Na trajanje mrkanja vpliva poleg pasme tudi starost živali,
sezona, prehrana ter prisotnost ovna. Prav tako imajo volnene pasme daljši pojatveni ciklus
kot mesne pasme ovac. Pojatveni ciklusi so na začetku in koncu plemenilne sezone
nekoliko krajši kot v sredini (Hafez, 1998).

10

Zalar Sterle K.Mehanizmi sezonske reprodukcijske aktivnosti pri ovcah
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

2.3 SEZONSKA REPRODUKCIJSKA AKTIVNOST
Ovce so sezonsko poliestrične živali. To pomeni, da je dolžina plemenilne sezone krajša
kot pri celoletno poliestričnih živalih, ter je posledica genetskih in okoljskih interakcij.
Ovce spadajo v tako imenovane »short-day breeaders« kar pomeni, da imajo plemenilno
sezono, ko se dan krajša jeseni in pozimi. Dolžina plemenilne sezone ni odvisna le od
prehrane, pasme, načina reje temveč tudi od geografskega položaja in razmerjem med
dolžino dneva in noči. Plemenilna sezona se konča, ko se po zimskem solsticiju začne dan
podaljševati (Pogačnik in sod., 1998; Sjaastad in sod., 2010; Clarke, 2014).
Pasme katere živijo bliže ekvatorja so večinoma celoletno poliestrične, saj ni velike razlike
v dolžini dneva in noči. S selekcijo in načinom reje so celoletno poliestričnost prenesli tudi
k nekaterim pasmam katere ne živijo blizu ekvatorja, temveč v zmernem podnebnem pasu.
To so dosegli pri romanovski, padovanski in bergamaški ovci. Po tej lastnosti slovi tudi
naša avtohtona pasma jezersko solčavska (Jenko, 2009).
Na območjih z zmerno temperaturo okolja ovce dolžino plemenilne sezone uravnavajo z
dolžino dnevne svetlobe (fotoperioda). V tropskem podnebju fotoperioda ni ključnega
pomena za uravnavanje dolžine plemenilne sezone (Nelis, 1997; Chemineau in sod., 2010).
Ovce so postopoma izgubile sezonsko naravnanost in se prilagodile klimatskim pogojem
okolja kot so vegetacija, padavine in temperatura. V obdobju z malo padavinami, visokimi
temperaturami in ob pomanjkanju hrane se razmnoževalne aktivnosti zmanjšajo. Z
nastopom deževnega obdobja se začne plemenilna sezona, kar je posledica povečanja
raznovrstnosti in količine hrane. V Maroku ima pasma Dman zelo kratko obdobje pojatev,
kar ji omogoča dve jagnjitvi na leto. Ostale pasme na tem območju imajo pojatveno sezono
od junija do decembra. Pasme kot so Dorset, Merino, Rambouillet imajo daljšo pojatveno
sezono kot Britanske pasme Southdown, Shropshire in Hampshire, saj so bliže ekvatorju
(Hafez, 1993). Plemenilna sezona mlečnih pasem na severni polobli traja od septembra do
decembra medtem ko imajo mesne pasme kratko sezono spomladi (Nelis, 1997). Nastop
prve ovulacije v sezoni je pri pasmah Sufflok, Rambouilllet, Finn‐Dorset in Dorset proti
koncu julija do avgusta, zadnje pa od začetku januarja do marca. Pri Finn in Suffolk pasmi
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se pojavlja krajša sezona paritve (Jenko, 2009). Romanovska pasma je celoletno
