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Gruźlica u żubrów w Bieszczadach

Krzysztof Anusz, Andrzej Salwa1, Jerzy Kita

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
1 Zakład Higieny Weterynaryjnej, Gdańsk

Zakażeniom zwierząt wolno żyjących prątkami bydlęcymi sprzyja coraz bliższy kontakt
z bydłem hodowlanym – między innymi coraz częściej występująca hodowla bydła na
terenach chronionych, w rezerwatach przyrody. Ze zbliżoną sytuacją mamy do czynienia
w Bieszczadach.

Celem niniejszych badań było: rozpoznanie rezerwuarów prątka gruźlicy bydlęcej
(Mycobacterium bovis) w populacji zwierząt wolno żyjących w Bieszczadach w związku
z wystąpieniem gruźlicy u żubrów i zagrożeniem hodowli bydła oraz analiza tła epidemio-
logicznego.

Do badań mikrobiologicznych pobierano węzły chłonne zagardłowe przyśrodkowe
i boczne, śródpiersiowe, oskrzelowe, wnęki wątrobowej, a także wycinki podejrzanych
narządów i tkanek.

Analizie molekularnej poddano izolowane szczepy M. bovis i M. tuberculosis.
Przeprowadzone badania mikrobiologiczne i molekularne wykazały występowanie M.

bovis u krów, żubrów i borsuków, a nie wykazały u jeleniowatych. Jeleniowate nie są
rezerwuarem M. bovis w Bieszczadach. Potwierdzenie istotności borsuków jako rezerwuaru
M. bovis w Bieszczadach wymaga dalszych badań.

Analiza molekularna wyizolowanych szczepów M. bovis wykazała bardzo wysoki stopień
ich podobieństwa niezależnie od czasu izolacji, co wskazuje na możliwość przenoszenia się
zakażeń tym prątkiem w populacji bydła domowego, w populacji żubrów, między tymi
populacjami (wspólne pastwiska), z udziałem innych gatunków np. borsuków w łańcuchu
zakażeń

Sąsiadowanie ognisk gruźlicy u ludzi z ogniskami gruźlicy u bydła nasuwa podejrzenie,
że prątek M. bovis odgrywa znacznie większą niż się uważa rolę w etiologii współczesnych
przypadków gruźlicy u ludzi, tym bardziej, że metody różnicowania gatunków prątków, nie
wyłączając metod molekularnych, wciąż wymagają doskonalenia.

Bovine tuberculosis in European bison in Bieszczady

Incidents of M. bovis infections in free ranging animals are the more frequent the closer are their
contacts with cattle – stock-breeding is increasingly common on the protected area, it even spreads
over nature reserves. Similar situation is observed in Bieszczady.

The aims of the study were: to identify potential M. bovis reservoirs among Bieszczady wildlife in
relation to cases of tuberculosis in European bison and the threat to the livestock; to analyze the
epidemic background.

Microbiological studies involved lymph nodes as medial and lateral retropharyngeal, mediastinal,
bronchial and hepatic hilar ones as well as some sections of suspiciously looking organs and tissue.

Microbiological and molecular studies on the occurrence of M. bovis were positive for cattle,
European bison and badger but negative for cervids. The latter should not be therefore recognized
the reservoir of M. bovis in Bieszczady. A role of badgers in M. bovis circulation in Bieszczady needs
confirmation in further studies.

Molecular analysis of M. bovis strains isolated showed a significantly high similarity among one
another, irrespectively the time of isolation. This indicates the following modes of infections with this
bacilli – within the population of cattle, within the population of European bison, between these



populations (mutual pastures, mutual transmission), and with other wildlife such as badgers as
potential links in the chain of infection.

Close vicinity of human and cattle tuberculosis foci makes us suspect that the role of M. bovis in
the etiology of recent disease incidents in people is underestimated. This assumption is even more
legitimated when we consider the fact that methods of bacilli differentiation used, including molecular
techniques, still need improving.

35 years of Keeping and Breeding of European Bison
(Bison bonasus) at Gera Zoo

Jan Bauer

Thüringer Waldzoo Gera, Germany

The Thüringer Waldzoo Gera (Thuringian Forest Zoo of Gera) was founded in 1962 as
a small native animal enclosure. Today, this institution is one of the largest and most
famous zoos in Thuringia, Germany. About 100.000 people visit the zoo annually.

In contrast to other keeping and breeding institutions for European bison, the Gera Zoo
is rather small-sized.

To some extent, the keeping and breeding of Bison bonasus at Gera Zoo can be divided
into three stages. In 1973, it started with an old pair of Bison bonasus from Leipzig Zoo.
Following in 1976, three young European bison were directly imported from Bialowieza
Forest. The offspring of this established group (5 exemplars) marked the last stage in the
keeping.

In 1991, the genetic line was changed to the Lowland-Caucasian (Bison bonasus caucasicus
x Bison bonasus bonasus). From this line emanated more than 30 exemplars during 18 years.

Recently in 2009, the genetic line was changed back to the Lowland bison after about 35
years of keeping and breeding Bison bonasus.

35 lat utrzymywania i hodowli żubra (Bison bonasus) w Gera Zoo

Thüringer Waldzoo Gera (Leśne Zoo w Gerze, Turyngia) zostało założone w 1962 jako mała
zagroda dla rodzimych gatunków zwierząt. Obecnie jest jednym z największych i najsławniejszych
ogrodów zoologicznych w Turyngii w Niemczech i jest corocznie odwiedzane przez około 100.000 osób.

W przeciwieństwie do innych instytucji hodujących żubry w ramach programu ochrony, zoo
w Gerze jest niewielkie.

Do pewnego stopnia utrzymywanie i hodowla Bison bonasus w zoo w Gerze może być podzielona
na trzy fazy. Zaczęło się w 1973 roku od pary starszych zwierząt z zoo w Lipsku. Kolejne trzy młode
żubry zostały w 1976 roku importowane bezpośrednio z Białowieży. Ich potomkowie (5 osobników)
byli utrzymywani i był to okres nizinnych linii żubra.

W 1991 zmieniono linię genetyczną na nizinno-kaukaską (Bison bonasus caucasicus x Bison
bonasus bonasus). W linii tej uzyskano w ciągu 18 lat ponad 30 osobników.

Niedawno, w roku 2009, po około 35 latach doświadczenia w hodowli żubra powrócono do linii
nizinnej (Bison bonasus bonasus).
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Działanie czynników antropogennych na dynamikę
liczebności żubrów w białoruskiej części

Puszczy Białowieskiej

Aleksei N. Bunevich

Park Narodowy „Belovezhskaja Pushcha”, Białoruś

Ubytki zwierząt w populacji żubrów obejmują osobniki padłe, odłowione w celu wywozu
i rozsiedlenia oraz eliminowane drogą odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych. W latach
1971–2005 eliminacje stanowiły 49,8% ubytków, zwierzęta padłe – 34,6%, a odłowione w celu
rozsiedlenia 15,6%. Natomiast w stosunku do ogólnej liczby żubrów eliminacje stanowiły od
0 do 12,8% rocznie, a śmiertelność naturalna od 0,6 do 7,3%. Odłowy były prowadzone
nieregularnie, ale nie przewyższały 7,4% stanu żubrów rocznie. Ogólny ubytek żubrów
w niektórych latach dochodził do 16,8% przewyższając średni wieloletni przyrost populacji
o 2,1%. Z pośród czynników antropogennych, oprócz odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych
na dynamikę liczebności populacji wpływa również kłusownictwo. Przyczyny upadków
żubrów na terenie białoruskiej części Puszczy Białowieskiej i w jej strefie ochronnej
szczegółowo badano dopiero począwszy od 1967 roku, to jest po 14 latach od pierwszej
reintrodukcji zwierząt na swobodzie. W przeciągu 36 lat (1969–2005) na skutek kłusownictwa
zginęło 40 żubrów. W początkowym okresie rozwoju wolno żyjącej populacji kłusownictwo
było obserwowane rzadko, natomiast w ostatnich 20 latach nasiliło się. Sprawcy wszystkich
przypadków kłusownictwa na żubrach, z wyjątkiem jednego, nie zostali ustaleni z powodu
zbyt późnego odnalezienia zwierząt padłych lub znalezienia tylko szczątków zwierząt. Nie
określono przyczyny części ubytków żubrów w populacji. W okresie analizowanych 34 lat
biorąc pod uwagę liczbę urodzonych cieląt i ustaloną liczbę ubytków nie doliczono się 165
osobników w populacji, co stanowi około 5 (4,8) osobników rocznie. Nie można wykluczyć,
że nie udało się odnaleźć pewnej liczby padłych zwierząt, szczególnie cieląt, które mogły
stosunkowo szybko zostać zjedzone przez drapieżniki i dziki. Należy podkreślić, że okres
nasilenia kłusownictwa w latach 1991–2003 jest zgodny z czasem, w którym stwierdzono
największe braki zwierząt w populacji z powodu niewyjaśnionych przyczyn. To stwierdzenie
skłania nas do wniosku, że oszacowana przez nas liczba żubrów – ofiar kłusownictwa została
zaniżona.

Influence of anhtropogenic factors on dynamics of bison quantity
in Belarusian part of Bialowieza Forest

Animal losses in bison population include death and caught for transport and translocation or
animals eliminated. In 1971–2005 49,8% of total losses were eliminated animals, 34,6% – dead
individuals, 15,6% – caught to be translocated. Comparing to total bison numbers eliminated
individuals comprised 0–12,8%, mortality 0,6–7,3%. Animals were caught irregularly but the number
never exceeded 7,4%. In some years bison losses reached 16,8%, exceeding average long-term
birth rate by 2,1%. Among anthropogenic factors, besides elimination, poaching plays important role
in population dynamics. 14 years after bison reintroduction, in 1967, causes of individuals deaths, in
Belarusian part of Bialowieza Forest, were investigated. During 36 years (1969–2005) 40 bison were
poached. At the beginning of existence of free living population poaching incidents were seldom, in
last 20 years problem escalated. In every case of poaching, except one, perpetrators were not
discovered, because dead bison or parts of their body were found to late. During 34 years loss of 165
individuals, giving 4,8 head per year, was not classified. There is no certainty that we were able to
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find all of the animals, especially calves, that could have been eaten by predators or boars in short
period of time. We want to underline that years 1991–2003, time of poaching escalation, coincide with
greatest numbers of unclassified animal loss. This leads us to conclusion that actual numbers of
poached animals are underestimated.

Neospora caninum u żubrów w Polsce – aktualny stan badań

Władysław Cabaj, Justyna Bień, Katarzyna Goździk, Bożena Moskwa

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Warszawa

Żubry występujące w Białowieży przebadano względem powszechności występowania
przeciwciał przeciw Neospora caninum. Surowicę pobrano od 62 żubrów różnej płci i wieku,
wybranych i odstrzelonych od 2007 r. do marca 2009 r. a następnie przebadano przeciw
przeciwciałom N. caninum z użyciem testu ELISA. Pozytywną odpowiedź stwierdzono
u 3 żubrów (4.84%). Dodatkowo wszystkie pozytywne wyniki ELISA były weryfikowane
przy użyciu Western blot. Wyniki Western blot potwierdziły obecność przeciwciał przeciw
antygenom tachyzoitów we wszystkich surowicach dających pozytywne wyniki w teście
ELISA. Następnie przetestowano również 125 prób surowicy zebranych od żubrów
unieruchomionych w latach 2007–2009. Wysoką odpowiedź przeciwciał odnotowano u 10
sztuk (8%). Nasze wyniki wyraźnie wskazują na obecność N. caninum u żubrów w Polsce.
Konieczna jest kontynuacja badań

Neospora caninum in European bison in Poland –
the current research status

The prevalence of antibodies to Neospora caninum was examined in European bison (Bison
bonasus bonasus L.) living in Białowieża, Poland. At first, sera of 62 European bison selected and
shot from 2007 to March 2009, different ages and sexes, were tested for N. caninum antibodies using
ELISA test. Positive antibody responses were found in 3 bison (prevalence 4.84 %). Additionally, all
positive sera were tested by Western blot to verify the ELISA results. The Western blot results
confirmed the presence of antibodies to Neospora tachyzoites antigens in all tested ELISA positive
sera. Thereafter, 125 sera collected from immobilized bison in 2007–2O09 were tested also. High
antibody responses were found in 10 bison (prevalence 8 %). Our results indicate strongly the
presence of N. caninum in the European bison in Poland. Farther researches are needed to evaluate
the existence of a sylvatic cycle of N. caninum.

Using a new areas for free-ranging group of European
bison (Bison bonasus) in European Russia

Maria Chistopolova, J.A. Hernandez-Blanco1, E. Litvinova

Lomonosov Moscow State University
1 Severtsov Institute Russian Academy of Sciences

Formation of free-ranging European bison populations is an important object in
preserving this species. Such problems as familiarization with the area and space use when
establishing new free-ranging groups deserve special attention as a part of creation of
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free-ranging European bison population. This article includes the results of European bison
space use monitoring when establishing free-ranging group in Kaluzhskie Zaseki Nature
Reserve, Russia. The analysis includes data collected during the period between 2004 and
2007. The main method of data acquisition is mapping of tracks and traces of vital activity
along fixed routes. The herd under observation included 30 animals at the end of the
research period. In 2001 the herd was let out in Orlovskoe Polesie National Park and came
to Kaluzhskie Zaseki Nature Reserve. In 2004 European bisons had occupied almost the
entire woodland of southern part of the reserve. In snowy period the entire herd keeps close
to the feeding site. In snowless period adult males separate from female part of the herd.
Since 2005 groups of cows and calves have a well-defined seasonal cycle of space usage.

Wykorzystanie nowych przestrzeni przez wolne stado żubrów
w europejskiej Rosji

Powstawanie wolno żyjących populacji żubra jest istotnym elementem w ochronie tego gatunku.
Na szczególną uwagę zasługują problemy, takie jak zapoznawanie się z terenem i wykorzystanie
przestrzeni w trakcie tworzenia nowych grup. Ten artykuł przedstawia wyniki monitoringu wykorzystania
przestrzeni przez żubry, uzyskane podczas tworzenia wolno żyjącego stada w Rezerwacie Przyrody
Kaluzhskie Zaseki w Rosji. Analiza zawiera dane uzyskane w latach 2004–2007. Głównym sposobem
gromadzenia danych jest odwzorowywanie tras i śladów aktywności życiowej wzdłuż ustalonych
szlaków. Stado, pod koniec okresu obserwacji, liczyło 30 osobników. W roku 2001 zostało wypuszczone
na terenie Parku Narodowego Orlovskoe Polesie i przeszło do Rezerwatu Przyrody Kaluzhskie
Zaseki. W 2004 roku żubry zajmowały prawie cały zalesiony obszar w południowej części rezerwatu.
W okresach śnieżnych całe stado trzyma się blisko paśników, natomiast w okresie bezśnieżnym
dorosłe samce oddzielają się od grupy mieszanej. Od 2005 grupy krów i cieląt wykazują wyraźny
roczny cykl wykorzystywania przestrzeni.

Odczyny immunocytochemiczne dotyczące PTHrP
w jądrach i najądrzach żubra w różnych klasach wiekowych

Elżbieta Czykier

Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Parathyroid hormone-related protein (PTHrP) wykryto w 1987 roku w trakcie badań nad
humoralną hiperkalcemią towarzyszącą nowotworom (HHM). Początkowo występowanie
PTHrP wiązano jedynie z guzami nowotworowymi. Dalsze badania wykazały, że jest to
peptyd powszechnie występujący w zdrowych tkankach zwierząt i ludzi: tarczycy, przytar-
czycach, kościach, gruczole mlekowym, śliniankach, skórze, nerce, jądrach. Celem obecnej
prezentacji jest podsumowanie dotychczasowych moich badań prowadzonych na jądrach
i najądrzach żubrów dorosłych, i cieląt z użyciem przeciwciał przeciwko PTHrP. Badania
wykonano na skrawkach parafinowych pochodzących z jąder i najądrzy 6 dorosłych żubrów,
6 rocznych cieląt i 6 cieląt w wieku 5 miesięcy, odstrzelonych podczas eliminacji
przypadających na okres jesienno-zimowy na terenie Puszczy Białowieskiej. Wycinki jąder
i najądrzy utrwalano w płynie Bouina przez 24 godziny, a następnie zatapiano w parafinie,
po czym krojono 5 mm skrawki, które rutynowo barwiono hematoksyliną, i eozyną. Reakcje
immunocytochemiczne wykonano metodą avidyna-biotyna-peroksydaza (ABC) z użyciem
specyficznego poliklonalnego króliczego przeciwciała przeciwko ludzkiemu PTHrP (1–34)
(Dr. H. Jüppner, Massachusetts General Hospital, Endocrine Unit, Boston, USA) w rozcień-
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czeniu 1: 200. Wykonano kontrolę negatywną z pominięciem pierwotnego przeciwciała.
U dorosłych żubrów silnie dodatni odczyn na PTHrP obserwowano w spermatogoniach
i spermatocytach I rzędu, w komórkach Setoliego i Leydiga odczyn wypadł ujemnie [1, 2].
W najądrzu dorosłych żubrów stwierdzono również silnie dodatnie odczyny na PTHrP
w komórkach mięśniowych gładkich przewodu najądrza oraz w śródbłonku i mięśniówce
gładkiej dużych naczyń [1, 3]. U niedojrzałych płciowo cieląt żubra stwierdzono w gonadach
silnie dodatni odczyn na PTHrP w pierwotnych spermatogoniach [2]. Natomiast w najądrzach
cieląt obserwowano słabo dodatnią reakcję na PTHrP w śródbłonkach naczyń oraz
w komórkach mięśniowych gładkich naczyń i przewodu najądrza [3]. Moim zdaniem
obecność PTHrP w spermatogoniach i spermatocytach jąder dorosłych żubrów i cieląt
przemawia za udziałem tego peptydu w procesie różnicowania i dojrzewania tych komórek
[1]. Natomiast dodatni odczyn na PTHrP w komórkach mięśniowych gładkich naczyń jąder
i najądrzy żubrów dorosłych, może być traktowany jako lokalny czynnik działający
autokrynnie i parakrynnie na relaksację tych komórek i ich napięcie mięśniowe [1, 3, 4].
Również obecność PTHrP w komórkach śródbłonka naczyń jąder i najądrzy dorosłych
żubrów może być związane z oddziaływaniem parakrynnym na napięcie mięśniowe komórek
mięśniowych gładkich w tych naczyniach [1, 3, 5]. Moim zdaniem podobne działanie można
przypisać obecności PTHrP w śródbłonkach naczyń i komórkach mięśniowych gładkich
naczyń najądrzy u cieląt [3, 4, 5]

