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Analiza jakościowa tkanek i narządów kaczki krzyżówki (Anasplatyrhynchos L.) 
pozyskanych w wybranych okręgach łowieckich

Celem pracy była analiza jakościowa tkanek i narządów kaczki krzyżówki (Anas 

platyrhynchos L.) w aspekcie diety człowieka oraz oszacowania możliwego zagrożenia 

higieniczno-toksykologicznego związanego ze stężeniem wybranych pierwiastków.

Ocena stopnia akumulacji metali ciężkich w tkankach i narządach kaczki krzyżówki 

stanowi jeden z elementów działań profilaktycznych mających na celu zabezpieczenie ludzi 

przez negatywnymi skutkami skażenia nimi środowiska. W dostępnej literaturze istnieje 

niewiele danych dotyczących analizy jakościowej mięsa i narządów kaczki krzyżówki. Wynika 

to z faktu, że mięso tego gatunku, przez dużą trudność pozyskania oraz specyficzny smak, nie 

jest zbyt popularne. Jednakże rozwój trendu turystyki kulinarnej, w której turyści wyruszają w 

podróż śladem dzikiej przyrody oraz tradycji danego regionu, sprawia że mięso kaczki 

krzyżówki mogłoby stanowić atrakcyjny surowiec kulinarny. Biorąc pod uwagę powyższe 

kwestie oraz niewystarczająco poznane zagadnienie obciążenia siedleckiego i leszczyńskiego 

okręgu łowieckiego metalami ciężkimi oraz niewielką ilość badań i opracowań dotyczących 

analizy jakościowej tkanek i narządów dzikiej kaczki krzyżówki postawiono sobie następujące 

cele: określenie stężenia wybranych makro- i mikroelementów, w materiale biologicznym 

pochodzącym od kaczki krzyżówki (mięśnie piersiowe, mięśnie nóg, wątroba) z badanych 

obszarów; przeanalizowanie ewentualnych związków między stężeniem makro- i 

mikroelementów w różnych materiałach pochodzących od osobników należących do tego 

samego gatunku zwierzęcia oraz wpływ płci i pochodzenia na te parametry; pośrednia 

ewaluacja stopnia zanieczyszczenia środowiska w okręgu leszczyńskim i siedleckim na 

podstawie danych uzyskanych z analiz materiału biologicznego oraz ocenienie przydatności 

kaczki krzyżówki jako bioindykatora stopnia skażenia środowiska kadmem i ołowiem; analizę 

rzeźną i częściową dysekcję pozyskanych ptaków; oznaczenie profilu kwasów tłuszczowych w 

próbkach biologicznych (mięśnie piersiowe, mięśnie nóg, wątroba); oznaczanie popiołu 

całkowitego, suchej masy oraz zawartości azotu ogólnego stosując współczynnik 

przeliczeniowy azotu na białko 6,25 w próbkach biologicznych (mięśnie piersiowe, mięśnie 

nóg, wątroba oraz żołądek mięśniowy); przeanalizowanie ewentualnych zależności pomiędzy:



masą ciała ptaków po odstrzale (g), a masą ciała po oskubaniu z łapami bez głowy (g), tuszki z 

łapami, tuszki schłodzonej (po 24 godz.) (g), łap (g), mięśni piersiowych (g), mięśni nóg (g), 

serca (g), wątroby (g) i żołądka (g); przeanalizowanie ewentualnych związków pomiędzy 

profilem kwasów tłuszczowych, a badanym materiałem biologicznym oraz wpływem płci i 

miejsca pozyskania ptaków; przeanalizowanie ewentualnych związków pomiędzy zawartością 

białka ogólnego, suchą masą, popiołem całkowitym, a badanym materiałem biologicznym oraz 

wpływem płci i miejscem pozyskania ptaków na te parametry.