poliestrična, kar omogoča tri ali štiri gnezda v dveh letih (Kompan in sod., 1996).
Veliko vlogo pri uravnavanju sezonske reprodukcijske aktivnosti ima dolžina dnevne
svetlobe. Melatonin katerega izloča epifiza preko endokrinega sistema vpliva na začetek
pojatvene sezone. Svetloba zavira delovanje encimov, kateri omogočajo biosintezo
melatonina. Pri drobnici izločanje melatonina poteka po cirkadianem vzorcu. Receptorji v
mrežnici zaznavajo dražljaje svetlobe, ki so ključni za uravnavanje izločanja melatonina.
Dražljaji prehajajo preko optičnega trakta do hipotalamusa. Hipotalamus prenese dražljaj
do epifize katera je odgovorna za izločanje melatonina (Jenko, 2009; Chemineau in sod.,
2010).
Melatonin se v največji meri izloča v temnem obdobju dneva. Zato se njegova količina
poveča v obdobjih kratkih dni z manj svetlobe (pozna jesen, zima) ter zmanjša v obdobjih
dolgih dni z več svetlobe (pozna pomlad, poletje). Nihanje količine melatonina
nevroendokrini osi predstavlja signal za krajšanje ali daljšanje dnevne svetlobe in s tem
prepoznavanje letnega časa (Hafez, 1993; Arendt, 1998; Chemineau in sod.,2010).
Spremembe v količini melatonina so ugotovljene tudi pri naših avtohtonih pasmah ovc.
Najvišja vrednost melatonina je bila izmerjena pri istrski pramenki, najnižja pa pri jezersko
solčavski, kar kaže na različno zaznavanje fotoperiode pri različnih pasmah. Med junijem
in septembrom so jezersko solčavska, bovška in istrska pramenka imele nizko količino
melatonina. Količina melatonina je začela naraščati pozimi. Pri bovški pasmi je
koncentracija melatonina dosegla vrh v aprilu, jezersko solčavski februarja ter istrski
marca. Reprodukcijska aktivnost je prenehala, ko je bila koncentracija melatonina največja
(Jenko, 2009).
Prav tako preko hipotalamusa na reprodukcijsko funkcijo živali vpliva tudi hormon
maščobnega tkiva leptin, ki preko zapletenih nevroendokrinih mehanizmov vpliva na
izločanje GnRH iz hipotalamusa. Leptin lahko zavira ali spodbuja izločanje GnRH. Na
sintezo in ekspresiji leptina pomembno vpliva energetsko ravnotežje živali. Ob stradanju
živali oziroma ob negativni energetski bilanci koncentracija leptina pade, ob pozitivni
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bilanci pa naraste. Leptin se s krvjo prenaša do hipotalamusa. Deluje kot signalna molekula
za sitost. Koncentracija leptina v krvi sporoča možganom stanje energijskih zalog v telesu,
saj je njegova koncentracija sorazmerna količini maščobnega tkiva. Na ta način leptin
regulira apetit in metabolizem. S tem telo samo poskrbi, da prepreči prekomerno nalaganje
tolšče. Pri stradanju pa s stimulacijo jemanja hrane in zaviranjem reprodukcijske aktivnosti
omogoča prilagoditev organizma na podhranjenost. Količina leptina se poveča v obdobjih
z daljšimi dnevi. Prav tako je bil učinek leptina večji spomladi kot jeseni ter večji pri
samicah kot samcih (Jenko, 2009; Clarke, 2014; Roa in sod., 2010).