Immunocytochemical expression of PTHrP in the testes and epididymes
of European bison in various age classes

Parathyroid hormone-related protein (PTHrP) was identified in 1987, when studies were conducted
on humoral hypercalcemia accompanying carcinomas (HHM). Initially, the expression of PTHrP was
thought to be associated only with tumors. Further studies, however, have shown that this peptide is
commonly found in healthy tissues of animals and humans: thyroid, parathyroids, bones, lactate gland,
salivary glands, skin, kidney and testes. The objective of the current study is to sum up the results of all
my studies carried out so far on the testes and epididymes of adult and young European bison with the
use of anti-PTHrP antibodies. The study material included paraffin sections obtained from testes and
epididymes of 6 adult European bison specimens, 6 one-year-old and 6 five-month-old calves, which
were shot during the culling season (autumn-winter) in the Białowieża Primeval Forest. The sections of
testes and epididymes were fixed in Bouin’s fluid for 24h, embedded in paraffin and cut into 5 mm
sections, which were routinely stained with hematoxylin and eosin. Immunocytochemical reactions were
performed using the avidin-biotin-peroxidase complex (ABC) method with a specific rabbit antihuman
PTHrP polyclonal antibody (1–34) (Dr. H. Jüppner, Massachusetts General Hospital, Endocrine Unit,
Boston, USA), diluted 1:200. Negative control was performed omitting the primary antibody. In adult
European bison, strong PTHrP expression was observed in spermatogonia and spermatocytes I,
whereas in Sertoli’s and Leydig’s cells the reaction was negative [1, 2]. In adult European bison
epididymis, PTHrP staining was also strong in smooth muscle cells of the epididymal duct, in epithelium
and smooth muscles of the large vessels [1, 3]. In the gonads of sexually immature European bison
calves PTHrP staining was strongly positive in primary spermatogonia [2]. However, in the epididymes of
European bison calves the reaction was weakly positive in vascular endothelia and in smooth muscle
cells of vessels and epididymal duct [3]. In my opinion, the presence of PTHrP in spermatogonia and
spermatocytes in the testes of adult European bison and calves indicates the involvement of this peptide
in the process of differentiation and maturation of these cells [1]. On the other hand, positive PTHrP
expression in smooth muscle cells of the testicular and epididymal vessels of adult European bison can
be treated as a local factor exerting an autocrine and paracrine effect on the relaxation of these cells and
their muscular tension [1, 3, 4]. Also the expression of PTHrP in endothelial cells of the testicular and
epididymal vessels of adult bulls can be associated with a paracrine effect on the muscular tension of
smooth muscle cells in these vessels [1, 3, 5]. A similar effect can be attributed to PTHrP expression in
vascular endothelia and smooth muscle cells of the epididymes in calves [3, 4, 5]
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80 lat restytucji żubrów w Puszczy Białowieskiej

Jerzy Dackiewicz

Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Żubry, które po I wojnie światowej przetrwały tylko w nielicznych ogrodach zoologicznych
oraz zwierzyńcach w kilku krajach europejskich, dzięki staraniom naukowców i prowadzonej
od 1929 r. przez Białowieski Park Narodowy restytucji tego gatunku, zostały ponownie
przywrócone naturze. Od 1952 roku znów przemierzają puszczańskie ostępy. Lata 1920–1928
to jedyny okres nieobecności żubrów w Puszczy Białowieskiej. We wrześniu 2009 r. mija
dokładnie 80 lat od momentu rozpoczęcia restytucji tego gatunku.

80 years of bison restitution In Bialowieza Forest

World War I European bison survived only in few zoos scattered in several European countries.
Thanks to an effort taken by scientists and a bison restitution program run since 1929 by Bialowieza
National Park, this species become reintroduced. Since 1952 bison are again roaming in the
wilderness. Years 1920–1928 were the only gap period of bison presence in Bialowieza Forest. This
September there is eightieth anniversary of bison restitution program.

Parametry grupy założycielskiej a żywotność tworzonej
populacji żubra w długim okresie

Katarzyna Daleszczyk

Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Symulowano rozwój populacji żubra w oparciu o scenariusze różniące się takimi
parametrami grupy założycieli jak wielkość (N = 6; 10; 20; 30), wiek osobników w grupie
(cielęta lub osobniki dojrzałe płciowo), oraz stosunek liczby samic do liczby samców (1:1, 2:1,
4:1). Żubry albo były wypuszczane jednorazowo, bez dalszych uzupełnień, albo tworzona
populacja była regularnie uzupełniana kolejnymi osobnikami. Po 100 latach rozwoju populacji
analizowano ryzyko jej wymarcia, poziom heteryzygotyczności i procent alleli pozostałych
w populacji, a także średnie tempo wzrostu populacji. W oparciu o uzyskane wyniki
zaproponowano następujące zasady, które mogą pomóc w utrzymaniu możliwie wysokiego
poziomu zmienności genetycznej tworzonych populacji w długim okresie:
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1. Całkowita liczba założycieli nie powinna być niższa od 10. Sugerowany stosunek samic
do samców w grupie założycielskiej to 2:1 lub wyższy. Założyciele powinni być dobieraniu
w oparciu o ich rodowody.

2. Nowe populacje winny być tworzone na obszarach o możliwie wysokiej pojemności
środowiska. Gdy jest to niemożliwe, lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie nowego stada
jako części metapopulacji lub też wypuszczanie żubrów nie jednorazowo, a z uzupełnieniami.

3. Uzupełnianie populacji samicami lub osobnikami obu płci wydaje się być bardziej
korzystne dla żywotności populacji niż uzupełnianie stada samymi samcami.

Parameters of a founder group and long term viability of a newly
created European bison populations

Simulations of the European bison population development were carried out according to scenarios
that included various characteristics of a founder group: size (N = 6; 10; 20; 30), age (calves versus
sexually mature individuals), and females: males ratio (1:1, 2:1, 4:1). Introduction was simulated as
a single event or a series of supplementations. Probability of population extinction, level of
heterozygosity and the percentage of alleles retained in the extant populations, as well as the mean
population growth rate were analysed at the end of 100-year period of population development. The
results led to the following conclusions that may help to keep the level of genetic variability of created
populations in the long term as high as possible:

1. The total number of founders should not be lower than 10 individuals; females : males ratio
among founders is suggested to be 2:1 or higher. Founders should be selected on the basis of their
pedigrees.

2. The new herds should be established in areas with possibly the highest carrying capacity. If the
carrying capacity is low, the better solution would be to establish a new herd as a part of
a meta-population or release bison in several stages with regular supplementations.

3. Supplementations with females or individuals of both sexes seem to be more favourable for
population viability than supplementations with males only.

Nowe ognisko aswortiozy żubrów w Puszczy Knyszyńskiej

Aleksander W. Demiaszkiewicz, Anna M. Pyziel, Kuligowska Izabela,
Jacek Lachowicz

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa

Ashworthius sidemi jest należącym do rodziny Trichostrongylidae pierwotnym pasożytem
azjatyckich jeleniowatych, głownie jelenia sika (Cervus nippon), wraz z którym został
introdukowany na Ukrainę, a także do Słowacji, Czech i Francji Migrujące jelenie szlachetne
przeniosły tego pasożyta z sąsiednich krajów również na teren Polski w Bieszczady. W latach
1997–1999 stwierdzono zarażenie 100% dzikich przeżuwaczy (żubrów, jeleni i saren) na
terenie Bieszczad. Następnie w roku 1999 stwierdzone zostały pojedyncze egzemplarze tego
nicienia u jednego żubra w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, a w roku 2000
stwierdzono jego inwazję o intensywności kilku egzemplarzy u żubra w polskiej części
puszczy. Zarażenie żubrów aswortiozą w ciągu kolejnych lat sukcesywnie wzrastało, aby
w roku 2004 osiągnąć 100% ekstensywność inwazji i maksymalną intensywność 11913
egzemplarzy nicieni. W kolejnych latach intensywność inwazji wzrastała w dalszym ciągu
i w roku 2007 jej maksymalna wartość wynosiła 44310 egzemplarzy nicieni. Stwierdzenie A.
sidemi u przedstawiciela rodziny Bovidae – żubra pozwala przypuszczać, że ten krwiopijny
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nicień może być niebezpieczny również dla przeżuwaczy domowych wypasanych na
pastwiskach śródleśnych. Do roku 2008 nie stwierdzono w północno-wschodniej Polsce
aswortiozy poza terenem Puszczy Białowieskiej. W marcu 2009 r. u krowy żubra w wieku
ok. 12 lat eliminowanej w Puszczy Knyszyńskiej stwierdzono w trawieńcu 467 młodocianych
nicieni Ashworthius sidemi. Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób pasożyt ten przedostał się
na teren tego kompleksu leśnego. Biorąc pod uwagę niską intensywność inwazji tego
nicienia, można przypuszczać że przeniknął on na ten teren przed około 2–3 laty. W lutym
2005 r. dwie młode jałówki żubra o imionach Pokrzywka i Polnika przesiedlono z Puszczy
Białowieskiej do Puszczy Knyszyńskiej. W tym okresie już wszystkie badane w Puszczy
Białowieskiej żubry zarażone były aswortiozą. Tak więc inwazja ta mogła być przeniesiona
wraz z przesiedlanymi żubrami. Ale nie można wykluczyć również innej drogi – wraz
z migrującymi jeleniami. Puszcza Knyszyńska nie jest zwartym obszarem leśnym. Po-
szczególne kompleksy przedzielają zagospodarowane rolniczo doliny rzeczne. Żubry
przebywają na łąkach i polach uprawnych od jesieni do wczesnej wiosny. Dlatego też na tym
terenie istnieje szczególnie duża możliwość przeniesienia tej groźnej parazytozy również na
zwierzęta domowe wypasane na terenach śródleśnych. Konieczny jest więc stały monitoring
występowania tego pasożyta zarówno wśród dzikich przeżuwaczy (żubry, jeleniowate) jak
i przeżuwaczy domowych. W celu niedopuszczenia do dalszego rozprzestrzeniania się
aswortiozy, wszystkie żubry przed przesiedleniem z Puszczy Białowieskiej powinny podlegać
obowiązkowemu zabiegowi odrobaczenia, a następnie kontroli jego skuteczności.

New focus of ashworthiosis of European bison in Knyszyńska Forest

Ashworthius sidemi, nematode which belongs to family Trichostrongylidae is a primary parasite of
Asiatic cervides, mainly sika deer (Cervus nippon) with which it was introduced to Ukraine, Slovakia,
Czech Republic and France. This parasite was brought to neighboring countries and also to Poland
by migrating red deer. In the years 1997–1999 100% of all examined wild ruminants (European
bison, red and roe deer) were infected by A. sidemi in Bieszczady Mountains. In 1999 a few
specimens of this parasite were found in one autopsied bison from Byelorussian part of Bialowieża
Forest and soon in 2000 it was also noticed in one bison from the Polish part of the Białowieża
Forest. The bison’s infection by Ashworthius was raising successively during following years, and in
2004 it reached 100% of prevalence and 11913 specimens of maximal intensity. The intensity of
invasion was still raising in following years and finally in 2007 it reached 44310 nematodes. The
presence of A. sidemi in representant of family Bovidae – European bison lets us suppose that this
bloodsucking nematode might be also dangerous for domestic ruminants pastured on the woodland
grounds. The area of Białowieża Forest was the only localization of Ashworthius in north-east
Poland until year 2007. In March 2009 467 juvenile specimens of A. sidemi were found in
abomasum of 12 years old bison cow shot in Knyszyńska Forest. It is quite interesting to know how
this parasite was transferred to this forest complex. Low intensiveness of this invasion may means
that A. sidemi was brought 2 or 3 years ago. In February 2005 two young heifers named Pokrzywka
and Polinka were relocated from Białowieża to Knyszyńska Forest. In that time all bison examined in
Białowieża Forest have been infected by A. sidemi. That’s why it is such possible that the invasion
was transferred with the relocated bison. But on the other hand the invasion might be brought with
migrating red deer and moose as well. Knyszyńska Forest is not a compact wood complex.
Particular parts of it are separated by cultivated river valleys. Bison are graze on meadows and
cultivated fields from Autumn to early Spring. Because of it there is particularly high possibility of
transferring this dangerous parasitosis to domestic animals pastured on the woodland fields. So the
permanent parasitological monitoring of wild ruminants (bison, cervides) as well as domestic ones
seems to be necessary. It is very important to deworm obligatorily all bison and to control its
effectiveness before their transfer from Białowieża Forest to another areas in order to prevent the
further dispersion of asworthiosis.
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Robaczyca płucna żubrów w Puszczy Białowieskiej

Aleksander W. Demiaszkiewicz, Anna M. Pyziel, Jacek Lachowicz,
Izabela Kuligowska

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Warszawa

Robaczyca płucna zwana również diktiokaulozą, wywoływana u żubrów przez nicienie
Dictyocaulus viviparus należy do najgroźniejszych parazytoz tych zwierząt. Badaniu poddano
36 żubrów w wieku od 3 miesięcy do 26 lat odstrzelonych podczas eliminacji w dwóch
sezonach zimowych 2007/2008 i 2008/2009. Zwierzęta podzielono na dwie grupy wiekowe:
do 2 lat (19 zwierząt) i powyżej 2 lat (17 zwierząt). Próby kału pobierano bezpośrednio
z prostnicy. Badanie kału przeprowadzano przy użyciu metody Baermanna. Intensywność
inwazji określano na podstawie liczby larw I stadium D. viviparus stwierdzonej w 5 g kału.
Wykonywano również bezpośrednią sekcję płuc przez kilkakrotne przecięcie ich miąższu
i kontrolę obecności nicieni w oskrzelach i oskrzelikach. Ogółem nicieniami płucnymi D.
viviparus zarażonych było 94,4% badanych żubrów. Intensywność zarażenia wahała się od
1 do 2730 larw, a średnia intensywność zarażenia 204 larwy. Natomiast w pierwszej grupie
wiekowej zarażonych było 100% żubrów o zakresie intensywności od 1 do 2730 larw
i średniej intensywności 426 larw. W drugiej grupie wiekowej zarażonych było 88,2%
badanych żubrów. Zakres intensywności zarażenia w tej grupie wynosił od 1 do 276 larw,
a średnia intensywność 42 larwy. Nie zaobserwowano wpływu wielkości zimowego ugrupo-
wania z którego pochodziły eliminowane żubry na intensywność inwazji. Ustalono, że
diagnostyka diktiokaulozy metodą bezpośredniej sekcji płuc przez kilkakrotne przecięcie
tego narządu nie jest dokładna i wyniki takich badań nie można uznać za wiarygodne.
Godną polecenia metodą badania w kierunku tej parazytozy jest larwoskopowa metoda
Baermanna, która pozwala na dokładne określenie ekstensywności inwazji i intensywności
zarażenia. Stwierdzona w niniejszych badaniach ekstensywność inwazji żubrów nicieniami
D. viviparus jest najwyższa ze wszystkich zarejestrowanych dotąd u żubrów w Białowieży.
Średnia intensywność inwazji jest od trzech do czterech razy wyższa niż we wcześniejszych
badaniach, a maksymalna intensywność zarażenia kilkadziesiąt razy wyższa. Za praw-
dopodobną przyczynę tak wysokiej ekstensywności i intensywności inwazji należy uznać
przegęszczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej, a co za tym idzie znaczne nagromadzenie
larw inwazyjnych pasożyta w środowisku. Uzyskane wyniki pozwalają na przypuszczenie że
liczba chorych i słabych cieląt które należy wyeliminować z hodowli będzie w najbliższym
czasie rosła. Konieczny jest więc stały monitoring zarażenia żubrów diktiokaulozą w Puszczy
Białowieskiej.

Dictyocaulosis of European bison in Białowieża Forest

Lung helminthosis also called dictyocaulosis caused by nematodes Dictyocaulus viviparus in
European bison is one of most dangerous parasitoses of these animals. 36 bison in the age of
3 months to the age of 26 years shot during the eliminations in the 2 winter seasons 2007/2008 and
2008/2009 were examined for their presence. Examined bison were divided up 2 age groups: up
2 years (19 animals) and over 2 years (17 animals). Fecal samples were taken directly from rectum.
Feaces were examined using Baermann method. Intensity of invasion was defined on the basis of
number of first stage larvae of D. viviparus in 5 gram of feaces. Lungs also have been necropsied
directly by some sections of them and then they have been looked for the presence of nematodes in
bronchi and bronchioles. Altogether 94,4% of examined bison were infected with D. viviparus. intensity
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of invasions ranged from 1 to 2730 larvae and mean intensity was 204. In the first age group 100% of
animals were infected and intensity of invasion oscillated from 1 to 2730 (mean 426), than in the second
age group infected were only 88,2% with intensity from 1 to 276 larvae (men 42). It was observed that
the size of the winter herd does not influence the intensity of invasion. It was determined that diagnostics
of dictiocaulosis done by using the direct lungs necropsy by some sections of this organ are not precise
and the results of this kind of examination are not credible. According to Baermann, the method worth
recommendation is examination towards larvoscopy which allows to precisely define prevalence of
invasion and intensity of infection. The invasion prevalence of bison caused by the D. viviparus
nematodes found in the presented examination is the highest invasion prevalence ever registered
among bison in Bialowieza Forest. The mean intensity of infection is three to four times higher than in
the earlier studies and maximal intensity is several tens higher. The probable reason of such a high
prevalence and intensity of this invasion could be the too high density of bison in Białowieża Forest, and
as an effect a significant accumulation of invasive larvae of this parasite in the environment. Obtained
results allow to suppose that the number of ill and weak calves which should be eliminated will rise soon.
So the permanent monitoring of the infected bison with dictiocaulosis in Białowieża Forest is necessary.

Immobilisation of E. bison – Zalopine® –
an alternative choice?

Rainer Glunz

European Bison Breeding Center Hardehausen, Germany

If one wants to immobilize E. bison up to now there was actually only the drug
Immobilon LA®. The immobilization of E. bison with the drug Immobilon LA®, however,
has known four ”side effects”:

1. It makes risks to the E. bison – respiratory depression, stagnation of the paunch,
excitations, back resorption of Etorphin through the bowel, danger of over dosing.

2. It is not harmless to the user – already 0,05 ml of the liquid may be lethal to humans.
3. It is very cost intensive – Immobilon LA® 10,5 ml incl. antidote 10,5 ml Revivon®

costs about 1.250,00 ; Revivon® should be injected at the rate of 2,5 : 1, so we have to add
about 945,00 . That means, 1 ml Immobilon® and 2,5 ml Revivon® costs about 208,00

. One bison weigted 1.000 kg needs 3,0 ml Immobilon® and 7,5 ml Revivon® = 630,00
(without the costs of the injection of Xylazin and Diazepam against the excitations), so we
have costs of about 0,63 /kg body mass.