Badania przeprowadzono w latach 2015-2016. Doświadczeniami objęto tkanki oraz 

narządy (mięśnie piersiowe, mięśnie nóg, wątroba oraz serce) kaczek krzyżówek. W celu 

uzyskania materiału pochodzącego od kaczek krzyżówek odchowanych w 2 strefach badań, 

termin ich pozyskania został ograniczony do pierwszych dwóch miesięcy okresu polowań na 

gatunek, tj. od 15 sierpnia do 15 października, kiedy to ptaki jeszcze nie rozpoczynały migracji. 

Pierwsza strefa obejmowała siedlecki okręg łowiecki (siedl. okr. łow.) znajdujący się w 

województwie mazowieckim, natomiast druga leszczyński okręg łowiecki (leszcz, okr. łow.) 

usytuowany w województwie wielkopolskim. Materiał do badań stanowiły 48 sztuki kaczek 

krzyżówek, przy czym w siedl. okr. łow. pozyskano 11 samic i 11 samców, zaś w leszcz, okr. 

łow. 14 samic i 12 samców. Zawartość azotu ogólnego oznaczono metodą Kjeldahla, stosując 

współczynnik przeliczeniowy azotu na białko 6,25 zgodnie z normą PN-75/A-04018. 

Oznaczenie zawartości suchej masy wykonano wg normy PN-ISO 1442:2000, zaś popiołu 

całkowitego wykonano wg normy PN-ISO 936:2000. Zawartość wybranych pierwiastków w 

mięśniach piersiowych oraz nóg i wątrobie oznaczono metodą ICP OES (Inductively Coupled 

Plasma Optical Emission Spectrometry). Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych w 

mięśniach piersiowych i nóg oraz wątrobie przeprowadzono metodą SIR (Selected Ion 

Recording). Analizę zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w lipidach 

wykonano techniką chromatografii gazowej ze spektrometrią mas GCMS. Materiał liczbowy 

scharakteryzowano za pomocą: średniej arytmetycznej (x ), wartości ekstremalnych (min., 

maks.), odchylenia standardowego (s) oraz współczynnika zmienności (V%). Przeprowadzono 

również 2-kierunkową nieortogonalną analizę wariancji (test F-Fishera-Snedecora). 

Szczegółowego porównania średnich dokonano korzystając z testu Tukeya przyjmując poziom 

istotności 0,05. Wyznaczono także zależności między badanymi cechami, korzystając ze 

współczynnika korelacji prostej (r) Pearsona, a istotność tych zależności zweryfikowano na 

poziomie istotności 0,05 i 0,01.

W wyniku analizy pierwiastków stwierdzono przekroczony dopuszczalny poziom Pb w 

mięśniach piersiowych w 4 próbach z leszcz, okr. łow., zaś w mięśniach nóg w 7 próbach (3 z



siedl. okr. łowieckim, 4 z leszcz, okr. łow.). Wskazano, istotnie wyższe średnie stężenie Pb, Zn, 

Cu oraz istotnie niższe Mn oraz Cd w wątrobie ptaków pozyskanych w leszcz, okr. łow. niż w 

siedl. okr. łow. Stwierdzono dodatnie istotne zależności między masą mięśni piersiowych u 

samic a zawartością Mn. Z kolei istotne ujemne pomiędzy masą tych mięśni a zawartością Zn 

(u samic), Mo (u samic), Pb (u obu płci) oraz Cd (u obu płci).

W wyniku analizy profilu kwasów tłuszczowych stwierdzono dominujący udział 

kwasów oleinowego, linolowego, palmitynowego i stearynowego mięśniach kaczek krzyżówek 

pozyskanych w obu analizowanych okręgach łowieckich. W mięśniach kaczek krzyżówek z 

siedl. okr. łow. stwierdzono istotnie wyższe średnie stężenie kwasów linolowego oraz a- 

linolenowego, niż u ptaków z leszcz, okr. łow. Ponadto stwierdzono wyższy średni poziom SFA 

i MUFA w tkankach kaczek krzyżówek z leszcz, okr. łow. niż z siedl. okr. łow. Z kolei istotnie 