Obdobje pojatvenega
ciklusa

Obdobje anestrusa
Pomlad

Poletje

Jesen

Zima

Fotoperioda
(Dolžina dneva)

Luteinizirajoči hormon

Slika 2: Vpliv fotoperiode na sezonsko reprodukcijo (Clarke in Smith, 2010)

2.4 PUBERTETA PRI OVCAH
Puberteta ali čas nastopa prvega estrusa je začetek obdobja, ko samice postanejo spolno
zrele in postanejo sekundarni spolni znaki vidni. Spolna zrelost pomeni zmožnost
razmnoževanja. Od rojstva do pubertete se spolni organi razvijajo v skladu z splošno
telesno rastjo. V času pubertete pa se rast le teh pospeši (Mcdonald, 1969).
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Na začetek pubertete pri ovcah v večji meri vplivata fotoperioda in temperatura, odvisen pa
je tudi od telesne teže. Le-ta pa je odvisna od prehrane, velikosti gnezda, starosti ter v
katerem letnem času so bili mladiči skoteni. Pri veliki večini pasem puberteta nastopi , ko
so jagnjice stare od 5 do 10 mesecev. Sezonske pasme jo dosežejo nekoliko kasneje, pri 15
do 18 mesecih. Prvo mrkanje nastopi pri telesni teži od 30 do 50 kg, kar predstavlja 5070% odrasle teže. Začetek pubertete bi bil lahko povezan z doseganjem določene telesne
mase in deležem maščobnega tkiva, kot signal za začetek aktivnosti jajčnikov. V tem
smislu pomembno vlogo igra hormon maščobnega tkiva leptin, kateri organizmu sporoča
trenutno prehransko stanje. Ko je masa primerna aktivira reprodukcijsko os (Jenko, 2009;
Roa in sod., 2010).
Številni endokrini mehanizmi, kateri so potrebni za ovulacijo, lahko delujejo že pred
puberteto. Jagnjeta rojena spomladi, imajo povečano izločanje LH in puberteto lahko
dosežejo že pri starosti 20 tednov, vendar pa jo zaradi sezonske naravnanosti same
reprodukcije dosežejo jeseni pri starosti 30 do 35 tednov. Pri jagnjicah, rojenih spomladi,
je krajšanje dneva ključen znak za začetek pojatvenega cikla (Foster in sod., 1988).
Jagnjeta rojena jeseni, pa so stara 30 tednov v času anestrusa ter se jim čas nastopa
ovulacije podaljša na starost 50 tednov. Fiziološki dogodki v času pubertete so podobni
tistim, ki urejajo začetek spolne sezone pri odraslih ovcah (Nelis, 1997; Fitzgerald in sod.,
1982).
V splošnem manjše pasme določene vrste dosežejo puberteto veliko prej kot večje. Pri
vzhodno frizijski pasmi jagnjice spolno dozorijo pri 6 mesecih, pri Finski landrac pri enem
letu starosti, ovni nekoliko prej, pri 6-7 mesecih. Romanovska pasma je zgodaj spolno
zrela, ovni so zreli že pri 3 mesecih, jagnjice od med 5 in 6 meseci, nekatere jagnijo že pri
enem letu. Oplemenjena jezersko solčavska spolno dozori pri starosti 4 do 6 mesecev, na
zgodnejšo spolno zrelost je doprineslo oplemenjevanje z romanovsko (Kompan, 1996).
Podnebje pod katerega vključujemo temperaturo, vlago in spremembe v količini dnevne
svetlobe, vpliva na začetek pubertete. V tropskem podnebju nastopi puberteta hitreje kot pa
v zmerno hladnem podnebju. Pri sezonsko pasmah ovac tudi sezona, v kateri je rojena
določena žival, vpliva na začetek pubertete. Jagnjeta rojena v začetku pomladi, lahko
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pridejo v estrus že pri 180 dnevih starosti. Jagnjeta, rojena pozno pomladi ali zgodaj poleti,
pa pridejo v estrus šele naslednje leto v času paritvene sezone, ko so stara 400-500 dni. Če
je hipotalamusno hipofizeno-gonadalna os dovolj razvita, se puberteta lahko začne zgodaj.
Kadar pa ta os ni razvita in dovolj pripravljena, pa sezona nima vpliva na začetek pubertete
in poteče celo leto preden pride do druge paritvene sezone. Pri ne sezonskih pasmah ima
vpliv tudi prehrana. Pri obilici hrane se puberteta začne prej kot pri pomanjkanju
(Mcdonald, 1969; Clarke in Smith, 2010; Claus in Salloum, 2005).
Na začetek pubertete vpliva svetloba preko melatonina, ki preko GnRH pospeši razvoj
foliklov v jajčniku, produkcijo estradiola in ovulacijo. Koncentracije LH in FSH so bile pri
jagnjetih rojenih od marca do julija večje kot pri avgustovskih jagnjetih. Spomladi rojenim
jagnjicam, naraščanje melatonina jeseni spodbudi puberteto. Pri jagnjice katere, do jeseni
niso dosegle primerne telesne teže puberteta izostane (Jenko, 2009; Fitzgerald in Butler,
1982).
Feromoni ki jih izločajo samci, pospešujejo izločanje GnRH pri samicah, ta pa spodbudi
jajčnike k delovanju. Prav tako naj bi sesanje jagnjeta pri različnih pasmah spodbudilo
povečanje nastajanja endogenih opiodov, le ti pa zavirajo izločanje LH in FSH. Sesanje
naj bi prav tako povečalo količino in učinek prolaktina. Ta porast pa je pomembna
predvsem za galaktopoezo (Claus in Salloum, 2005).
2.5 REPRODUKCIJSKE LASTNOSTI SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM OVC
Večina meritev koncentracije hormonov pri ovcah je bila opravljena na Centru za
sonaravno rekultiviranje Vremščica Veterinarske fakultete UL. Skupino 30 ovc, ki je
vključevala po 10 predstavnic jezersko-solčavske, bovške in istrske pasme so spremljali od
starosti 3 mesecev do približno 4 let. Dolžina pojatvenega ciklusa, začetek pubertete in
vzorci sezonske reprodukcijske aktivnosti so bili ugotovljeni na osnovi meritev
koncentracij progesterona v krvnem serumu.
Za določevanje hormonov pri določenih živali v določenem časovnem zaporedju, so jemali
vzorce krvi. V krvnem serumu so s pomočjo encimskoimunskih metod določili
koncentracijo progesterona in estradiola. Na osnovi koncentracij progesterona so
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ugotavljali, kdaj se je začela aktivnost jajčnikov, koliko časa je trajala ter kdaj so se živali
obrejile.