Zalopine®: 5,0 ml costs 436,00 = 87,20 /ml, one bison weighted 1.000 kg needs 3,0
ml Zalopine® = 262,00 , 7,0 ml Ketamin® = 5,80 , together 267,80 . Antidote: 4,0 ml
Antisedan® = 20,00 and 60,0 ml Yohimbin® = 39,00 , together 59,00 . Sedation and
Antidote cost 327,00 , so 0,33 /kg body mass.

4. Under the EU Regulation 2377 in the list of approved drugs for cattle, only Rompun®

(Xylazin) is allowed (waiting period: 3 days). E. bison treated with other drugs (Immobilon
LA® and Zalopine®)cannot be eaten anymore!

On the 8th and 9th June 2009 the identification and vaccination campaigns was carried
out. In Hardehausen, we treated 22 E. bison with the drug Zalopine®. The animals, which
were outside on the meadows (10), got the dose of drugs, which is advised at the dosage
recommendation. The animals, which were caught in the feeding station (12), were treated
with lower dosage. In some cases, the veterinarian decided to give no antidote! This animals
were very unexcited and lay in breast position. It seemed that all E. bison would cope the
immobilization well. A young bull and a cow of the LC-heard after labeling broken the
intermediate fence and went into the forest. A short time later, the cow falls into a creek
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and emerges with its head under water. The cow could be pulled out. Two days later, we
found her dead in the enclosure. Another cow from the LB-heard behaved very restless and
one day later was also found in the meadow. Both animals were brought to the Veterinary
Investigation Office in Detmold and became investigated. The result: no overdose of used
drugs, no infectious diseases. Cause of death: the muscle findings indicate a strong physical
exhaustion of the organism as a trigger by stress! At last a positive report. Another cow
– No. 23 – was immobilized later on the 8th of July and got a healthy calf 10 days later.

Dosage of Zalopine® in Hardehausen:
Example No. 1: female POETESSA, 450 kg, outside on the meadow: 1,8 ml Zalopine®

+ 3,2 ml Ketamin®. After 15 minutes, the cow lied down and got 5 ml Ketamin® some
minutes again, we could set the transponder, took the blood samples and did the
vaccination. Also the GPS collar could be fixed around the neck. The Antidote – 3 ml
Antisedan® + 60 ml Yohimbin® – makes, that the cow stood up during the next 5 minutes.

Example No. 2: male Falko, 800 kg, caught inside the feeding station. The bull was very quiet
and not exciting, so we decided to decrease the dose of drugs. 2,0 ml Zalopine® + 3,0 ml
Ketamin®. After 15 minutes, the bull lied down and got 5 ml Ketamin®; some minutes again, we
could set the transponder, took the blood samples and did the vaccination. The Antidote – 4 ml
Antisedan® + 60 ml Yohimbin® – makes, that the bull stood up during the next 10 minutes.

Immobilizacja żubrów – Zalopine® – alternatywny wybór?

Dotychczas do immobilizacji żubrów stosowano tylko jeden środek – Immobilon LA®. Jednak
immobilizacja z wykorzystaniem tego środka wywiera 4 znane “skutki uboczne”:

1. Wiąże się z zagrożeniem dla żubra – zapaść układu oddechowego, atonia żwacza, zwrotna
resorpcja etorfiny z jelita, niebezpieczeństwo przedawkowania.

2. Nie jest obojętny dla człowieka – już 0,05 ml płynu może być dawką śmiertelną dla człowieka.
3. Jest kosztowny – 10,5 ml Immobilonu LA® włączając antidotum: 10,5 ml Revivon® kosztuje

około 1.250,00 ; Revivon® powinien być podawany w stosunku 2,5 : 1, więc trzeba doliczyć 945,00
, co oznacza że 1 ml Immobilon® i 2,5 ml Revivon® kosztuje około 208,00 . Żubr o masie 1000

kg wymaga podania 3,0 ml Immobilon® i 7,5 ml Revivon® = 630,00 (pomijając koszty wstrzyknięcia
ksylazyny i diazepanu). Daje to łączny koszt około 0,63 /kg MC.

Zalopine® – 5,0 ml kosztuje 436,00 = 87,20 /ml, żubr o masie 1000 kg wymaga podania: 3,0
ml Zalopine® = 262,00 i 7,0 ml Ketamin® = 5,80 , razem 267,80 . Antidotum: 4,0 ml Antisedan®

= 20,00 i 60,0 ml Yohimbin® = 39,00 , łącznie 327,00 = 0,33 /kg MC
4. Zgodnie z regulacją 2377 EU na liście dopuszczonych leków dla bydła, figuruje wyłącznie

Rompun® (ksylazyna), która można dostać 3 dni po zamówieniu. Żubry, które miały podane inne
środki (Immobilon LA® and Zalopine®), nie nadają się do spożycia!

W dniach 8 i 9 czerwca 2009 przeprowadzono akcję identyfikacji i szczepienia. W Hardehausen 22
żubrom podano Zalopine®. Zwierzęta przebywające na łąkach (10) otrzymały dawkę rekomendowaną,
natomiast zwierzęta zatrzymane w małej zagodzie do dokarmiania (12) zostały potraktowane niższą
dawką. W niektórych przypadkach weterynarz zdecydował o nie podawaniu antidotum! Zwierzęta te były
bardzo spokojne kładły się w pozycji na mostku. Wydawało się, że wszystkie osobniki dobrze zniosły
immobilizację. Młody byk i krowa ze stada LC po znakowaniu połamały płot i zbiegły do lasu. Niedługo
potem krowa wpadła do strumienia i wynurzyła się z głową nad wodą. Krowę wyciągnięto a dwa dni
później znaleziono ją martwą na wybiegu. Inna krowa ze stada LB zachowywała się bardzo niespokojnie
a dzień później została znaleziona martwa na łące. Obydwa zwierzęta zabrano do inspektoratu
weterynaryjnego w Detmond i przebadano. W orzeczeniu stwierdzono: nie przekroczono dawek leków,
nie stwierdzono chorób zakaźnych. Przyczyna śmierci: stan mięśni wskazywał na silne fizyczne
wyczerpanie organizmu spowodowane stresem! Na koniec pozytywny raport: kolejna krowa – Nr 23
– była immobilizowana później 8-go lipca a 10 dni później urodziła zdrowe cielę.

Dozowanie Zalopine® w Hardehausen:
Przykład 1: Samica POETESSA, 450 kg, na łące: 1,8 ml Zalopine® + 3,2 ml Ketamin®. Po 15
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minutach, krowa położyła się i dostała 5 ml Ketamin® po kilku minutach mogliśmy wszczepić chip,
pobrać próbki krwi i zaszczepić. Ponadto mogła zostać założona obroża GPS. Antidotum – 3 ml
Antisedan® + 60 ml Yohimbin® – spowodowało, że krowa wstała po kolejnych 5 minutach.

Przykład 2: Samiec Falko, 800 kg, schwytany wewnątrz stacji dokarmiania. Byk był bardzo
spokojny, więc zdecydowaliśmy się na obniżenie dawki leków. 2,0 ml Zalopine® + 3,0 ml Ketamin®

Po 15 minutach, byk położył się i otrzymał 5 ml Ketamin®; po kilku minutach mogliśmy wszczepić
chip, pobrać próbki krwi i zaszczepić. Antidotum – 4 ml Antisedan® + 60 ml Yohimbin® – spowodowało,
że byk wstał po kolejnych 10 minutach.

Próby mrożenia nasienia żubra płukanego z pochwy po
naturalnym kryciu – wyniki wstępne

Ewelina Gołębiewska, Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie

Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena możliwości konfekcjonowania nasienia
żubra metodą słomkową, płukanego po naturalnym kryciu z pochwy samicy bydła domowego.
Na początku lipca 2009 r. przewieziono i zainstalowano w Gospodarstwie Rolnym Karolew,
w którym prowadzi się uzyskiwanie żubroni, linię do mrożenia nasienia metodą słomkową.
W gospodarstwie tym przetrzymywany jest samiec Pubal pochodzący z Bieszczad, jedyny
wykazujący chęć krycia samic bydła domowego. Po kryciu nasienie wydobywano z pochwy
samicy i poddawano mrożeniu.

Doświadczenie prowadzono w okresie od 10 lipca do 4 września 2009 r. Przed wpuszczeniem
krowy do zagrody samca z jej dróg rodnych usuwano śluz. Moment krycia następował w czasie
od 5 do 50 minut od momentu wprowadzeniu samicy do zagrody. W czasie trwania
doświadczenia Pubal oddał 8 skoków z czego 5 zakończonych pchnięciem ejakulacyjnym. Po
kryciu do pochwy wprowadzano rozrzedzalnik, przy czym w dwóch przypadkach po 20 ml
a w trzech kolejnych 40 ml. Następnie za pomocą ssawki pobierano (odsysano) z pochwy
materiał. Pobrany materiał przesączano przez gazę w celu oddzielenia ejakulatu i rozrzedzalnika
od śluzu. Następnie określono procent ruchliwych plemników i liczono koncentrację w 1mm3
w komorze Bürkera. Proces mrożenia miał różny przebieg dla poszczególnych ejakulatów.

W każdym świeżym ejakulacie ruchliwość plemników wynosiła ponad 80%. Koncentracja
plemników wahała się w przedziale od 23 do 74 tysięcy plemników w 1mm3. W przypadku
trzech pierwszych ejakulatów ekwilibracja była przeprowadzona w lodówce w temp 3°C
a nasienie wcześniej było podzielone na słomki o objętości 0,23 ml, po czym słomki mrożono
według krzywej mrożenia dla bydła domowego. Niestety wyniki oceny nasienia po
rozmrożeniu były bardzo słabe (ok.1% ruchliwych plemników). Podczas ekwilibracji ejakulatu
nr 3 sprawdzano co 30 minut ruchliwość plemników. Stwierdzono, że po 90 minutach procesu
ruchliwość plemników spadła z 80% do 35%. Pomimo natychmiastowego mrożenia wartości
dla rozmrożonego nasienia nie różniły się od 2 pierwszych ejakulatów. Ejakulat nr
4 ekwilibrowano w całości a następnie dzielono na słomki i poddawano mrożeniu. Ekwilibracja
bez dzielenia nasienia na słomki bardzo poprawiła procent ruchliwości plemników przed
mrożeniem. Po 4 godzinach ruchliwość plemników nie spadła więcej niż o 10%. Nie miało to
jednak odzwierciedlania w poprawie jakości nasienia po mrożeniu która nadał była bardzo
słaba (ok. 15 ruchliwych plemników). W przypadku ejakulatu nr 5 zmieniono rozrzedzalnik na
tradycyjny na bazie dwuwodnego cytrynianu sodu i żółtka jaja kurzego. Ekwilibrację również
prowadzono bez dzielenia ejakulatu na porcje i po 4 godzinach nasienie poddano mrożeniu.
Niestety po mrożeniu procent ruchliwych plemników nie przekraczał 1.
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Na obecnym etapie badań trudno jest stwierdzić co wpływa na brak skuteczności
mrożenia nasienia żubra. Konieczna jest kontynuacja doświadczenie, aby sprawdzić różne
warianty czynników, takich jak rodzaj rozrzedzalnika, czas ekwilibracji, rodzaj krzywej
mrożenia, mających wpływ na jakość nasienia po kriokonserwacji. Nie można wykluczyć
możliwość, że Pubal ma nasienie nie nadające się do mrożenia. Sprawdzenie ostatniego
wymaga dostępu do innych samców żubra.

Dodatkowo część świeżego nasienia dzielono na porcje i zainseminowano nim 19 krów
i 6 jałówek, z których jedna krowa okazała się cielna a jedna miała wynik niepewny, co
sprawdzono badaniem usg przeprowadzonym po 30 dniach od inseminacji.

Assays of freezing of wisent semen swilled out from vagina after
mating – introductory results

The aim of this research was valuation of abilities of preparation wisent semen, for ready use, with
straw method. In the experiment semen was swilled out from vagina after mating with cattle. In July 2009
the line for semen freezing with straw method has been brought and installed in Karolew – place where
crossbreds are obtaining. There lives male wisent – Pubal, from Bieszczady region – the only wisent
willing to mate with cattle. After mating semen was extracted from cow’s vagina and frozen. Research
lasted from July 10 to September 4, 2009. Before cow was let in to a enclosure, mucus from the vagina
had been removed. Mating took place in 5–50 minutes after her entering into enclosure. During research
5 episodes of mating ended with ejaculation took place. After mating dilution buffer was pumped into
cows vagina (in two cases it was 20 ml, while in three – 40ml). Next using a suction module all liquid was
collected and filtered through a gauze to portion out semen and dilution buffer from the mucus. Than
mobility of sperms was tested and their number was counted using Bürker chamber. Freezing process
was different for the different probes. In every newly collected semen sperm mobility exceeded 80%.
Sperm density varied from 23 to 74 thousands per cubic millimeter. Three first probes were equilibrated
in a fridge (3°C) and divided into portions, 0,23 ml per each straw. Probes were frozen according the
procedure for cattle. Unfortunately probe evaluation after thawing revealed approximately 1% of mobility.
During equilibration of probe No 3. Sperm mobility was checked every 30 min. After 90 minute mobility,
from initial 80% decreased to 35%. Despite immediate freezing of the third probe results for three first
probes did not vary. Whole probe No 4 had been equilibrated, divided into straws and frozen.
Equilibrating with no dividing improved pre-freezing sperm mobility, in 4 hour it decreased less than 10%.
Although mobility after freezing still was low (approximately 15%). In a probe No 5 dilution buffer had
been changed for traditional: sodium citrate and egg yolk. Equilibration was performed without dividing
the probe. Unfortunately after thawing sperm mobility was lower than 1%.

At the moment it is hard to predict what are the causes of low efficiency of wisent semen freezing.
Research needs to be continued to investigate other sets of factors (dilution buffer type, time of
equilibration, freezing method) that can influence post-freeze semen quality. We cannot be sure that
Pubal’s semen can be frozen at all. To investigate it an access to other the other male wisent is needed.

Additionally a part of newly collected semen was used for insemination of 19 cows and 6 heifers.
One of the cows become pregnant. The result of the other was not clear. It was confirmed by
ultrasound 30 days pos insemination.

European bison in Hungary
Ákos Hajós

EBCC Hungary

In the middle age the European bison like most of central and eastern European
territories lived in huge number of herds in Hungary as well. That time the Hungarian
territories was at least five to three times larger as today and at least was covered about 85%
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with forests. Mostly in the mountains lived huge populations . I find written memories about
the fact that in 1735 the bison were hunted in the Bakony mountains (north-west Hungary)
and the last one was killed in 1814 in Transylvanian Carpathian mountains Udvarhelyszék.

The Zoo of Budapest (capital of Hungary) between the firsts joined the European bison
protection society in the twenties, in the last century, but to see the next bison we had to
wait at least 50 years because in 1960s the Polish government sent one pair of bison to the
Hungarian government as a gift. This animals lived at least ten years long in Gyarmatpuszta
(famous hunting area in north Hungary) but the actual government is afraid because
animals very often came out destined territory (around 1 ha). In that time many famous
hunter visited the Gyarmatpuszta for example: Leonid Brezsnyev, Gustav Husak, Fidel
Castro etc. Finally the government sent animals to two different zoos in Hungary: Veszprém
and Budapest. The animals lived there about ten another years. In the last thirty years one
or two pair of animals lived in different Zoos in Hungary for example Sóstó Zoo
(Nyíregyháza north-east Hungary) Budakeszi Vadaspark (near Budapest) Győr Zoo (north-
-west Hungary) and some private peoples also get some numbers of animals.

The first animals (5 individuals) arrived to Hungary based the cooperation with the
European Bison Friends Society in 2008, August to Füzérkomlós, and I have to report they
have already the first calves was born in this year!

During this summer arrived the next group of animals for an another breeder territory
Liszó (south west Hungary). In the last years lot of breeders want to get bison but later they
realized the level of cost and the numbers of permits, they give up.

Today we have two or three potential partners in Hungary who can join in near future
to the international bison breeders, one of this is the VADEX State Forest Company in
Székesfehérvár which will be introduced.

Żubr na Węgrzech

W czasach średniowiecza żubr licznie występował na Węgrzech, podobnie jak na większości terenów
centralnej i wschodniej Europy. W tamtych czasach terytorium Węgier było 3 do 5 razy większe o ponad
85% lesistości. Duże populacje występowały głównie w terenach górskich. Znaleziono zapiski o polowaniu
na żubry, które miało miejsce w 1735 w Górach Bakony w północno-zachodniej części kraju oraz o co
najmniej jednej sztuce zabitej w 1814 w transylwańskim rejonie Karpat, w Górach Udvarhelyszék.

Budapesztańskie zoo jako jedno z pierwszych, już w latach 20-tych ubiegłego wieku, dołączyło do
Towarzystwa Ochrony Żubra jednak na kolejne żubry przyszło nam czekać przynajmniej 50 lat. Na
początku lat 60 tych rząd polski przysłał, jako prezent, rządowi Węgier parę zwierząt. Przeżyły one co
najmniej 10 lat w Gyarmatpuszta (sławnym okręgu myśliwskim w północnej części kraju). Obecny rząd
niepokoi się faktem, że zwierzęta bardzo często opuszczają swoje terytorium (około 1 hektara). W tym
czasie odwiedziło Gyarmatpuszta wielu sławnych myśliwych takich jak Leonid Breżniew, Gustav Husak,
Fidel Castro. Ostatecznie rząd zdecydował o wysłaniu ostatnich żubrów do 2 węgierskich ogrodów
zoologicznych: Veszprém i Budapest, tam zwierzęta przeżyły kolejne 10 lat. W ostatnich 30-tu latach
jedna lub dwie pary żyły w różnych ogrodach zoologicznych takich jak Sóstó Zoo (Nyíregyháza
w północno-wschodnich Węgrzech), Budakeszi Vadaspark (w okolicach Budapesztu), Győr Zoo (w
północno-zachodnich Węgrzech), pewna liczba zwierząt pozostawała też w posiadaniu osób prywatnych.