wyższy średni udział PUFA, w tym PUFA n-6 i PUFA n-3 oraz stosunku PUFA/SFA 

zaobserwowano w mięśniach ptaków z siedl. okr. łow. Analiza składu tłuszczowego wątrób 

kaczek krzyżówek z siedl. okr. łow. wykazała istotnie niższy średni udział kwasów PUFA n-6 

i istotnie wyższy PUFA n-3 niż u ptaków z leszcz, okr. łow. Samice kaczek krzyżówek 

odznaczały się istotnie wyższym średnim stężeniem PUFA n-3 oraz stosunkiem PUFA/SFA w 

mięśniach oraz istotnie niższą wartością SFA i stosunku PUFA n-6/ PUFA n-3 w porównaniu 

z samcami.

Analiza uzyskanych wyników wykazała korzystny, z punktu widzenia diety człowieka, 

profil kwasów tłuszczowych tkanek i narządów kaczki krzyżówki. Kaczka krzyżówka 

przejawiała mierzalną odpowiedź na działanie toksycznych czynników środowiska, a poziomy 

pierwiastków, z wyjątkiem Pb, w mięśniach kaczek krzyżówek uznano za niezagrażające 

zdrowiu konsumentów. Zaobserwowane w badaniach własnych poziomy ołowiu świadczą o 

dużym stopniu narażenia zwierząt na zatrucie tym pierwiastkiem.
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ABSTRACT

Qualitative analysis of selected tissues and organs of mallard ducks (Anas platyrhynchos

L.) obtained from selected hunting districts

The aim of this study was to qualitatively analyze health-promoting effects on the 

human body of selected mallard duck (Anas platyrhynchos L.) tissues and organs in the aspect 

of human diet and toxicological risk related to the content of selected elements.

The assessment o f the degree of accumulation of heavy metals in the tissues and organs 

of mallard duck is one of the elements of preventive measures aimed at protecting people 

against the negative effects of environmental contamination. Only few data is available in 

the reference literature on the qualitative analysis of mallard duck meat and organs. This is due 

to the fact that the meat of this species is not very popular due to the difficulty of obtaining and 

specific taste. However, the development of the food tourism (exploration of food as the 

purpose of turism itself) makes mallard duck meat an attractive culinary resource. Given the 

above background and the insufficiently understood problem of heavy metals burdening the 

leszczyński and siedlecki districts, and a small amount of research and studies on the qualitative 

analysis o f tissues and organs of wild mallard duck, the following objectives were set: 

determination of the concentration of selected macro- and microelements in biological material 

from mallard duck (pectoral muscles, leg muscles, liver) from the studied areas; to analyze 

possible relationships between the concentration of macro- and microelements in different 

materials from individuals belonging to the same animal species and the influence o f sex and 

origin on these parameters; indirect evaluation of the degree of environmental pollution in the 

leszczyński and siedlecki districts on the basis of data obtained from analyzes of biological 

material and assessment of the suitability o f mallard duck as a bioindicator of the level of 

environmental contamination with Cd and Pb; slaughter analysis and partial dissection of 

mallard duck; determination of the fatty acid profile in biological samples (pectoral muscles, 

leg muscles, liver); determination o f total ash, dry weight and total nitrogen content using the 

nitrogen to protein conversion factor of 6.25 in biological samples (pectoral muscles, leg 

muscles, liver and gizzard); analysis of possible relationships between: body weight of birds 

after shooting (g) and body weight after plucking with feet without head (g), carcass with feet, 

chilled carcass (after 24 hours) (g), feet (g), pectoral muscles (g), leg muscles (g), heart (g), 

liver (g) and gizzard (g); analysis of possible relationships between the fatty acid profile and



the biological samples as well as the influence of sex and place of harvesting of birds analysis 

of possible relationships between the total protein content, dry matter, total ash and the tested 

biological material, as well as the influence o f sex and the place o f collection of the birds on 

these parameters.