Slika 3:Koncentracija progesterona in estradiola pri istrskih ovcah med pojatvenim ciklusom (Hosta in Jeras, 2010)

Dolžina pojatvenega ciklusa se je med posameznimi ovcami razlikovala in je trajala od 12
dni pa vse do 20 dni. Pri večini ovc je pojatveni ciklus trajal 14 do 16 dni, v povprečju pa
je trajal 15,27 dni. Pri jezersko solčavski pasmi pa je v povprečju trajal 15,8 dni.
Progesteron se je izločal po značilnem vzorcu. Pri ovcah s krajšim ciklom je bila najvišja
vrednost progesterona izmerjena prej, kot pri ovcah z daljšim ciklusom. Izmerili so da je
povprečno najvišja vrednost progesterona bila 10. dan ciklusa. Pri istrski pramenki, katera
ima krajši cikel, folikularna faza nastopi hitreje, zato je bila višja povprečna vrednost
progesterona izmerjena prej. Pri ovcah z 12- dnevnim ciklusom je bila najvišja
koncentracija progesterona izmerjena 8. dan, pri ovcah z 14-dnevnim ciklusom pa 10. dan.
Pri 16. In 20 dnevnim ciklusom je bila najvišja vrednost zaznan 12. dan in 14. dan. To
pomeni, da je dolžina pojatvenega ciklusa odvisna od dinamike izločanja progesterona v
začetnem obdobju ciklusa (Hosta in Jeras, 2010). V isti študiji je bila izmerjena tudi
koncentracija estradiola in ugotovljene velike individualne razlike med posameznimi
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ovcami. Te so bile verjetno posledica različne reprodukcijske aktivnosti preiskovanih ovc.
Koncentracije estradiola so bile rahlo višje v folikularni fazi (Hosta in Jeras, 2010).
Začetek pubertete je pri ovcah deloma tudi pasemsko pogojen, poleg tega pa na začetek
pubertete vplivata tudi prehrana in sezona rojstva. Pri slovenskih avtohtonih pasmah so
prav tako razlike pri začetku pubertete, kar so ugotovili na podlagi koncentracije
progesterona kot pokazatelja ciklične aktivnosti jajčnikov. Pri jezersko-solčavski pasmi se
je ciklična aktivnost jajčnikov začela pri povprečni starosti 7,7 meseca ter je trajala od
septembra do marca. Največ aktivnih ovc, kar 80% je bilo zabeleženih od novembra do
decembra. Pri bovški pasmi se je ciklična aktivnost začela pri povprečni starosti 8,5
meseca. Trajala je od oktobra do maja z največ aktivnih ovc, v decembru kar 100%. Pri
istrski pramenki je velika večina dosegla puberteto pri 18 mesecih starosti, v času od
septembra do januarja. Pozno spolno zrelost bi lahko pojasnili z dejstvom, da dosežejo
manj kot polovico odrasle teže prvo jesen (Čebulj-Kadunc in sod., 2017).
Pri ovcah prva reproduktivna sezona po puberteti traja od 3,3 do 5,5 meseca in je mesec
krajša od sezone odraslih ovc (Čebulj-Kadunc in sod., 2017). Pri bovški pasmi je trajala 4
mesece, pri jezersko solčavski pa 3,9 meseca. Pri istrski pramenki so ciklično aktivnost
jajčnikov pri večini jagnjic ugotovili šele naslednjo jesen po rojstvu, in je trajala 3,7
meseca. Trajanje anestrusa je bilo pri jagnjicah daljše kot pri ovcah katere so že jagnile
(Čebulj-Kadunc in sod., 2017).
Tudi vzorci sezonske reprodukcijske aktivnosti so bili ugotovljeni na osnovi meritev
koncentracij progesterona. Čeprav so bile ugotovljene razlike v koncentraciji progesterona,