Pierwsze zwierzęta (5 sztuk) przybyły do Füzérkomlós w sierpniu 2008, w związku ze współpracą
ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów. Muszę donieść, że w tym roku urodziło się pierwsze cielę.
Tego lata do kolejnego hodowcy w Liszó w południowo-zachodnich Węgrzech przybyła kolejna grupa
zwierząt. W ostatnich latach wielu hodowców chciałoby pozyskać żubry, ale kiedy zdają sobie sprawę
z poziomu kosztów i ilości niezbędnych zezwoleń, poddają się. Dziś mamy 2 lub 3 potencjalnych
partnerów, którzy w niedalekiej przyszłości dołączą do grona międzynarodowych hodowców żubrów.
Jednym z nich jest VADEX Państwowy Zakład Leśny w Székesfehérvár. Chciałbym teraz krótko
przedstawić tę firmę jako potencjalnego hodowcę żubrów w środkowych Węgrzech.
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Wprowadzenie żubra na półnaturalne łąki w dolinie
Gryżyny w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007–2013

Wojciech Halicki, Dagmara Kołeczek, Magdalena Twarda-Rafalska

Instytut Ekologii Stosowanej, Skórzyn

Odkąd populacja żubra Bison bonasus (L. 1758) znalazła się na granicy wymarcia, ochrona
tego gatunku stała się w Polsce sprawą najwyższej wagi. Działania ochronne koncentrowano
wokół hodowli zamkniętej i stad wolno żyjących. Planowane wprowadzenie żubra na
półnaturalne łąki w dolinie Gryżyny (zlokalizowane w Grabinie) ma stać się elementem
aktywnej ochrony przyrody na potencjalnym obszarze Natura 2000, zlokalizowanym na
terenach wiejskich, jak również wspierać przywrócenie tego gatunku w naszym kraju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, biorąc pod uwagę istotną rolę
zwierząt pastwiskowych w kształtowaniu krajobrazu, zachęca, a w pewnych sytuacjach
nakłada na rolników obowiązek utrzymywania ich w gospodarstwach. W tym samym czasie
program dopuszcza wprowadzenie żubra. W chwili obecnej program umożliwia całoroczne
utrzymywanie na pastwisku jedynie dwóch ras małych koników. Aby wprowadzić inne
zwierzęta pastwiskowe, rolnik musi wnioskować do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prezentując program hodowlany i zaświadczenie o nie naruszaniu dobrostanu zwierząt.

Z punktu widzenia dalszych formalności i trudności z nimi związanych Komitet
Monitorujący Program zaadaptował rozporządzenie nr 22/2009 uwzględniając zmiany
w programie, które przyniosłyby możliwość całorocznego wypasu dla wszystkich zwierząt
pastwiskowych. Mimo to introdukcja żubra na terenach wiejskich (terenach stałych łąk
i pastwisk) ze wsparciem finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wymaga
wielu dokumentów, poczynając od zgody na posiadanie zwierząt tego chronionego gatunku.
Niezależnie od tego, warto jest stworzyć żubrowi szansę życia w warunkach zbliżonych do
naturalnych. Z tego powodu Instytut Ekologii Stosowanej zdecydował się na podjęcie tego
zadania by udowodnić, że możliwym jest połączenie ochrony przyrody i krajobrazu
z działalnością rolniczą, wspieraną obecnie dostępnymi środkami Unii Europejskiej.

Reintroduction of European bison to semi-natural meadows in Gryżyna
Valley within the confines of the Rural Areas Development Program for

years 2007–2013

Since the population of European bison Bison bonasus (L.1758) was found on the verge of
extinction, the protection of this species has become a matter of particular significance in Poland. The
protective activities of European bison mainly focus on captive breeding and free-living herds. The
planned introduction of European bison to semi-natural meadows in Gryżyna Valley (location: Grabin)
is supposed to be an element of active protection of nature in the potential area of Nature 2000,
located in rural areas, and to support the restoration of this species in our country. The Program of
Rural Areas Development for years 2007–2013, taking into consideration the significant role of grazing
animals in shaping the landscape, encourages and, in some cases, even puts and obligation to
farmers to breed the animals in agricultural holdings. At the same time, the program allows for
introducing the European bison. The present program allow year-round grazing of only two breeds of
little horses. In order to introduce another grazing species; a farmer must submit a request to the
Ministry of Agriculture and Rural Development presenting a breeding program and its justification
assuring non violation of animals’ welfare. In view of additional formalities and difficulties connected
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with them, the Committee Monitoring the Program adopted the resolution no. 22/2009 concerning the
changes of the Program, which would bring about possibilities of year-round grazing for all grazing
species. However, the introduction of European bison to rural areas (areas of permanent meadows
and pastures) with the financial support of the Program of Rural Areas Development requires many
documents, starting from the permit for the possession of this protected species. Despite this, it is
worth using so as to give European bison a chance of living in conditions similar to the natural ones.
Therefore, the Institute of Applied Ecology has decided to carry out such a task in order to prove that
it is possible to combine the nature and landscape protection with agricultural activity with concurrent
financial support of presently available European Union means.

Przypadek „Polucji”

Mieczysław Hławiczka, Wojciech Bielecki1, Andrzej Bereznowski1, Waldemar
Kalinowski2

Gabinet Weterynaryjny w Pszczynie
1 Katedra Nauk Klinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
2 Prywatna Stajnia

W październiku 2008 roku u ośmioletniej samicy żubra w rezerwacie Żubrowisko
w Pszczynie-Jankowicach, stwierdzono kulawiznę trzeciego stopnia kończyny piersiowej.
Kulawizna pojawiła się nagle. Badanie kliniczne oparte na obserwacji chorej krowy wskazywało
na uraz nadgarstka. Badanie radiologiczne wykazało wielo-odłamowe złamanie kości dalszego
rzędu nadgarstka i kości śródręcza II i V, z nadwichnięciem stawów nadgarstkowo-
-śródręcznych. Zdecydowano się na leczenie zachowawcze. Założono miękki usztywniający
opatrunek obejmujący okolicę podramienia. Opatrunek zdjęto po siedmiu miesiącach. Chociaż
w badaniu Rtg stwierdzono wówczas zesztywnienie stawu śródnadgarstkowego i stawów
nadgarstkowo- śródręcznych, to zwierzę porusza się sprawnie, jednak unika biegania.

The case of the „Polucja”

In October 2008 year in 8 years old female of wisent onset occurs 3 grade limp.
Clinical investigation shows trauma of carpus. The X–ray investigation shows polyfractures bones

of campus and metacarpus II and V and luxation of campus-metacarpus joints. Then we decided
prepared soft dressing to fix the carpus. After 7 mounts we remove this dressing. The carpus is
inflexibility now, t but he cow is good only when she running she’s limp.

Szkody wyrządzane przez żubry na terenach rolniczych
północno-wschodniej Polski

Emilia Hofman

Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Na terenie północno-wschodniej Polski, w dwóch wolno żyjących populacjach na obszarze
Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, bytuje łącznie ponad 500 żubrów. Zwierzęta te
użytkują zarówno tereny kompleksów leśnych, jak i obszary pól i łąk bezpośrednio do nich
przylegające. Na podstawie protokołów szacowania szkód, udostępnionych przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody, analizowano rozmiar, rodzaje i sezonową dynamikę szkód
wyrządzanych przez żubry w województwie podlaskim w latach 2000–2008.
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Rocznie notowano 71±30,7 przypadków szkód w Puszczy Białowieskiej i 59±21,6 w Puszczy
Knyszyńskiej. Liczba szkód, jak i wypłacanych odszkodowań, wzrastała w okresie badań
i w obu Puszczach była pozytywnie skorelowana z liczebnością populacji (r2=0,68–0,84,
p!0,045). Podobny poziom szkód w obu Puszczach, mimo znacznych różnic w liczebności
żubrów, wynika z faktu, iż w Puszczy Knyszyńskiej większość żubrów penetruje obszary
rolnicze zimą, zaś w Puszczy Białowieskiej jedynie 15–20% populacji, a więc porównywalna
liczba osobników. Penetracja terenów rolniczych miała wyraźnie sezonowy charakter.
Większość szkód (57% przypadków) przypadało na okres zimowy (grudzień-marzec). Najmniej
przypadków szkód (2%) odnotowano w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień).

Dominującym rodzajem upraw uszkadzanych przez żubry były zboża (75% przypadków
szkód – P. Knyszyńska, 51% – P. Białowieska), wśród których najczęściej żerowanie miało
miejsce w uprawie żyta (63% przypadków zbóż). Żubry białowieskie często żerowały także
na sianie (35% przypadków), zaś żubry knyszyńskie na rzepaku (21%). Porównanie udziału
uszkadzanych upraw z powierzchnią zasiewów wykazało wysoką preferencję pokarmową
w stosunku do rzepaku (współczynnik selekcji Ivleva D=0,89 i D=0,99, odpowiednio) i żyta
(D=0,58 i D=0,50, odpowiednio).

Od 2006 roku poziom odszkodowań wypłacanych w Puszczy Białowieskiej obniżył się, co
jest wynikiem realizacji Programu Life – Kraina Żubra, w ramach którego, prowadzona jest
kontraktacja łąk i siana dla żubrów. Kwota odszkodowań za szkody wyrządzane przez żubry
w 2009 roku wyniosła 69 991 zł, co stanowiło 8,7% wartości szkód wyrządzonych w tym
samym czasie przez bobry.

Damages caused by European bison (Bison bonasus) in agricultural
areas in North-Eastern Poland

Two free-living populations of European bison in Białowieża and Knyszyn Forest (North-Easter
Poland) consist of more than 500 individuals. Those animals utilize the woods, as well as meadows
and fields next to forests. The size, types and seasonal dynamics of damages caused by European
bison in 2000–2008 in Podlasie province were analyzed on the basis of damage assessment
protocols, provided by the Provincial Nature Conservator.

On average, 71±30,7 cases of damages in Białowieża Forest and 59±21,6 in Knyszyn Forest were
recorded each year. The number of damages in the studied period was increasing in both forests and
was positive correlated with populations numbers (r2=0,68–0,84, p!0,045).

Despite of huge differences between number of populations, the similar level of damages was
observed in both forests. This is a result of the fact that in Knyszyn Forest all bison during winter were
penetrating agricultural areas, whereas in Białowieża Forest only 15–20% of population was leaving
forest. That is the reason why the number of damages is comparable in both forests. Penetration of
agricultural areas had seasonal character. Most of damages (57% of cases) took place in winter
(December-March). Only 2% of all damages were registered in summer (June-August).

The prevailing type of cultivation damaged by bison was grain (75% of cases in Knyszyn Forest,
51% in Białowieża Forest), the most often rye (63% of grain cases). Bison from Białowieża Forest
were grazing also on hay (35% of cases), but bison from Knyszyn Forest in rape (21%). Comparison
of the share of damaged crops with the total sowed area showed a very high nutritional preference
to rape (Ivlev indication D=0,89 and D=0,99) and to rye (D=0,58 i D=0,50).

Since 2006, the level of compensation paid in Bialowieza Forest decreased as a result of
contracting hay and meadows for bison in the frames of Bison Land LIFE Nature Program. Amount
of the compensation for damages caused by bison in 2009 was 69.991 zl, what constitutes only 8,7%
of the value of damages caused by beavers in the same period.
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Specyficzność żywicielska i topiczna nużeńcowatych
(Acari, Demodecidae) u ssaków kopytnych

Joanna N. Izdebska

Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej, Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański

Nużeńcowate (Demodecidae) to jednymi z najbardziej wyspecjalizowanych stawonogów
pasożytniczych, stwierdzone u ssaków z 13 rzędów, w tym 16 gatunków opisano u kopytnych.
Wykształciło się u nich szereg niezwykłych przystosowań do pasożytnictwa, np. wydłużony,
robakowaty kształt ciała z silnie zredukowanymi odnóżami, miniaturyzacja rozmiarów,
redukcja szczecin i innych elementów morfologicznych. Te modyfikacje budowy stanowią
zaawansowane adaptacje do bytowania w skórze żywicieli – mieszkach włosowych, różnych
rodzajach gruczołów skóry i ich przewodach wyprowadzających, czy zewnętrznych warstwach
naskórka.

Jednocześnie nużeńcowate wykazują znaczną zmienność pod względem kształtów, proporcji
tagm, rozmiarów, lokalizacji i formy wielu cech morfologicznych, co ma związek z przy-
stosowaniem do zasiedlania skóry różnych gatunków ssaków, rekrutujących się z różnych
rzędów, ale też wykształceniem specyficzności topicznej, związanej z zasiedlaniem w obrębie
żywiciela odrębnych mikrohabitatów. Zatem obok specyficzności żywicielskiej, występuje
tendencja do kształtowania się w obrębie poszczególnych gatunków żywicielskich form
synhospitalnych; często u jednego gatunku żywiciela spotyka się dwa lub więcej gatunków
synhospitalnych nużencowatych, które mogły się różnicować (wg Nutting 1974) na drodze
tzw. specjacji synhospitalnej.

Jednak analiza szeregu cech morfologicznych synhospitalnych nużeńcowatych ssaków
kopytnych (żubra, bydła, owcy, jeleniowatych, dzika, czy koni) wskazuje, że gatunki
z różnych żywicieli, zasiedlające u nich zbliżony mikrohabitat, wykazują szereg podobieństw,
które dotyczą rozmiarów, kształtu ciała, proporcji tagm, kształtu kolców suprakoksalnych,
czy innych elementów morfologicznych, uznawanych za istotne w taksonomii Demodecidae.
Może to sugerować inny wariant specjacji, w którym nużeńcowate przystosowane do
bytowania w określonym mikrohabitacie skóry żywiciela, zasiedlały analogiczne, wolne
habitaty pokrewnych gatunków żywicieli.

Host and topical specificity of hair follicle mites (Acari, Demodecidae)
from hoofed mammals

The Demodecidae are one of the most specialized parasitic arthropods of mammals, so far
recorded in representatives of thirteen mammalian order, therein 16 species were described from
hoofed mammals. Parasitic adaptations involve size and shape of the body which is elongated,
worm-like, providing a specific adaptation to life in skin – in hair follicles, epidermis or in various glands
and their ducts.

In addition, demodecids show an extreme reduction of a number of morphological characters.
Some species show, moreover, certain other, specific adaptations to various microhabitats; those
adaptations may, for instance, involve, the shape and size of tagms, the shape and localization of
supracoxal spines, setae on the palps, claws or the presence of the dorsal process on the
opisthosoma. Specific modifications have enabled particular species to adapt not just to life in the skin
of different mammalian species (i.e., European bison, cattle, sheep, cervids, wild boar or horse) but
also to the different microhabitats they have colonized there. As a result, particular host species are
parasitized by synhospitalic species specific to them, usually differing in their location in the skin.
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Ocena wartości pokarmowej pasz stosowanych w dokar-
mianiu żubrów w Rezerwacie Przyrodniczym „Żubrowisko”

Renata Jendroszczyk, Andrzej Wiliczkiewicz, Stefania Kinal

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Materiały źródłowe (stan zwierząt i ilości stosowanych pasz gospodarskich) pochodzące
z lat 2002–2007 z Nadleśnictwa Kobiór stanowiły podstawę oceny wartości pokarmowej pasz
stosowanych w dokarmianiu żubrów. Pod uwagę wzięto następujące składniki pokarmowe:
sucha masa (sm), jednostki produkcji mleka (JPM), białko trawione jelitowo (BTJ), białko
trawione jelitowo pochodzenia azotowego (BTJN), białko trawione jelitowo pochodzenia
energetycznego (BTJE), masa organiczna (MO), białko ogólne (BO), włókno surowe (WS),
włókno neutralnodetergentowe (NDF), jednostki wypełnieniowe dla bydła rosnącego (JWB).
W ciągu roku zwierzętom podawano siano łąkowe i mieszankę zbóż, a w okresie od
października do kwietnia żubry miały dostęp do roślin okopowych (buraki i marchew).
Największe spożycie składników paszowych stwierdza się w styczniu, a najmniejsze w lipcu.
Pasze stosowane w dokarmianiu żubrów w Rezerwacie Przyrodniczym „Żubrowisko”
dostarczały żubrom składniki pokarmowe w ilościach przewyższających potrzeby pokarmowe
zwierząt przeżuwających o masie ciała około 500 kg zalecane przez normy żywieniowe.

Valuation of nutritional quality and nutritive compounds absorption of
forage fed in „Zubrowisko” Reserve

Source materials (the of animals and amounts of applied fodders) originating from years 2002–2007
from the forest district Kobiór constituted the basis of the nutritional value of used fodders. The
following nutrients were taken into consideration: dry meter, energy units (production of milk), protein
intestines digestibility, organic meter, crude protein, crude fiber, neutral detergent fiber, fill units for
growing cattle. In the sequence of the year animals were being fed on meadow hay and mixture of
crops, and in the period since October to April European bison had access to root crops (beets and
carrots). Biggest eating fodder elements are stated in January, and smallest in July. Fodders applied
in feeding European bison in the Natural Reserve „Żubrowisko” delivered nutrients in amounts
surpassing nutritional needs of ruminant animals with body weight 500 kg.

Pobranie składników pokarmowych z pasz stosowanych
w dokarmianiu żubrów w określonych porach roku

Renata Jendroszczyk, Andrzej Wiliczkiewicz, Stefania Kinal

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ocena zależności między pobraniem składników pokarmowych z stosowanych w dokarmia-
niu żubrów pasz, a porą roku została przeprowadzona w Nadleśnictwa Kobiór w latach
2002–2007. Wartość pokarmową skarmianych pasz (siano łąkowe, mieszankę zbóż i rośliny
okopowe) przyjęto z norm żywienia przeżuwaczy uwzględniając składniki pokarmowe: sucha
masa (sm), jednostki produkcji mleka (JPM), białko trawione jelitowo (BTJ), białko trawione
jelitowo pochodzenia azotowego (BTJN), białko trawione jelitowo pochodzenia energetyczne-
go (BTJE), masa organiczna (MO), białko ogólne (BO), włókno surowe (WS), włókno
neutralnodetergentowe (NDF), jednostki wypełnieniowe dla bydła rosnącego (JWB).
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Wyliczono współczynniki korelacji Pearsona między poszczególnymi składnikami pasz,
a temperaturą środowiska. Istnieje ścisły związek między ilością pobranych przez żubry
składników pokarmowych, a porą roku. Najniższą wartość współczynnika korelacji (–0,35)
wykazano dla włókna neutralnodetergentowego, a najwyższą (–0,87) dla JWB. Wraz ze
wzrostem temperatury otoczenia zmniejsza się ilość pobieranych składników pokarmowych
z pasz stosowanych w dokarmianiu żubrów.