The collection o f samples and study was carried out in 2015-2016. The collection was 

limited to the first two months of the species hunting season, i.e. from 15 August to 15 October, 

before their migration. The research was carried out on the muscles and organs (pectoral 

muscles, leg muscles, liver and heart) o f mallard ducks obtained in 2 study zones. The first zone 

covered siedlecki hunting district (siedlecki h.d) located in the Masovian Voivodeship, while 

the second zone leszczyński hunting district (leszczyński h.d) located in the Greater Poland 

Voivodeship. Tissues and organs of 48 birds from siedlecki hunting district (siedlecki h.d.) and 

leszczyński hunting distict (leszczyński h.d.), respectively 11 males and 11 females and 12 

males and 14 females, were analyzed. A percent of a crude protein, dry matter and crude ash in 

pectoral and leg muscles, heart, liver and gizzard has been determined. Total nitrogen content 

has been determined by the Kjeldahl method, using the nitrogen to protein conversion factor of 

6.25 according to the PN-75 / A-04018 standard. The dry matter content has been determined 

according to the PN-ISO 1442: 2000 standard, and the total crude ash content has been 

determined according to the PN-ISO 936: 2000 standard. The content o f elements in the 

pectoral muscles, leg muscles and liver has been determined by the ICP OES method 

(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry). Determination o f the fatty acid 

profile in the pectoral muscles, leg muscles and liver was performed using the Selected Ion 

Recording (SIR) method. The content of a fatty acid methyl esters (FAME) in lipids was 

analyzed by a gas chromatography with a GCMS mass spectrometry. The obtained results were 

characterized by: arithmetic mean (x~j, extreme values (min., max.), standard deviation (s) and 

a coefficient o f variation (V%). A two-way non-orthogonal analysis o f variance (F-Fisher- 

Snedecor test) also has been performed. A detailed compare o f the means has been made by 

using the Tukey's test, assuming that the significance level is 0.05. The relationships between 

the examined features have been determined by using the Pearson simple correlation coefficient 

(r), and the significance o f these relationships has been verified at the significance level o f 0.05 

and 0.01.

Acceptable level o f Pb was exceeded in 4 pectoral muscle samples from leszczyński 

h.d., and 7 leg muscle samples (3 from siedlecki h.d. and 4 from leszczyński h.d.). Livers 

obtained from leszczyński h.d. had a significantly higher average content of Pb, Zn, and Cu and 

significantly lower average content o f Cd than livers from siedlecki h.d. Positive significant



correlation were found between the weight of pectoral muscles in females and the content of 

Mn. By contrast significant negative correlation between the mass o f these muscles and the 

content of Zn (in females), Mo (in females), Pb (in both sexes) and Cd (in both sexes). Livers 

obtained from leszczyński h.d. had a significant higher average content of Pb, Zn, and Cu and 

a significantly lower average content of Cd than livers from siedlecki h.d.

Oleic, linoleic, palmitic, and stearic acids were the primary fatty acids detected in 

mallard muscles. Muscles obtained from siedlecki h.d. had a significantly higher content of 

linoleic and a-linolenic acids. A significantly higher mean level of SFA and MUFA was found 

in the tissues of mallard from leszczyński h.d than from siedlecki h.d. By contrast, a 

significantly higher mean level of PUFA, including n-6 PUFA and n-3 PUFA, and the 

PUFA/SFA ratio has been observed in the muscles o f birds from siedlecki h.d. In the liver of 

mallard ducks from siedlecki h.d. a significantly lower mean level o f n-6 PUFAs and a 

significantly higher n-3 PUFA than in the same organ birds form leszczyński h.d. have been 

shown. Female mallard ducks had a significantly higher mean concentration of n-3 PUFA and 

the ratio o f PUFA/SFA in muscles as well as a significantly lower value of SFA and n-6 

PUFA/n-3 PUFA ratio compared to the males.

In summary, the results of the study indicate that tissues and organs of mallard ducks 

have a beneficial fatty acids profile. Mallard duck showed a measurable response to 

environmental toxicities. Besides Pb, the content levels of all elements were acceptable and 

assessed as non-hazardous for consumers health. The observed levels o f Pb indicate that 

animals are highly exposed to this element poisoning.
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