med pasmami, so spremembe koncentracij pri jezersko-solčavski in bovški pasmi v prvem
letu študije potekale po enakem vzorcu. Pri jezersko solčavska pasmi se začne
reprodukcijska sezona junija ter traja do januarja. Za razliko od drugih dveh pasem so se
nekatere ovce obrejile že avgusta. S tem dobijo rejci jagnjeta tudi pozimi. Vendar se jih je
večina obrejila po novembru, najpogosteje decembra in januarja in tako potekajo jagnjitve
od februarja do aprila. Pri bovški pasmi je reprodukcijska sezona trajala od avgusta do
januarja. Vrh je dosegla decembra in januarja, takrat je bilo tudi največ brejih ovc. Za
razliko od jezersko solčavske je bilo oktobra in novembra večje število brejih ovc, saj je
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bila ciklična aktivnost pri bovški višja septembra ter se veliko bolj zmanjšala oktobra in
novembra kot pri jezersko-solčavski, pri kateri se je ciklična aktivnost znatno zmanjšala
šele januarja. Pri istrski pramenki se je reprodukcijska sezona začela septembra ter trajala
do decembra. Vrh aktivnosti je dosegla decembra. Ovce so se v veliki večini obrejile po
januarju. Kljub enakim pogojem kot so temperatura, okolje, in ista zemljepisna širina so te
tri pasme razvile drugačno sezonsko reprodukcijo. Razlikujejo se v času začetka pubertete,
ciklusa in trajanju le tega. Prav tako je jezersko solčavska celoletno poliestriča, kar jo še
dodatno loči od ostalih dveh pasem (Čebulj-Kadunc in sod., 2017).
Ugotovitve kažejo, da istrska pramenka kasneje spolno dozori kot bovška in jezersko
solčavska. Pozno spolno zrelost bi lahko pripisali dejstvu, da prvo jesen ne dosežejo dovolj
velike teže saj puberteta nastopi, ko žival doseže polovico svoje odrasle teže. Prav tako ima
krajšo reprodukcijsko aktivnost. Jezersko solčavska pasma pa je bila ciklično aktivna vse
leto (Čebulj-Kadunc in sod., 2017).
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Slika 4: Delež ovc v ciklusu in brejosti glede na fotoperiodo in letne čase. A - Jezersko-solčavska, B - bovška, C - istrska
pramenka (Čebulj-Kadunc in sod., 2017).
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3 RAZPRAVA IN SKLEPI
3.1 RAZPRAVA
V svoji diplomski nalogi sem proučevala mehanizme, kateri vplivajo na začetek, trajanje in
konec reprodukcijske sezone in jih podrobneje opisala. Posvetila sem se tudi začetku
nastopa pubertete, ki je s stališča rejcev zelo pomemben za nadaljnjo rejo mladic.
Velika večina pasem ovc je sezonsko poliestričnih, tudi naši avtohtoni pasmi bovška in
istrska pramenka. Sezonska aktivnost je pri bovški ovci daljša kot pri istrski pramenki.
Jezersko-solčavska ovca je celoletno polietsrična, kar omogoča jagnjitve preko celega leta.
Sezona reprodukcije ovc se začne jeseni, ko se dan krajša. Ovce spremembe v dolžini
dneva zaznajo z spremembo koncentracije melatonina. Izloča ga epifiza pod vplivom
hipotalamusa. Melatonin se izloča v temnem delu dneva, zato se njegova koncentracija
povečuje jeseni, ko se dnevi krajšajo. V tem času se začne ciklična aktivnost jajčnikov pri