The nutrients intake from feedstuff used for supplemental feeding of
European bison in different seasons

The relation between in taking nutrients of fodders applied in feeding European bison and the
season was conducted in forest districts Kobiór in years 2002–2007. Nutritional value of distributed
fodders (meadow hay, the blend of cereal crops and root crops) was taken from norms of feeding
ruminants. The following nutrients were taken into consideration: dry meter, energy units (production
of milk), protein intestines digestibility, organic meter, crude protein, crude fiber, neutral detergent
fiber, fill units for growing cattle. Coefficients of correlation were enumerated between individual
elements of fodders and the temperature of the environment. A close relationship exists between the
amount of nutrients taken by European bison, and the season. Minimum value of the coefficient of
correlation (–0.35) was noted for neutral detergent fiber, and highest (–0.87) for JWB. With a rise in
surrounding temperature the intake of nutrients is falling down.

Analiza wpływu żubrów na zmiany zachodzące w składzie
gatunkowym roślin w zamkniętej zagrodzie w Kiermusach

Katarzyna Kaczorowska, Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie

Żubry są największymi zwierzętami roślinożernymi w Europie. Oddziałują na rośliny na
szereg różnych sposobów, m.in. poprzez wydeptywanie, żerowanie, przenoszenie nasion
– egzo- i endozoochoria, spałowania i uszkodzenia drzew. Przeprowadzone badania składu
gatunkowego roślin oraz pokrycia przez nie terenu na obszarze zamkniętej zagrody dla żubrów
w Kiermusach wykazały zmiany tych elementów po wprowadzeniu żubrów na ten obszar.

Zaobserwowane modyfikacje w układzie roślin na nie ogrodzonych powierzchniach
badawczych charakteryzują się zmniejszeniem liczby gatunków roślin, zwiększeniem udziału
roślin odpornych na wydeptywanie i nasłonecznienie oraz większymi zmianami w składzie
gatunkowym roślin niż na powierzchniach ogrodzonych.

Obraz zachodzących zmian na poszczególnych powierzchniach próbnych kształtuje się
w różny sposób – zależy m.in. od rodzaju siedliska – leśne, łąkowe i od użytkowania terenu przez
żubry – miejsce żerowania, utworzona ścieżka, miejsce odpoczynku, pozostawiane odchody.

W związku z dużym zagęszczeniem żubrów w zagrodzie, zachodzące zmiany są bardziej
wyraziste niż te mające miejsce na terenach gdzie żubry żyją na wolności, jednak mogą
pokazać ogólny trend zmian w roślinności i do tego będą dążyły badania przeprowadzane
w kolejnych latach.

The effect of European bison on occurring changes in plant diversity
in Kiermusy.

European bison are the biggest herbivores in Europe. They have an influence on plant in many
different ways e.g. trampling, grazing, egzo- and endozoochory, damage to trees. The researches of
the plant diversity were carried out during last year in private enclosure for E. bison in Kiermusy.
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We compared the modification in plant arrangement on the fenced and unfenced plots. We
observed decrease of the number of plant species, increase of participation of plant species resistant
on trampling and greater changes in species composition on unfenced plots.

The occurring changes on the plots depend on: kind of habitat (forest, pasture) and land
exploitation (pasture, formed path, the place of resting, dung).

There is a bigger concentration of E. bison in enclosure than in a free herds. That is why the
occurring changes are more expressive, but they can show us general trends in plant composition.

Nowe stada żubrów w województwie zachodniopomorskim
rok po utworzeniu

Jacek Kaliciuk2, Dariusz Wysocki2, Andrzej Bereszyński1 , Magda Tracz,
Maciej Tracz

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
1 Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
2 Uniwersytet Szczeciński, Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców

Dwa wolne stada utworzono w 2008 roku w województwie zachodniopomorskim,
w nadleśnictwach Łobez i Dobrzany w odległości 14 km od siebie. Po 10 miesiącach od
wypuszczenia stada połączone są w jedną grupę bytującą na obszar ubogich borealnych
siedlisk. Wśród 7 zdolnych do rozrodu krów 5 cieląt się urodziło, z których co najmniej
3 żyją. Monitorowanie telemetryczne jest praktycznie niemożliwe z powodu zawodności
sprzętu Vectronic Aerospace GPS.

New free-range European bison herd in Zachodniopomorskie
voivodship one year after establishing

Two free-range European bison herd established in 2008 in Forest Districts Łobez and Dobrzany
at a distance of 14 km from each other, after 10 months living in the wild have merged into one group
and occupied the poor boric habitat in the Drava River sandur – Forest District Drawsko – leaving the
area of the fertile forest habitat of Ińskie Lakeland. Among 7 cows of childbearing potential 5 calves
were born and at least 3 of them survived at least 3 months. Monitoring of stocks is hampered by high
failure of Vectronic Aerospace GPS telemetry collars, which operates an average of 4 months,
although they should work 2 years.

Formation of Borisov-Berezinsky European bison
population and its present state

Alexander Kashtalian

State Nature Protection Institution «Berezinsky Biosphere Reserve», Belarus

A review of the history of creation of E. bison population (Bison bonasus bonasus) in the
vicinity of the Berezinsky Biosphere Reserve is presented. Described are the population
dynamics, birth and death rates. Presented are data on the formation of the spatial structure
of this population and seasonal migrations of the bison. The prospects for further existence
of Borisov population, and measures necessary for its maintenance are evaluated.
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Tworzenie populacji żubra Borisov-Berezinsky i jej obecny stan

Opisana jest historia tworzenia populacji żubra (Bison bonasus bonasus) w sąsiedztwie Rezerwatu
Biosfery Berezinsky. Opisane są: dynamika populacji, wskaźniki urodzeń oraz upadków. Prezentowane są
również dane na temat powstawania struktury przestrzennej tej populacji oraz migracji sezonowych żubrów.
Oszacowano szanse dalszego funkcjonowania Borisovskiej populacji i środki niezbędne dla jej zachowania.

52 Years of European bison breeding on the Wisent-Island
in the heart of Mecklenburg-Vorpommern

Thomas Kelterborn, Fred Zentner, Karl Zacharias

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Anstalt des öffentlichen Rechts

The 52 years history of European bison breeding in the Dammerower Werder reserve
was fulfilled with many successes and failures. The paper present the reserve and results of
breeding in years 1957–2008. As the successes prevail the breeding center can not only
record a steady increase in population, benefiting the restitution of the European bison, but
much more – it has been developed into a sought after tourism feature.

52 lata hodowli żubrów na Wyspie-Żubr w sercu
Meklenburgii-Pomorzu Przednim

52 lata historii hodowli żubrów w rezerwacie Damerower Werder było wypełnione wieloma sukcesami
i porażkami. Praca prezentuje rezerwat i wyniki hodowli w latach 1957–2008. Chociaż sukcesy
przeważają ośrodek hodowli nie może się poszczycić stałym wzrostem liczebności stada dla wsparcia
restytucji gatunku. W tym czasie bardzo wiele zostało zrobione dla odwiedzających ośrodek turystów.

The European bison (Bison bonasus L.) population status
in the Western region of Ukraine

Pawlo Khoyetskyy

Ukraiński Narodowy Uniwersytet Leśno-Techniczny. Lwów, Ukraina

Restitution of the European bison in the Western region of Ukraine began in the second half
of the 20th century. For the period from 1965 to 1982 the European bison were brought to
5 regions. To the Volyn region, 15 individuals were brought from the Byelovezskaja Pushcha
(Byelorussia) in 1965. The highest population number (approximately 200 individuals) the herd
reached at the beginning of the 1990s. Since 1992 population is on decrease. During the period
between 1992 and 2003, 28 individuals died from various reasons. There have been registered
bison migrations outside their home ranges on a distance of 40–45 km, and the poaching.
Trophy hunting was organized for foreign hunters. During 1991–1999 foreigners bagged there
in total 29 European bison. As of 2009 the population is estimated on 15–20 individuals.

There are two populations of the European bison in the Lwow region: one in the
mountain part, other – in the lowlands. Ten bison captured from Byelovezskaja Pushcha
were brought to the mountain part in 1965. The mountain population in mid of the 1990s
counted over 30 individuals. Existence of this group is threatened because of considerable
decrease of the number. To improve the situation, this herd will be supplemented with
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genetically selected animals, imported from abroad this June, which after the acclimatization
period will be released to the wild. To the lowland part of the oblast the European bison
6 individuals were brought from Lithuania in 1980. Unfortunately, those animals reproduced
badly, there some single individuals migrated to the territory of the nearby Rivne and
Ternopil regions. At the beginning of 21st century remained there only 6–8 individuals.
With the purpose of population renewal during 2008–2009 new animals were brought from
the Vinnytsia region. As of June 2009 this population counts approximately 25 individuals.

To the Rivne region, 8 individuals were brought from Belavezskaya Pushcha in 1967. This
population ceased to exist in 1978. In 1970 to the hunting grounds of the Chernivtsi region 19
European bison were brought from Berezinskoy (Byelorussia), Okskoy and Prioksko-Terrasny
(Russia) reserves. In 1994–1995 this population reached its highest numbers – near 225
individuals. However, since 1996 it decreased to about 70 individuals in 2009.

Stan populacji żubra (Bison bonasus L.) w zachodnim rejonie Ukrainy

Restytucję żubra w zachodnim regionie Ukrainy rozpoczęto w drugiej połowie XX wieku. W latach
1965–1982 żubry sprowadzono do 5 okręgów. Do okręgu Wołyńskiego w 1965 roku przywieziono 15
sztuk z Puszczy Białowieskiej (Białoruś). Największą liczebność (około 200 osobników) populacja
osiągnęła na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Od roku 1992 liczebność populacji
spada. W okresie między 1992 a 2003 rokiem 28 osobników padło z różnych przyczyn. Obserwowano
migracje żubrów na odległość 40–45 km oraz kłusownictwo. Organizowano też polowania dla
zagranicznych myśliwych. W latach 1991–1999 dewizowi myśliwi odstrzelili tam łącznie 29 żubrów.
W roku 2009 liczebność populacji szacuje się na 15–20 osobników.

W okręgu lwowskim występują dwie populacje żubrów: jedna występuje w części górskiej, natomiast
druga w nizinnej. Dziesięć żubrów odłowionych w Puszczy Białowieskiej przywieziono do części górskiej
w 1965 roku. Populacja górska liczyła w latach 90-tych ponad 30 osobników. Istnienie tej grupy jest
jednak zagrożone z powodu znacznego spadku jej liczebności. Dla poprawy sytuacji stado wzbogacono
w wyselekcjonowane genetycznie zwierzęta, importowane z zagranicy w lipcu tego roku. Po okresie
aklimatyzacyjnym zostaną one wypuszczone na wolność. W 1980 roku, 6 zwierząt sprowadzonych
z Litwy, wypuszczono w części nizinnej. Niestety zwierzęta te słabo się rozmnażały, a niektóre a nich
migrowały do pobliskich okręgów Rivne i Ternopil. Na początku XXI stulecia pozostało jedynie 6–8
sztuk. W latach 2008–2009, dla odnowienia populacji przywieziono nowe zwierzęta z okręgu Vinnytsia.
W czerwcu 2009 populacja liczyła około 25 sztuk. W 1967 r. 8 zwierząt zostało przewiezionych do
okręgu Rivne z Puszczy Białowieskiej. Populacja ta przestała istnieć w 1978 r. W 1970 roku na tereny
łowieckie okręgu Chernivtsi przywieziono 19 osobników z rezerwatów: Berezinskoy (Białoruś), Okskij
i Prioksko-Terrasny (Rosja). W latach 1994–1995 populacja ta osiągnęła najwyższą liczebność – 225
sztuk, jednak w 1996 roku liczebność zaczęła spadać i w 2009 r. liczyła około 70 osobników.

60 lat działalności Centrum Badań Anatomii Żubra
w Katedrze Nauk Morfologicznych na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie
Henryk Kobryń, Marta Kupczyńska

Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

W roku 1949 profesor Kazimierz Krysiak, znakomity anatom i wybitny naukowiec,
utworzył w Katedrze Anatomii Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Centrum
Badań Anatomii Żubra. Przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w Centrum przez
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ponad 60 lat było ocena anatomii tego gatunku. Wyniki tych analiz są kluczowe dla badań
takich obszarach jak fizjologia, genetyka, hodowla, patologia i ochrona. Opublikowano 124
artykuły związane z anatomią żubra, między innymi 5 dysertacji (?) i 17 prac doktorskich.
Pozostałe 102 badania opublikowano w uznanych czasopismach naukowych, zarówno
krajowych jak i zagranicznych. Wiele z nich powstało we współpracy z innymi instytucjami
naukowymi, głównie z Zakładem Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
Publikacje pokrywają wszystkie obszary anatomii. Większość z nich analizuje problemy
osteologiczne (kostne?). Badania przeprowadzone w Centrum znacząco poprawiły stan
wiedzy o anatomii żubra w porównaniu ze zwierzętami domowymi innych gatunków.

Centre the European Bison Anatomy Research at Department of
Morphological Sciences of Faculty Medicine Veterinary WULS in

Warsaw – 60 years of duration

In 1949 professor Kazimierz Krysiak, as excellent anatomist and an outstanding scientist, created
The Centre the European Bison Anatomy Research within the Department of Animal Anatomy At the
Warsaw University of Life Sciences (SGGW). Over the last 60 years intensive anatomical examination
of the species has been the subject of study carried out in the Centre. The results are fundamental
for research in areas such as physiology, genetics, breeding, pathology and protection.

124 papers have been published in the field of the European Bison’s anatomy. Among those there are
5 postdoctoral dissertations and 17 doctoral thesis. The remaining 102 studies have been published in
recognized scientific magazines: both domestic and foreign. Many of them have been created in
collaboration with other scientific institutions; mainly with the Institute of Mammal Research and the Polish
Academy of Sciences in Bialowieża. The publications cover all areas of anatomy. Most of them analyze
osteological problems. The results of the research carried out in the Centre have significantly improved
the knowledge of the European Bison’s anatomy in comparison to other species domestic animals.

Sierść jako wskaźnik stanu biopierwiastków w organizmie
żubra z Puszczy Białowieskiej

Tadeusz Kośla, Sophie Ermidou-Pollet1, Ewa M. Skibniewska, Serge Pollet1,
Grażyna Urbańska-Słomka

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
1 Department of Biochemistry, Medical School, University of Athens, Greece

Od wielu lat włos ludzki lub zwierzęcy uznawany jest za dobry wskaźnik zawartości
biopierwiastków a także pierwiastków toksycznych w organizmie człowieka i zwierząt
(Anke, Risch 1979; Zumkley 1983). Celem przeprowadzonych badań była ocena wybranych
biopierwiastków w organizmie żubra, jako wskaźnika używając sierści. Do badań pobrano
próbki sierści od 22 żubrów. Po ich odtłuszczeniu i umyciu postępowano zgodnie z opisem
w pracy Kośla i wsp. 2008. W próbach sierści oznaczono fosfor, siarkę, magnez, żelazo, tytan
i wanad. Zawartość badanych pierwiastków w sierści nie różniła się w żadnym przypadku
w zależności od płci. Badając zależność od wieku tylko w przypadku siarki i wanadu
stwierdzono wyższą statystycznie istotną zawartość w sierści u zwierząt dorosłych (tab.2).

Poziom fosforu (tab.1) był zgodny z danymi referencyjnymi Pulsa (1998), dla bydła
podaje on od 200 do 300 mg · kg–1 fosforu w sierści. Podobne dane dla sierści bydła podają
Kośla i wsp. (1985). Uzyskane dane są jednak wyraźnie wyższe od zawartości fosforu
w sierści żubrów oznaczonych przez Koślę i wsp. (1985), Koślę (1993) oraz Dębską (2005).
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Tabela 1. Zawartość wybranych makroelementów w sierści żubra

Parametr (n) P (mg · kg–1) S (%) Mg (mg · kg–1)

Średnia Sd Średnia sd Średnia sd

Ogół (22) 245,14 65,00 3,41 0,22 97,32 33,16

Samce (8) 257,75 47,84 3,34 0,16 107,17 26,01

Samice (14) 237,93 73,74 3,45 0,24 92,77 36,01

Cielęta do 1. roku (16) 250,88 68,08 3,35* 0,20 107,29 31,08

Starsze niż 2. lata (6) 229,83 58,74 3,56* 0,21 69,40 22,10

Tabela 2. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w sierści żubra (mg · kg–1)

Parametr (n) Fe Ti V

Średnia SD Średnia SD Średnia SD

Ogół (22) 119,48 83,31 2,368 2,097 0,362 0,396

Samce (8) 133,62 93,46 1,875 2,156 0,275 0,266

Samice (14) 110,77 79,10 2,607 2,136 0,415 0,460

Cielęta do 1. roku (16) 127,00 96,33 2,438 2,354 0,260* 0,253

Starsze niż 2. lata (6) 100,67 34,45 2,183 1,336 0,686* 0,524

Brak danych dotyczących zawartości siarki w sierści żubrów nie pozwala na porównanie
uzyskanych wyników. Dostępne dane pozwalają jednak stwierdzić, że zawartość siarki
w sierści żubrów jest podobna do jej zawartości w wełnie owiec (Anke, Risch 1979). Starsze
żubry miały w sierści wyższy poziom siarki.

Zawartość magnezu w sierści żubrów jest nieznacznie wyższa od uzyskanych przez
Dębską (2005), są podobne do uzyskanych przez Koślę i wsp. (1985), są jednak niższe od
danych z 1993 roku (Kośla). Dane referencyjne dla magnezu w sierści bydła wynoszą
130–455 mg · kg–1 w s.m. (Puls 1998).

Zawartość pierwiastków śladowych zestawiono w tabeli 2. Dane dotyczące żelaza były
wyższe od uzyskanych przez Dębską (2005), Koślę i wsp. (1985), natomiast podobne wyniki
analiz uzyskał u żubrów Kośla (1993). Są one zgodne z danymi referencyjnymi dla sierści
bydła (Puls 1998). Zawartość tytanu z braku dostępnych danych nie może być porównana
bezpośrednio, uzyskane dane są jednak niższe od podanych przez Kabatę-Pendias i Pendiasa
(1999) średniej dla włosów ludzkich. Wanad uznawany za pierwiastek ultraśladowy różnił
się istotnie w sierści w zależności od wieku żubrów, u zwierząt dorosłych było go istotnie
więcej.

Fur as an indicator of the status of bioelements in the organism of
European bison from Białowieża Forest

For many years now human or animal hair has been accepted as a good indicator of the content
of bioelements as well as toxic elements in human or animal organism (Anke, Risch 1979; Zumkley
1983).

The aim of the investigations was the assessment of some bioelement content in the European
bison organism using that animal hair as the indicator. Hair samples were collected from 22 European
bison. After their degreasing and washing they were treated according to the method presented in the
paper by Kośla et al. (2008).
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Phosphorus, sulphur, magnesium, iron, titanium and vanadium were determined in the samples of
hair. In any case the contents of the investigated elements in hair did not differ depending on the
animal sex. While investigating the dependence on the animal age only in the case of vanadium
a statistically significant higher content was observed in the hair of adult animals.

The level of phosphorus agreed with the reference data by Puls (1998) for cattle amounting to from
200 to 300 mg · kg–1 of phosphorus in hair. Similar data for cattle hair is reported by Kośla et al. (1985).
However, the obtained data are clearly higher than the phosphorus content in the hair of European
bison determined by Kośla et al. (1985), Kośla (1993) and Dębska (2005).

The lack of data concerning the sulphur content in the European bison hair does not allow the
comparison of the obtained results. However, the accessible data allow the statement that the sulphur
content in the hair of European bison is similar to its content in the hair of sheep (Anke, Risch 1979).

The content of magnesium in the hair of European bison is slightly higher than those obtained by
Dębska (2005) and similar to those obtained by Kośla et al. (1985), however, they are lower than the
data from 1993 (Kośla). The reference data for magnesium in cattle hair amount to 130–455 mg · kg–1

in d.m. (Puls 1998).
The data concerning iron were higher than those obtained by Dębska (2005) and Kośla et al.

(1985), although similar results of analyses were obtained by Kośla (1993) in European bisons. They
agree with the reference data for the cattle hair (Puls 1998). The content of titanium because the lack
of the accessible data cannot be directly compared, however, the obtained data are lower than those
reported by Kabata-Pendias and Pendias (1999) for human hair. Vanadium, which is considered to
be an ultra trace element in hair differed significantly depending on the age of European bison. Bigger
amounts were noted for adult animals.

Rola technik wspomaganego rozrodu w ochronie ginących
gatunków ssaków

Roland Kozdrowski, Andrzej Dubiel

Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt, UP we Wrocławiu

Najlepszym sposobem ochrony ginących gatunków zwierząt jest ochrona ich naturalnego
środowiska, co w obecnych czasach jest bardzo trudne z uwagi na wzrastającą liczbę ludzi
oraz z powodu konsumpcyjnego trybu życia. Dlatego też środowisko naturalne dla wielu
gatunków znacznie się kurczy, prowadząc do spadku liczebności populacji i ograniczając
swobodę przemieszczania się osobników pomiędzy populacjami, co znacznie ogranicza
wymianę materiału genetycznego. W celu ochrony bioróżnorodności w obecnych czasach
można wykorzystać wiele technik wspomaganego rozrodu w celu gromadzenia materiału
biologicznego (bank rezerw genetycznych). Jedną z tych metod jest kriokonserwacja nasienia
i sztuczna inseminacja, ale także inne metody takie jak przenoszenie zarodków, techniki
zapłodnienia in vitro czy klonowanie mogą być w tym celu wykorzystane. Celem prezentacji
jest przybliżenie tych metod oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania do tworzenia
banku genów. Przykładowo istnieje możliwość wprowadzenia sztucznej inseminacji samic
wolnożyjących nasieniem pobranym od osobników z innej populacji. Niemniej wprowadzenie
tej techniki wymaga opanowania pobierania nasienia (przyżyciowo lub pośmiertnie), jego
oceny i konserwacji w niskich temperaturach. Wymaga również poznania cyklu płciowego
samicy, opracowania metod sterowania cyklem płciowym i owulacją, jak również powinna
być sprecyzowana odpowiednia droga zdeponowania nasienia oraz liczba plemników i objętość
dawki inseminacyjnej.
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The role of reproductive biotechnologies in conservation programs for
endangered mammalian species

The best way for conservation of endangered animals is preservation of their habitat, hoverer it
is very difficult due to increasing human population, and it is connected with huge consumption.
Due to the reason mentioned above natural environment for plenty of animals is shrinking, number
of animals decreases, moving of individuals between deferent populations is disturbed, consequent-
ly inbreeding increases. At this time it is possible to use a modern reproductive biotechnologies or
assisted reproductive techniques such as artificial insemination, embryo transfer, in vitro fertilization,
semen sexing, cloning, genome resource banking and others technologies in conservation
programs in situ and ex situ for endangered mammalian species. For example it is possible perform
an artificial insemination in free-living females with semen collected from captive or free-living
males. However artificial insemination require successful methods of semen collection (from live
males by artificial vagina, electro ejaculation and by other methods, or from dead males
spermatozoa can be collected from epididymis), and semen preservation. The female reproductive
physiology and anatomy should be well known, insemination doses (volume and number of
spermatozoa), as well as the place of semen deposition into female reproductive tract should be
estimated.

Wkład polskich lekarzy weterynarii w poznanie i ochronę
gatunku Żubr Bison bonasus (L.)

Małgorzata Krasińska i Zbigniew A. Krasiński

Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża

W artykule dokonane krótkiego przeglądu wkładu polskich lekarzy weterynarii
w poznanie gatunku i w dzieło ochrony żubra w Polsce. Już na początku XX w. dr
Konrad Wróblewski, z wykształcenia lekarz weterynarii, zebrał i opublikował unikalne
dane o liczebności, biologii i chorobach żubrów z ostatniej naturalnej populacji w Puszczy
Białowieskiej. Po I wojnie światowej rozpoczął się trudny proces restytucji, kiedy
w oparciu o niewielka grupę żubrów ocalałych w ogrodach zoologicznych i ośrodkach
hodowli starano się uratować gatunek od zagłady. W czasach gdy los gatunku nie był
jeszcze pewny, a wiedza o nim była nikła, utworzono z inicjatywy profesora Kazimierza
Krysiaka Ośrodek Badań nad Żubrem, skupiający przedstawicieli różnych specjalności.
Anatomowie, pracownicy Ośrodka opublikowali około 100 prac poświęconych różnym
strukturom anatomicznym żubrów. Opiekę nad zdrowiem żubrów w Polsce sprawowali
kolejno dr Z. Jaczewski a następnie profesorowie S. Piwowarczyk i Jerzy Kita. Ponad to
w każdym ośrodku hodowli żubrów nad zdrowiem zwierząt czuwał praktyk – terenowy
lekarz weterynarii. W dalszej części artykułu omówiono udział lekarzy weterynarii
w licznych pracach naukowych prowadzonych w takich kierunkach jak fizjologia,
ultrastruktura, choroby zakaźne i pasożytnicze, anatomopatologa, etologia i ekologia
żubrów, które zaowocowały licznymi publikacjami naukowym i opracowaniem kilku
monografii. Lekarze weterynarii publikując prace naukowe i prezentując wyniki swoich
badań na konferencjach naukowych w kraju i za granicą przyczyniali się do upowszech-
niania wiedzy o tym gatunku i zrozumienia potrzeby jego ochrony. Lekarze weterynarii,
którzy mieli możliwość pracy z żubrami chętnie dzielą się swoją wiedzą o żubrze podczas
spotkań z młodzieżą, studentami, przewodnikami, turystami lub pisząc popularno-
-naukowe artykuły do przyrodniczych czasopism. W popularnej książce „Moje spotkania
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z żubrami” (2004), obok innych autorów, sześciu lekarzy weterynarii umieściło swoje
wspomnienia o pracy z tymi fascynującymi zwierzętami oraz o spotkaniach z niezapom-
nianymi „żubrowymi ludźmi”. Lekarze weterynarii sprawujący opiekę nad zdrowiem
żubrów na różnych etapach restytucji – zarówno praktycy jak i naukowcy przyczynili się
swoją rzetelną pracą i zaangażowaniem do właściwej ochrony żubra i pomyślnych wyników
restytucji gatunku.

Contribution of the Polish veterinary surgeons to widening the
knowledge and protection of the European bison Bison bonasus (L.)

A short review is presented in the paper concerning the contribution of Polish veterinary surgeons
to widening the knowledge of the European bison and protection of the species in Poland. Already at
the beginning of the 20th century Dr. Konrad Wróblewski, a veterinary surgeon by education, collected
and published unique data about the numbers, biology and diseases of the European bison from the
last natural population in the Białowieża Forest. After the First World War a difficult process of the
restitution started when efforts were made to save the species from extinction based on a small group
of European bison that had survived in zoological gardens and breeding centres. In days when the
fate of the species was not certain yet and the knowledge of it was still limited, the Centre of the Study
on the European bison was created on the initiative of Professor Kazimierz Krysiak that gathered
representatives of different specialties. Anatomists working in the centre published about 100 papers
on different anatomical structures of European bison. Dr. Z. Jaczewski, followed by Prof. S.
Piwowarczyk and Prof. Jerzy Kita, took care of the health of European bison in Poland. In addition,
a local veterinary surgeon as a veterinary practitioner looked after the health of animals in every
European bison breeding centre. Further the authors discussed the participation of veterinary
surgeons in numerous studies conducted in the field of physiology, ultrastructure, contagious and
parasitic diseases, pathological anatomy, ethology, and ecology of European bison, which resulted in
many scientific publications and preparation of a few monographs. Veterinary surgeons contributed to
dissemination of the knowledge of this species and understanding of the need for its protection by
publishing scientific works and presenting results of their studies during scientific conferences in
Poland and abroad. Veterinary surgeons who had the possibility to work with European bison willingly
share their knowledge of the species during meetings with young people, students, guides, and
tourists, or by writing articles on scientific themes for the general public to nature magazines. In the
popular book ‘My encounters with European bison’ (2004), six veterinary surgeons, besides other
authors, put their memoirs of the work with these fascinating animals and meeting unforgettable ‘bison
people’. Veterinary surgeons, both practitioners and scientists, taking care of the health of European
bison at various stages of the restitution contributed with their solid work and commitment to the
appropriate protection of the European bison and satisfactory results of the species restitution.

Wolnościowe stado żubrów w województwie
zachodniopomorskim

Małgorzata Kwiatkowska, Beata Gorkowienko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Istniejące od 1980 roku wolnościowe stado żubrów wzbogaciło się w 2008 roku o dwa
stada satelitarne, wprowadzone na terenie Nadleśnictwa Dobrzany i Łobez przez Zachodnio-
pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Wprowadzanie nowych stad satelitarnych, jak
i naturalny przyrost w stadzie wiąże się nie tylko z zwiększeniem liczby zwierząt
w województwie, ale także z zwiększoną liczbą szkód dokonywanych przez żubry w uprawach
na polach.
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Tabela 1. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w sierści żubra (mg · kg–1)

Rok liczba odszkodowań kwota [zł]

2004 0 0

2005 1 766,58

2006 1 493,05

2007 0 0

2008 3 1795,00

2009 (do 20. 09.09) 2 2478,00

Rycina 1. Szacowanie szkód na polu rzepaku i dowody bytności żubrów na polu: odciski racic
oraz zniszczony nadgryziony rzepak.

Szacowanie szkód wyrządzonych przez żubry Bison bonasus na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2006 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada
za szkody wyrządzone przez żubry w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie
leśnym, natomiast oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania
i jego wypłaty dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Stosownie do art. 126 ust. 2 oraz ust 6 ustawy o ochronie przyrody odpowiedzialność
Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry nie obejmuje utraconych korzyści oraz
nie przysługuje między innymi, jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów
rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów gatunku roślin w danym regionie lub, gdy
wartość szkody nie przekracza w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden
hektar uprawy.

Liczba i kwota wypłaconych odszkodowań w latach 2004 – 2009 na terenie województwa
zachodniopomorskiego za szkody wyrządzone przez żubry przedstawia poniższa tabela.
W chwili obecnej toczą się 3 postępowania w sprawie wypłacenia odszkodowań, w tym jedno
na 234 ha kukurydzy.

West-Pomeranian wisents free-living herd

West-Pomeranian wisents free-living herd have been increased by two satellite-droves in forest
divisions of Dobrzany and Łobez in 2008. Those additional introductions both with natural increase of
the main free-living herd caused higher damage to the croplands in effect. From the beginning of the
year 2009 to 20th September The Regional Environmental Protection Director in Szczecin paid two
compensations by 2478,00 zł in total. So far, three wisent-damage compensation proceedings are still
in progress.
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Figure 1. The location of the project area in the highlands Rothaargebirge.

The return of the king – the reintroduction project of the
European bison in the Rothaargebirge-Mountain

(North Rhine-Westphalia, Germany)

Uwe Lindner, Edgar Reisinger, Margaret Bunzel-Drücke

Taurus Naturentwicklung e.V. and Wisent-Wildnis-Wittgenstein, Bad Berleburg, Germany

The first reintroduction project of the European bison in Western Europe was initiated
by Taurus Naturentwicklung e.V. in cooperation with Wittgenstein-Berleburg’sche Ren-
tkammer, the Large Herbivore Foundation (LHF) and representatives of the town Bad
Berleburg and the district of Siegen-Wittgenstein. Taurus Naturentwicklung e.V. is the
German answer to the internationally working LHF. The LHF is an independent
international nature conservation NGO and is committed to the conservation and restoration
of Large Herbivore species, their communities and their habitats/ecosystems in Eurasia.
The Wittgenstein-Berleburg‘sche Rentkammer is the forest administration of the fourth
largest private forest landowner in Germany, Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Between September 2005 and January 2007 a feasibility study was implemented. The
study, which was financed by the German Federal Agency for Nature Conservation, the
Zoological Society of Frankfurt, and the LHF, sought to determine both the ecological and
social feasibility of the proposed reintroduction. Researchers from Memorial University of
Newfoundland (MUN), Canada in cooperation with the University of Siegen in Germany
utilized a variety of public involvement techniques to address the social or human
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dimension. The results of the study showed there is a really good chance for a successful
implementation of the project.

The reintroduction project will mainly be financed by the German Federal Agency
of Nature Conservation, the Ministry of the Environment and Conservation, Agriculture
and Consumer Protection of the State of North Rhine-Westphalia (MUNLV) and
by several foundations and private sponsors like the Deutsche Umwelthilfe e.V.
(DHU), HIT Umwelt- und Naturschutzstiftungs-GmbH, LHF, and the German energy
firm RWE.

The project area is located in the state of North Rhine-Westphalia in the highlands called
Rothaargebirge. In the first step it has a size of about 4.300 ha or 4.3 km2 (Fig. 1).

More than 90 % of the project area is covered by closed forest. About half of it consists
of deciduous forest dominated by beech (Fagus sylvatica), the other half is coniferous forest
dominated by spruce (Picea abies). The forest complex is structured by several V-shaped
valleys. About 93 % of the project area is owned by Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-
-Berleburg and only 7 % is in hand of other private land owners.

The initial population size will be 8–12 animals. They should live in a pre-release
enclosure for one or two years and will be probably released in the beginning of the winter
2010 or 2011. The goal population size in the limited project area of 4.300 ha is 20–25
animals. The project area lies in a forest complex of more than 20.000 ha. In future in this
area a bison population of about 100 animals will find a livelihood.

The main goals of the project are the following:
• to establish a free ranging European bison herd in the Rothaargebirge,
• to make a contribution to the conservation of the European bison,
• to make people familiar with dynamic, herbivore-oriented concepts of nature development,
• to provide an example in which nature conservation – especially the reintroduction of

a large herbivore species – is not in conflict with regional and economic development.
The reintroduction project should be integrated in a regional economic development

concept. In this connection it is planned to built a show enclosure where the humans can
get more information about the aim of the project and the bison generally. In May 2009 the
project initiators founded a new carrier organization for the project implementation with
the name Wisent-Wildnis-Wittgenstein e.V. After a 5 year preparatory phase the official
project start will be the 1 October 2009.

Powrót króla – projekt reintrodukcji żubra w paśmie górskim
Rothaargebirge (Nadrenia Północna – Westfalia, Niemcy)

Pierwszy projekt reintrodukcji żubra w zachodniej Europie zainicjowała organizacja Taurus
Naturentwicklung e.V. we współpracy z Wittgenstein-Berleburg’sche Rentkammer, Fundacją Dużych
Roślinożerców (LHF), reprezentantami miasta Bad Berleburg i dystryktu Siegen-Wittgenstein. Taurus
Naturentwicklung e.V. jest niemiecką odpowiedzią na działającą na polu międzynarodowym LHF,
organizację pozarządową związaną z ochroną przyrody z naciskiem na przywróceniu dużych
roślinożerców, jak również ich siedlisk, w Eurazji. Wittgenstein-Berleburg’sche Rentkammer zarządza
tereny czwartego w kraju z największych, prywatnych posiadaczy gruntów leśnych, księcia Richard
zu Sayn – Wittgenstein-Berleburg.

Pomiędzy wrześniem 2005 a styczniem 2007 przeprowadzono ocenę możliwości planowanej
reintrodukcji. Analiza ta, finansowana ze środków Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska,
Towarzystwa Zoologicznego we Frankfurcie oraz LHF, miała na celu ustalenie ocenę uwarunkowań
zarówno ekologicznych jak i społecznych. Badacze z Memorial University of Newfoundland (MUN)
w Kanadzie we współpracy z Uniwersytetem Siegen w Niemczech zaangażowali szerokie spektrum
technik konsultacji społecznych do oceny akceptacji projektu. Wyniki analiz pokazały, że rokowania
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dla wprowadzenia w życie projektu są bardzo pomyślne. Reintrodukcja zostanie sfinansowana
głównie z funduszy Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Landu Nadrenia Północna – Westfalia (MUNLV) oraz
przez kilka fundacji i prywatnych sponsorów jak Deutsche Umwelthilfe e.V. (DHU) , HIT Umwelt- und
Naturschutzstiftungs-GmbH, LHF, i Niemiecki Koncern Energetyczny RWE. Obszar projektu to pasmo
górskie Rothaargebirge położone w Nadrenii Północnej – Westfalii. W pierwszym etapie będzie on
liczył 4.300 ha czyli 4.3 km2 (Ryc. 1)

Ponad 90% powierzchni projektu jest pokryta lasami. Około połowa z nich to lasy liściaste
z dominacją buka (Fagus sylvatica), pozostała część to lasy iglaste z dominacją świerka (Picea abies).
Kompleks leśny poprzecinany kilkoma dolinami w kształcie litery V. Około 93% powierzchni projektu
jest w posiadaniu Księcia Richarda zu Sayn -Wittgenstein-Berleburg a zaledwie 7% jest w rękach
innych właścicieli prywatnych

Pierwotnie stado liczyć będzie 8–12 żubrów, które przez rok albo dwa będą utrzymywane
w zagrodzie aklimatyzacyjnej. Ich wypuszczenie nastąpi najprawdopodobniej zimą 2010 lub 2011
roku. Docelowa wielkość populacji na obszarze projektu to 20–25 zwierząt. Obszar ten leży
w kompleksie leśnym o powierzchni ponad 20.000 ha, w który w przyszłości stanie się domem dla
100 zwierząt.