ovcah. Ovce iz anestrusa (obdobja mirovanja spolnih organov) preidejo v proestru oziroma
pripravljalno dobo. V tem času začno jajčniki izločati estrogene, hipofiza pa FSH in LH.
Po dveh dneh sledi estrus - obdobje mrkanja, ki traja od 30-40 ur, odvisno od pasme, v tem
času pride do ovulacije ter do oploditve. Če ne pride do oploditve se pojatev ponovi nekje
po 17 dneh. Na sezonsko aktivnost vplivajo tudi klimatski dejavniki kot so temperatura in
padavine predvsem v tropskem podnebju, kjer vplivajo bolj kot fotoperioda.
Puberteta je čas ko samice postanejo spolno zrele, sekundarni spolni znaki pa vidni. V tem
času se rast spolnih organov pospeši. Za zgodaj spolno zrelo pasmo velja romanovska.
Jezersko solčavska in bovška dozorita pri 6-8 mesecih, istrska pramenka pa pri 16 do 18
mesecih. Pozno spolno zrelost bi pripisala dejstvu, da prvo jesen ne doseže primerne teže,
saj puberteta nastopi, ko žival doseže polovico odrasle teže. Pri tem ima vpliv sezona
jagnjitve. Mladice rojene zgodaj spomladi se začnejo mrkati že jeseni. Krajšanje dneva je
za njih ključen znak za začetek pojatvenega cikla. Jagnjeta rojena zgodaj poleti, pa pridejo
v mrkanje šele naslednje leto v času paritvene sezone, ko so stara 400 do 500 dni.
Za dobre živinorejske rezultate potrebujemo zdrave in močne živali. K temu neposredno
vpliva tudi reprodukcija. Velike in zrele mladice ob pripustu so pogoj za veliko in močno
čredo, preko katere dobimo večja jagnjeta in večje količine mleka. Če poznamo
mehanizme sezonske reprodukcije, lažje sledimo mrkanju ovc in posledično brejosti.
Rejec, kateri dobro pozna reprodukcijske lastnosti svoje pasme, lažje regulira rojstva
jagnjet. Za uspešno rejo niso dovolj le izkušnje, potrebno je tudi znanje. O reji drobnice je
že veliko znanega. Strokovnjaki in svetovalci že vrsto let iščejo izboljšave, odkritja,
iznajdbe za povečano produktivnost pri reji drobnice, katere hitro najdejo pot v prakso.
Upam da bo tudi moja diplomska naloga doprinesla k boljšemu razumevanju sezonske
reprodukcijske aktivnosti ovc še posebno naših avtohtonih pasem.
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3.2 SKLEPI
Iz pregleda literature sem prišla do naslednjih ugotovitev:
-

Ovce so sezonsko poliestrične živali, to pomeni, da plemenilna sezona nastopi, ko se
dan krajša jeseni in pozimi.

-

Dolžina plemenilne sezone je odvisna od prehrane, pasme, načina reje, geografskega
položaja in razmerjem med dolžino dneva in noči.

-

Ovce spremembe v dolžini dneva zaznajo z spremembo koncentracije melatonina.

-

Epifiza izloča melatonin v temnem delu dneva, zato se njegova koncentracija
povečuje jeseni, ko se dnevi krajšajo.

-

Celoletno poliestrična je naša avtohtona

jezersko solčavska ovca, kar omogoča

jagnjitve preko celega leta.
-

Nastop pubertete je odvisen od telesne teže, sezone rojstva, velikosti gnezda in
pasme.

-

Večina pasem doseže pubertete pri starosti od 5 do 10 mesecev, sezonske pasme pa
nekoliko kasneje, pri 15 do 18 mesecih.

-

Istrska pramenka kasneje spolno dozori kot bovška in jezersko solčavska.
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