Głównymi celami projektu są:
– utworzenie wolno żyjącej populacji żubrów w Rothaargebirge,
– wkład w ochronę żubra,
– zapoznawanie ludzi z koncepcjami dynamiki i ochrony przyrody z udziałem roślinożerców,
– dostarczenie przykładu, że ochrona przyrody – zwłaszcza reintrodukcja dużych roślinożerców

– nie stanowi przeszkody dla rozwoju ekonomicznego regionu,
Projekt reintrodukcji powinien wiązać się z koncepcją regionalnego rozwoju ekonomicznego.

W związku z tym planowane jest wybudowanie zagrody pokazowej, gdzie ludzie mogliby uzyskać
informacje związane z projektem i żubrem jako takim.

W maju 2009 inicjatorzy projektu założyli dla wprowadzenia projektu organizację o nazwie
Wisent-Wildnis-Wittgenstein e.V. Po pięciu latach fazy wstępnej oficjalne rozpoczęcie projektu nastąpi
1 października 2009.

The project of European bison restitution in Skolivski
Beskydy (Ukrainian part of Eastern Carpathians)

Oksana Maryskevych

Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine

In the 60-ties and 70-ties of the XX-th century, 10 European bison belonging to the
Lowland-Caucasian line have been introduced to the Lviv region in Ukrainian Skolivski
Beskydy mountains. At present this population consists of two small herds (9 individuals
within Skolivski Beskydy National Natural Park and 4 animals in Turka State Forest
District). The population is ageing quickly (average age 12–15 years) and its population
structure is skewed towards over-representation of males. Considering its population structure
and dynamics, the spontaneous improvement of its status cannot be reasonably expected. This
population is the only one in the western part of Ukrainian Carpathians, and is separated by
only about 50 km distance from well-established population in Polish Bieszczady Mountains.

Since the re-introduction of the European bison to the region of Skolivski Beskydy, their
population remained in isolation for over 30 years, which resulted in deterioration of health
status, disturbed population structure, and lowered reproduction rate.

Goals of the LHF-UA–001 project “Restitution of European bison in Skolivski
Beskydy”(2005–2009) were included: improvement of the genetic structure of the European
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bison population in Ukrainian Carpathians; increase of the population number up to
minimum 40 individuals and public-awareness program on the importance of the bison as
the last representative of large grazers in wild fauna and as an umbrella species for the
Carpathian natural ecosystem.

Under this project the construction of a breeding-acclimatization enclosure within
recently established National Park “Skolivski Beskydy” is planned selection of a group of
animals from foreign breeding centers of Western Europe to improve the genetic structure
of the existing population, and their release to the wild after a two years acclimatization
period.

Step 1st of the project: establishment of breeding-acclimatization enclosure at Skolivski
Beskydy National Nature Park, 2006 (financial support by LHF/Netherlands and Lviv State
Forest Administration/Ukraine); step 2nd – enrichment of gene pool of local herd with
selected animals from the Lowland-Caucasian line from Western Europe, 03.2009 (financial
support by EBFS/Poland and Tierpark Gera/Germany); step 3rd – bison transport from
Tierpark Gera/Germany to Skolivski Beskydy NNP/Ukraine, 06.2009 (financial support by
EBFS/ Poland).

Successful launch of this project would allow reviving the present small population of
the species in the Ukrainian Carpathians, and linking it to the well developing population
in Polish Bieszczady Mountains and Slovak Bukovske Verhy. Apart from improving the
genetic and demographic parameters of the Carpathian population of the European bison,
this project offers a rare chance to promote nature conservation in the Ukrainian part of
Eastern Carpathians

Projekt restytucji żubra w Beskidzie Skolivskim (ukraińska część
Wschodnich Karpat)

W 60-tych i 70-tych latach XX wieku 10 żubrów należących do linii nizinno-kaukaskiej wprowadzono
do regionu lwowskiego w ukraińskim Beskidzie Skolivskim.

Obecnie populacja składa się z 2 małych stad (9 osobników w Parku Narodowym Beskid
Skolivski i 4 osobniki Państwowym Okręgu Leśnym Turka). Populacja szybko się starzeje
(przeciętny wiek osobników to 12–15 lat) a struktura populacji przechyliła się zdecydowanie na
korzyść samców. Biorąc po uwagę strukturę i dynamikę populacji nie możemy liczyć na spontanicz-
ną poprawę sytuacji. Jest to jedyna populacja w zachodniej części Ukraińskich Karpat i jedynie 50
km dzieli ją od dobrze ustalonej populacji w polskich Bieszczadach. Od reintrodukcji żubra
w Beskidzie Skloivskim, populacja ta pozostawała odosobniona przez ponad 30 lat, co spowodowało
pogorszenie jej stanu zdrowia, zaburzyło jej strukturę i obniżyło współczynnik rozrodczości.
Założonymi celami projektu LHF-UA–001: “Restytucja żubra w Beskidzie Skolivskim” (2005–2009)
były: poprawa struktury genetycznej populacji żubra w Ukraińskich Karpatach, zwiększenie
liczebności populacji do co najmniej 40 sztuk oraz program informujący społeczność lokalną
o istotności żubra, jako ostatniego przedstawiciela dużych roślinożerców oraz gatunku spełniającego
rolę parasola dla karpackiego ekosystemu. W ramach projektu przewidziano budowę zagrody
hodowlano-aklimatyzacyjnej w nowoutworzonym Parku Narodowym “Skolivski Beskydy”. Dla
poprawy struktury genetycznej istniejącej populacji planowana jest selekcja grupy zwierząt
z ośrodków hodowlanych w Europie Zachodniej i po dwóch latach okresu aklimatyzacyjnego,
wypuszczenie ich do środowiska.

Pierwszym krokiem w projekcie jest budowa zagrody aklimatyzacyjno-hodowlanej w Parku
Narodowym “Skolivski Beskydy” w 2006 (finansowane ze środków LHF i Lwowskiej Krajowej
Administracji Leśnej); krokiem drugim jest wzbogacenie puli genowej lokalnego stada zwierzętami linii
nizinno-kaukaskiej z Europy Zachodniej, 03.2009 (finansowane ze środków SMŻ i Tierpark Gera);
krokiem trzecim jest transport żubrów z Tierpark Gera w Niemczech do Parku Narodowego “Skolivski
Beskydy” 06.2009 (finansowane ze środków SMŻ). Pozytywny przebieg projektu umożliwi odrodzenie
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się, obecnie małej, populacji tego gatunku w Ukraińskich Karpatach i połączenie jej z dobrze
rozwiniętą, polską populacją w Bieszczadach i w Bukovskich Verhach na Słowacji. Poza poprawą
genetycznych i demograficznych parametrów karpackiej populacji żubra, projekt ten niesie również
rzadką możliwość promocji ochrony przyrody w ukraińskiej części Karpat Wschodnich.

Zmienność genetyczna wschodniej i zachodniej populacji
żubrów bieszczadzkich

Zuzanna Nowak, Wanda Olech, Izabela Bukowczyk2, Kajetan Perzanowski1,
Ludmiła Krzewska2

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie
1 Stacja Badawcza Fauny Karpat MiIZ PAN, Ustrzyki Dolne
2 Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa

Populacja żubra linii białowiesko-kaukaskiej w Bieszczadach jest podzielona na dwie
części nie kontaktujące się ze sobą. Reintrodukcja rozpoczęła od nadleśnictwa Stuposiany,
gdzie w latach 1963–66, wypuszczono na wolność 19 żubrów. Kilkanaście lat później
w zachodniej części Bieszczad (nadleśnictwo Komańcza) wypuszczono drugą grupę
zwierząt. Analiza rodowodów wypuszczonych osobników wykazała, że udział poszczegól-
nych założycieli jest silnie asymetryczny. W stadzie w Stuposianach dwaj założyciele nie
są reprezentowani, a udział pozostałych jest bardzo nierównomierny, a w Komańczy
ponad 80% stanowią geny dwóch przodków, co wskazuje na niewielką zmienność
genetyczną w populacji. Celem pracy była ocena polimorfizmu DNA w poszczególnych
stadach oraz porównanie ich ze sobą. Materiałem były losowe pobrane próby z każdego
stada, łącznie przeanalizowano polimorfizm 12 loci mikrosatelitarnych u 122 żubrów: 53
osobników z grupy zachodniej i 69 z grupy wschodniej. Wybrano loci, w obrębie których
zdiagnozowano polimorfizm w badaniach żubrów w niewoli. Uzyskane wyniki potwier-
dziły bardzo niską zmienność bieszczadzkiej populacji, co poparto oszacowanymi
współczynnikami Wriht’a. Heterozygotyczność w analizowanych grupach była bardzo
niewielka podobnie jak efektywna liczba alleli, ale stwierdzono różnice między stadami.
Polimorfizm analizowanych loci w obrębie obydwu części populacji bieszczadzkiej jest
wyjątkowo niewielki, zatem badania molekularne są zgodne z wynikami analizy rodowo-
dowej.

Genetic polymorphism in two isolated Wisent population in Bieszczady

The Wisent population in Bieszczady belongs to Lowland-Caucasian line and is divided into two
isolated subunits. The reintroduction started in Stuposiany in 1963–66 when 19 individuals were
released. Some years later another group was released into the western part of Bieszczady
(Komancza). The analysis of pedigree data of released animals showed asymmetrical contribution of
founders. In Stuposiany herd two founders are not represented and the contribution of remaining is
uneven. In Komancza stock two founders contributed over 80 % to total genetic pool what leads to
low genetic variability in the population. The aim of presented work was to evaluate the DNA
polymorphism and its comparison in both herds. After random sampling of 122 individuals – 53 and
69 respectively from every group, 12 polymorphic microsatellite loci were selected according to
previous study on of captive Wisent herds The results confirmed very low genetic variability of
Bieszczady population, supported by value of calculated Write’s coefficient. The level of heterozygosity
and number of alleles is exceptionally low. Differences between both herds were found.

39Konferencja 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej; Białowieża, 28–29 września 2009



Morfologia i morfometria jajowodów żubra w zależności
od dojrzałości płciowej.

Katarzyna Olbrych

Katedra Nauk Morfologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

Badania miały na celu dokonanie opisu budowy makroskopowej i mikroskopowej,
popartego morfometrią jajowodów żubra w rozwoju pozapłodowym. Celem było również
prześledzenie zmian w budowie tych narządów w zależności od wieku i dojrzałości płciowej.
Podjęto także próbę przeprowadzenia analizy porównawczej tych struktur z odpowiednimi
organami bydła domowego.

Materiał do badań stanowiły wyizolowane narządy pozyskane od 55 samic żubra nizinnego,
zamieszkującego Puszczę Białowieską. Zwierzęta podzielono na dwie grupy wiekowe.
Pierwsza to osobniki niedojrzałe płciowo w wieku od 2 miesięcy do 18 miesięcy włącznie,
druga obejmowała samice dojrzałe płciowo w wieku od 2 lat do 20 lat. Określono położenie
oraz dokonano opisu badanych narządów. Z wyizolowanego materiału pobrano wycinki,
a następnie zabarwiono je metodą przeglądową HE w celu dokonania opisu struktur
mikroskopowych. W celu oceny morfometrycznej przeprowadzono 5 pomiarów. Uzyskane
wyniki poddano analizie statystycznej, a także porównano z bydłem domowym.

Analizowane parametry, poza zmiennymi dotyczącymi wysokości nabłonka jajowodu,
u młodych samic różnią się istotnie statystycznie od podobnych wymiarów w grupie samic
dorosłych. Jajowody żubra mają na ogół podobną budowę jak u bydła domowego. Jednak
ich wartości metryczne są mniejsze.

Morphology and morfometry of the Fallopian tubes of the European
Bison dependent on sexual maturity

The aim of the research was to describe the macroscopic and microscopic makeup, supplemented
by morfometry, of Fallopian tubes of the female European Bison during its development after birth.
The aim was also to identify and follow changes in the makeup of these organs dependent on age
and sexual maturity. It was also attempted to carry out a comparative analysis with the appropriate
organs of cattle.

The research material consisted of organs obtained from 55 female European Bison, living in the
Bialowieza forest. The animals were separated into two age groups. The first group were sexually
immature individuals aged from 2 months to 18 months, the second group were sexually mature
females from 2 to 20 years old. The location of the organs were specified and the respective organs
were observed and described. Segments were taken from the isolated material and staining of
a histological preparation using the standard method HE in order to allow the microscopic structure
to be described. A morphological valuation was obtained through 5 measurements. The results were
analyzed statistically as well as compared to cattle.

The analyzed parameters, apart from changeable concerning the size of epithelium in the fallopian
tubes, of young females differs substantially statistically from similar measurements taken from the
group of mature females. The Fallopian tubes of the European Bison in general are similar in build to
cattle. Even so their metric value is lower.
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Zmiany liczby i udziału założycieli w populacji żubra
podczas 80 lat restytucji

Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie

Celem pracy było zbadanie struktury genetycznej żubra Bison bonasus po przejściu
gatunku przez wąskie gardło. W 1924 roku rozpoczął się proces restytucji i inwentaryzacja
na koniec tego wykazała jedynie 54 (29 samców i 25 samic) czyste gatunkowo żubry, których
lista jest przedstawiona w tabeli. Rodowody tych zwierząt przeanalizowano i stwierdzono,
ze wszystkie wywodzą się od 28 przodków (osobników o nieznanych rodzicach). Liczna
grupa 28 potencjalnych założycieli może być podzielona na dwie części, na tych których
potomkowie istnieją obecnie, i na te, których geny zostały stracone. Pierwsza grupa złożona
z 17 założycieli była szczegółowo analizowana przez Slatis’a (1960) u żubrów żyjących na
koniec 1954 roku. W tym momencie stwierdził on istnienie tylko 17 założycieli, z których
kilku było reprezentowanych przez tylko jednego potomka uznanego za założyciela. W efekcie
Slatis uznał, że pula genowa żubra składa się z genów 12 osobników i ta liczba jest obecnie
podawana we wszelkich publikacjach.

Pozostałe 11 potencjalnych przodków, których potomkowie istnieli w 1924 roku, zostało
całkowicie utracone z populacji. Największą stratą najprawdopodobniej jest brak kontynuacji
i przepływu genów z hodowli księcia Bedford w Woburn, gdzie w 1951 roku padł ostatni
potomek czterech z potencjalnych założycieli. Początek restytucji był okresem bardzo
trudnym, nie było łatwo uzyskać potomstwo od wielu osobników. Ale trzeba pamiętać, że
pula genowa gatunku 80 lat temu była znacznie bogatsza i w kolejnych latach stracone
zostało około 26,9% genów.

The changes of founders’ number and their contribution to the
European bison population during 80 years of species’ restitution

The aim of this paper is to clarify the genetic structure of European bison Bison bonasus after
species bottleneck. When in 1924 the restitution process has been started there were only 54
individuals (29 males and 25 females) with proven genetic purity. The pedigree of this group was
analyzed and it was stated that 28 animals with unknown parents can be counted as species founders.
This large group of founders can be divided into two parts; one consisted of 17 individuals carefully
diagnosed by Slatis (1960) and 11 others not represented in current European bison population. The
contribution of those lost ancestors at the beginning of restitution was equal to 26,9%. Large part of
those losses was due to termination of European bison breeding at Woburn of unknown reason. The
analysis explained also tremendous changes in founder’s contribution since the beginning of E. bison
restitution.
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Past, present and prospects of conservation of Bison
bonasus populations in Ukraine

Ivan Parnikoza, Vladimir Boreiko, Vladimir Sesin, Marina Kaliuzhna1

Kyiv Eecological & Cultural Center, Ukraine
1 Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine

Dedicated to the year of wisent in Ukraine

At the end of 1990th the number of wisent’s populations in Ukraine began to decline
rapidly (Gerus, Kryzhanivs’kyj, 2005). Some populations fully disappeared, others have
a sharp reduction of quantity. In total quantity of population decreased three-fold in 15
years (Parnikoza et al., 2009). Thus, currently wisents survived only in Sumy, Kyiv,
Vinnytsia, Volyn, Lvyiv and Chernivtsi regions. That is why on base of publications and
official reports we analyzed the history of wisent in Ukraine, modern state of their free,
semi-free population and populations from zoos, find out reasons of its diminishing, and
also outline prospects for the population maintenance. The inventory of wisent livestock
was performed at the request of environmental public organizations:

In May 2009 six heads of wisent (3 males and 3 females) were removed from Germany
and will be include in Lopatinska subpopulation. Gender structure of populations clearly
demonstrates the existing imbalance in the population that become apparent by the
significant dominance of females over males. Survey in Ukrainian zoos showed that near
8 heads of wisent are now. The issue of wisent procreator acquisition remains very difficult.

For continue of started in Ukraine operational measures, propaganda and educational
activities the 2009 year was proclaimed as year of wisent in Ukraine. Restoration of wisents’
populations in Ukraine first of all requires the formation, approval and implementation of
programs provided with targeted budgetary funds.

Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy zachowania populacji Bison
bonasus na Ukrainie

Dedykowane rokowi żubra na Ukrainie

Pod koniec lat 90’ zeszłego stulecia liczebność populacji żubra na Ukrainie zaczęła gwałtownie
spadać (Gerus, Kryzhanivs’kyj, 2005). Niektóre z populacji całkowicie zaniknęły, inne odnotowały
nagłą redukcję liczebności. W ciągu 15 lat całkowita liczebność populacji zmniejszyła się trzykrotnie
(Parnikoza et al., 2009). Obecnie żubry przetrwały jedynie w okolicach Sumy, Kyiv, Vinnytsia, Volyn,
Lvyiv i Chernivtsi. Z tego powodu bazując na publikacjach i oficjalnych raportach przeanalizowaliśmy
historię żubra na Ukrainie, stan dzisiejszy wolno oraz pół wolno żyjących populacji oraz osobników
przebywających w ogrodach zoologicznych. W ten sposób odnaleźliśmy powody zmniejszania się
populacji oraz przedstawiliśmy w zarysach szanse na jej zachowanie.

Spis żubrów został przeprowadzony na wniosek publicznych organizacji środowiskowych. Struktura
płciowa populacji wykazuje brak równowagi przejawiający się istotnie większą liczbą samic niż
samców. Ankieta przeprowadzona w ukraińskich ogrodach zoologicznych wykazała, że przebywa tam
8 osobników. Trudności związane z pozyskiwaniem reproduktorów są bardzo poważnym problemem.

Dla kontynuowania rozpoczętego przedsięwzięcia, promocji i aktywności edukacyjnej, rok 2009
został ogłoszony rokiem żubra na Ukrainie. Odbudowa ukraińskiej populacji żubra wymaga w pierwszej
kolejności ustanowienia i wdrożenia programów zabezpieczonych ukierunkowanymi funduszami.
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Primary search of woodlands suitable for free-ranging
Bison bonasus populations in Ukraine

Ivan Parnikoza, Marina Kaliuzhna1

Kyiv Ecological & Cultural Center, Ukraine
1 Shmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine

Since 1990, Ukrainian population of European bison (Bison bonasus L.) has diminished
three-folds. Presently, the problem began to attract due attention, and restoration of bisons
became a priority in national environmental policy. Taking into account optimal habitat
size, we used GIS Arc/Info 8.1 to screen Ukrainian and adjacent woodlands for territories
where subpopulations of the species could exist in regard to forests’ sizes and densities of
settlements and roads. Several other parameters were also included in the study. As result
following areas were found.

4 inland woodlands, suitable for existence of near 100 bison each: Forests near river Psel
(Sumy region); Mizhrichenski forests (Kyiv and Chernigiv region); Forests between
Semenivka and Schors settlements (Chernigiv region); Forests to the north of Novgorod-
-Siversky (Chernigiv region). Theoretically, the forests to the north of Novgorod-Siversky
can hold only 70 bisons, but according to Polish data and the derived density of bison in
Białowieża, a herd of a hundred animals is quite real.

6 transboundary territories capable of supporting more than 100 bison – Forests near
river Ivotka, Sumy region + Russian forests near Sevsk (Russia, Bryansk region);
Desnyansko-Starogutski forests of Ukraine united with Bryansk forests of Russia (including
Russian Nature Reserve “Bryanski les”); Ripkinski and Gorodnyanski forests of Chernigiv
region with adjacent Byelorussian ones; Tsuman forest (Volyn region) and Byelorussian
ones; Forests of Volodymyr and Luboml districts of Volyn region and Bialopole forests of
Poland (including Strzelecki Landscape Park); Rava-Ruska forests (Lviv region) and
Lubachyvski forests of Poland (including Poludnioworoztoczanski Landscape Park). As for
quality of bison habitats in Tsuman, Bukovyna and Skolivs’ki Beskydy (where nowadays
exist bison populations), they are suitable for populations of near 100 specimens. However,
if combined with adjacent territories, they could hold populations of 1000 heads:

3 transboundary woodlands suitable for populations over 1000 specimens: Carpathian
forests including existing Bukovyna and Skolivski Beskydy populations and adjacent
grounds in Poland, Slovakia and Romania; Shatski forests (Volyn region) and areas of
Poland (including Sobiborski Landscape Park and Poleski National Park); Polesye woodlands
of Rivne and Zhytomyr regions at the border with Belarus. A thorough environmental
assessment is required to determine which of these areas are suitable for developing or
creating new bison populations.

Wstępne poszukiwanie lasów odpowiednich dla wolnożyjących
populacji żubra na Ukrainie

Od 1990 roku ukraińska populacja żubra (Bison bonasus L.) zmniejszyła się trzykrotnie. Obecnie
problem ten spotyka się z większym zainteresowaniem, a przywrócenie żubra stało się istotnym
punktem narodowej polityki ekologicznej. Biorąc pod uwagę optymalny rozmiar siedliska, użyliśmy
GIS Arc/Info 8.1 aby ocenić Ukraińskie i przyległe tereny zalesione, w poszukiwaniu terenów, na
których mogłyby funkcjonować subpopulacje. Braliśmy pod uwagę rozmiar lasów, gęstość osadnictwa
i dróg oraz kilka innych parametrów. W rezultacie wytypowano następujące strefy:
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4 wewnętrzne tereny zalesione, każdy z nich odpowiedni jako środowisko dla 100 żubrów: Lasy
w okolicy rzeki Psel (region Sumy); Las Mizhrichenski (region Kyiv i Chernigiv); Lasy pomiędzy
osadami Semenivka i Schors (region Chernigiv); Lasy na północ od Novgorod-Siversky (region
Chernigiv). Teoretycznie lasy na północ od Novgorod-Siversky mogą utrzymać jedynie 70 żubrów, ale
zgodnie z polskimi badaniami i zagęszczeniem żubrów uzyskanym w Białowieży, stado złożone ze
100 sztuk wydaje się być realne.

6 terytoriów transgranicznych zdolnych pomieścić ponad 100 żubrów: Lasy w okolicy rzeki Ivotka,
region Sumy + Lasy rosyjskie w okolicy Sevsk (Rosja, region Bryansk); Las Desnyansko-Starogutski
na Ukrainie połączony z lasem Bryansk w Rosji (włączając rosyjski Park Narodowy “Bryanski les”);
Lasy Ripkinski i Gorodnyanski w regionie Chernigiv wraz z przyległymi lasami białoruskimi; Las
Tsuman (region Volyn) wraz z przyległymi lasami białoruskimi;Lasy okręgu Volodymyr i Luboml
w regionie Volyn i lasy Białopole w Polsce (włączając Strzelecki Park Krajobrazowy); Lasy okręgu
Rava-Ruska (region Lviv) oraz las Lubaczewski w Polsce (włączając Południoworoztoczanski Park
Krajobrazowy). Jakość siedlisk Tsuman, Bukowina i Skolivs’ki Beskydy (gdzie obecnie funkcjonują
populacje żubrów) pozwala na funkcjonowanie w nich blisko 100 sztuk. Gdyby jednak powiększyć je
o przyległe terytoria, mogłyby utrzymać populację składającą się z 1000 sztuk.

3 lasy transgraniczne mogłyby utrzymać populację składającą się z 1000 sztuk: Karpaty wraz
z istniejącymi populacjami w Bukowinie i Skolivskich Beskydach oraz przyległymi terenami w Polsce,
na Słowacji i w Rumunii; Lasy Shatski (region Volyn) i tereny w Polsce (włączając Sobiborski Park
Krajobrazowy i Poleski Park Narodowy); Lasy Polesye w regionach Rivne i Zhytomyr na granicy
z Białorusią. Drobiazgowa ocena środowiska jest niezbędna by rozstrzygnąć, które z tych terenów
mogą posłużyć rozwojowi istniejących albo powstawaniu nowych populacji żubra.

Pszczyńskie żubry w Puszczy Białowieskiej i ich rola
w restytucji gatunku

Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice

Żubry pszczyńskie, wywodzące się z czterech żubrów (1.3) wywiezionych w roku 1865
z Puszczy Białowieskiej, odegrały kapitalną rolę w restytucji tego gatunku w Białowieży
w latach 1929–1952 i jego uratowaniu przed całkowitą zagładą. W chwili wytępienia w roku
1919 ostatnich dziko żyjących żubrów w Puszczy Białowieskiej, w ośrodku pszczyńskim
przebywały jeszcze 42 osobniki podgatunku nizinnego żubra, a w momencie przystąpienia
do restytucji żubra w Białowieży w roku 1929 stado pszczyńskie liczyło już tylko 7 (4.3)
osobników (Parusel 1996, 2004).

W formowaniu stada odtwarzanej linii białowieskiej uczestniczyło 9 spośród 11 żubrów
linii pszczyńskiej, które zostały sprowadzone do Białowieży w latach 1936–1957. Zwierzęta
te spłodziły 85 (41.44) cieląt, w tym 42 (20.22) linii PO, 20 (12.8) linii PU, 19 (7.12) linii
PL i 4 (2.2) linii KA. Znaczącą rolę w procesie restytucji odegrał M229 PLISCH, którego
potomstwo z krowami BISCAYA i BISERTA zapoczątkowało efektywne odradzanie się
stada. Byk ten był silnym reproduktorem – pozostawił po sobie 48 żubrów, urodzonych
przez 15 krów. Jest on uważany za protoplastę prawie wszystkich żubrów żyjących w Puszczy
Białowieskiej (Krasiński 1994; Krasińska, Krasiński 2004). Pierwszymi żubrami wypusz-
czonymi na wolność w roku 1952 są jego synowie – POMRUK i POPAS. Geny żubrów linii
pszczyńskiej (PLANET, PLUTO, PLAVIA) posiadały ponadto M163 BORUSSE oraz F524
BESTE, trzecia krowa – założycielka odtworzonej linii białowieskiej (Kobryńczuk 1985).
Wymienić jeszcze należy żubry pszczyńskie, które także wydały potomstwo w Białowieży:
M789 PLAMIEC (18), F737 PLAMKA II (10), M546 PLUVIUS II (5) i F631 PLARKA (4).
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W latach 1952–1966 do Puszczy Białowieskiej zostało wypuszczonych w sumie 18 (6.12)
żubrów, będących potomkami zwierząt sprowadzonych do Białowieży, w tym F19 KAMION-
KA i F737 PLAMKA II – samice linii pszczyńskiej.

Omawiając historię restytucji żubra, należy jeszcze wspomnieć o eksperymencie genetycz-
no-hodowlanym, którego celem było sprawdzenie, czy wyraźnie mniejsze wymiary żubrów
pszczyńskich są objawem degeneracji w hodowli zamkniętej, czy też ustąpią już w pierwszych
pokoleniach żyjących w warunkach Puszczy Białowieskiej. W związku z tym w latach
1947–1948 sprowadzono do Białowieży 7 żubrów, w tym M575 PLATO, F631 PLARKĘ
i M679 PLECIUCHA II, których potomstwo tam urodzone nosiło imiona zaczynające się
od liter KA, na cześć profesora Karpińskiego (Żabiński 1950). W trakcie tego eksperymentu
urodziło się 5 żubrów, w tym KAMIONKA – wypuszczona na wolność w roku 1964.
Z nieznanych przyczyn eksperyment ten został przerwany.

Znaczenie żubrów linii pszczyńskiej w białowieskim stadzie wolnościowym uwidacznia
się także współcześnie. W roku 2000 średni udział genów założycieli pszczyńskich
w białowieskim stadzie wolnościowym wynosił aż 80,32% (M45 PLEBEJER – 41,00%, F42
PLANTA – 32,99, F16 PLAVIA – 6,33%), a wartość równoważnika założycieli (fe) wynosiła
3,43 (Grzegrzółka i in. 2004). Nieco większy udział (81,55%) żubry pszczyńskie miały
w Puszczy Boreckiej. Warto także dodać, że wśród męskich potomków w linii nizinnej
aktualnie istnieje tylko kopia chromosomu Y PLEBEJERA (Pucek i in. 2004, Olech 2005).

Bison of Pszczyna in Białowieża Forest and their role in species
restitution

Bison of Pszczyna that originated from four bison transported from Białowieża Forest in 1865 played
a significant role in restitution of this species in Białowieża in 1929–1952 and saving it from extinction. In
1919, when the last bison living wild in Białowieża Forest were on the verge of extinction, 42 individuals
of lowland bison subspecies were present in Pszczyna. In 1929, when the restitution of bison in
Białowieża started, the herd of Pszczyna was composed only of 7 (4.3) individuals (Parusel 1996, 2004).

9 out of 11 bisons of Pszczyna line participated in forming the herd of recreated Białowieża line. Those
bison were brought to Białowieża in 1936–1957 and gave birth to 85 (41.44) calves, including 42 (20.22)
of PO line, 20 (12.8) of PU line, 19 (7.12) of PL line and 4 (2.2) of KA line. Crucial role in the restitution
process played M229 PLISCH, whose offspring, including BISCAYA and BISERTA started an effective
recreation of the herd. This bull was strong in reproduction; he generated 48 bison that were born by 15
cows. He is considered to be a protoplast of almost all bison living in Białowieża Forest (Krasiński 1994;
Krasińska, Krasiński 2004). The first bison released into the wild in 1952 were his sons – POMRUK and
POPAS. Genes of bison of Pszczyna line (PLANET, PLUTO, PLAVIA) were found in M163 BORUSSE
and F524 BESTE, the third cow – the initiator of Białowieża line (Kobryńczuk 1985). Also other bison of
Pszczyna that produced the offspring in Białowieża should be mentioned here, namely: M789 PLAMIEC
(18), F737 PLAMKA II (10), M546 PLUVIUS II (5) and F631 PLARKA (4). In general, about 18 (6.12)
bison, the descendants of the individuals brought to Białowieża, were released to Białowieża Forest in
1952–1966, including F19 KAMIONKA and F737 PLAMKA II, females of Pszczyna line.

While discussing the history of bison restitution, it should be mentioned about a genetic breeding
experiment which aimed at studying whether the obvious smaller size of Pszczyna bison is the
symptom of inbreeding degeneration and if it will disappear in the first generation living in Białowieża
Forest. On account of this, 7 bison were transported to Białowieża in 1947–1948, including M575
PLATO, F631 PLARKA and M679 PLECIUCHA II, whose offspring names began with letters KA in
honor of professor Karpiński (Żabiński 1950). During this experiment 5 bison were born, including
KAMIONKA who was released into the wild in 1964. The reasons for which the experiment was
suddenly finished remain unknown.

The significance of bison of Pszczyna breeding line of the free living herd in Białowieża is becoming
visible at present. In 2000, the medium participation of ancestral genes of Pszczyna bison in
Białowieża free living herd was 80,32% (M45 PLEBEJER – 41,00%, F42 PLANTA – 32,99, F16
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PLAVIA – 6,33%), and the value of ancestry index (fe) was 3,43 (Grzegrzółka et al. 2004). A slightly
higher participation of bison of Pszczyna was noted in Borecka Forest (81,55%). It should be marked
that among male descendants of lowland line at the moment there is only one copy of Y chromosome
of PLEBEJER (Pucek i in. 2004, Olech 2005).

Valea Zimbrilor Bison Reserve – a stimulus of local
sustainable development

Mihai Pascu, Iza Dobai

Agency for Sustainable Development, Brasov, Romania

Brasov County has the great advantage of including within its territory two national
parks and other areas of great interest. The Agency for Sustainable Development pf Brasov
County established a bison reserve in Vama Buzaului village called “ Rezervatia Valea
Zimbrilor/Bison Valley Reserve”. This reserve plays an important role in the development
of the county considering the principles of Sustainable Development. Vama Buzaului should
become an area of excellence of eco–tourism for increasing awareness of the citizens in
terms of environment, biodiversity and, generally speaking, the importance of securing
a coherent development in a sustainable way.

The objective of the present conservation strategy promoted internationally by Bison
Specialist Group SSC IUCN, to set up favorable conditions for long term survival of bison
populations was fostered by us too through our new project. More than half of the
Carpathians surface is in Romania; they are considered as the last big reservoir of
bio–diversity in Europe. More than that, in Romania, as a result of the quality of habitats
which are unaltered or few altered, one can find the largest populations of big carnivores
(bear, wolf, lynx) in Europe, evidence of the existence of some structured trophic pyramids
which are well represented up to the top.

Based on the IUCN strategy (International Union for Conservation of Nature) it is
necessary to set up new reserves, where the surplus bison from the Zoos or other reserves
should be acclimatized, this being a starting point for developing reintroduction programs.
The bison reserve in Vama Buzaului proves to be necessary in terms of covering the high
potential represented by the Romanian Carpathians.

At present we have a reserve in compliance with the standards, managed by “VALEA
ZIMBRILOR” (Bison Valley) Association. We have 6 bison. Five of them come from
Switzerland, Italy and Austria, which we received with the support of Mrs. Dr. Wanda Olech,
European Bison EEP Coordinator. The animals were donated by Landscape Animal Park
Goldau – Switzerland, Parco Natura Viva from Busolengo – Italy and Schlosshof – Austria. The
animals were brought to Vama Buzaului in November 2008 and they get rapidly acclimatized, so
that in the spring of 2009 a female was born, increasing the number of bisons in our reserve to 6.

Rezerwat żubra Valea Zimbrilor – stymulatorem zrównoważonego
rozwoju regionu

W regionie Brasov istnieją dwa parki narodowe oraz inne tereny o dużej* wartości przyrodniczej.
Agencja Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Brasov utworzyła rezerwat żubra w miejscowości Vama
Buzaului, nazywany rezerwatem „Dolina żubra”. Ten rezerwat odgrywa ważną rolę w zrównoważonym
rozwoju powiatu. Vama Buzaului powinna stać się centrum turystyki ekologicznej zwracającym uwagę
mieszkańców na wagę bioróżnorodności i konieczność rozwoju w zgodzie z naturą.
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Długofalowy program ochrony żubra w Europie jest opracowany i propagowany przez grupę
Specjalistów ds. żubra IUCN i nasz projekt stanowi jeden z elementów programu. W granicach
Rumunii leży więcej niż połowa Karpat, ogromnego rezerwuaru bioróżnorodności dla Europy.
Dodatkowo w Rumunii w siedliskach nie zmienionych bytują największe populacje dużych drapieżników
(niedźwiedź, wilk, ryś) stojących na szczycie drabiny troficznej.

Bazując na strategii dla żubra (BSG IUCN) jest konieczne tworzenie nowych rezerwatów, w których
zwierzęta z ogrodów zoologicznych będą przechodziły aklimatyzację i stado służyć będzie do
reintrodukcji. Taką rolę przyjmie na siebie rezerwat Vama Buzaului po powiększeniu powierzchni
zagrody. Obecnie mamy rezerwat spełniający standardy prowadzony przez Stowarzyszenie “VALEA
ZIMBRILOR” (Dolina żubra), w którym przebywa 6 zwierząt. Pięć z nich przyjechało w listopadzie
2008 r. ze Szwajcarii, Włoch i Austrii, dzięki współpracy z Dr Wandą Olech, Europejskim Koordynatorem
Programu EEP. Zwierzęta zostały podarowane przez Landscape Animal Park Goldau – Szwajcaria,
Parco Natura Viva z Busolengo – Włochy i Schlosshof – z Austrii. Dowodem aklimatyzacji stada jest
urodzone wiosną 2009 roku, już w naszym rezerwacie, cielę.

Historia populacji żubrów w Nadleśnictwie Brzegi Dolne
Ryszard Paszkiewicz

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

W zakresie restytucji żubrów Polska odniosła sukces na miarę światową a jej doświadczenia
są wykorzystywane w innych krajach. Nie oznacza to jednak, że „po drodze” nie zdarzały
się niepowodzenia i nie popełnialiśmy błędów przy zwalczaniu zagrożeń. Przykładem na to
jest rozwój i upadek populacji wolno żyjących żubrów w Nadleśnictwie Brzegi Dolne
/obecnie Ustrzyki Dolne/ w Bieszczadach. Stado rozwijające się od 1978 r osiągnąwszy stan
32 sztuk – wskutek zarażenia gruźlicą bydlęcą uległo likwidacji w ciągu 5 lat od stwierdzenia
pierwszego przypadku choroby.

The history of European bison herd in Brzegi Dolne

The success of European bison restitution in Poland is treated as the very good example of
conservation project and gained experience is share all over the Europe. It does not mean that on the
way there was no failures as well as mistakes in the process. One of examples is development and
collapse of bison population in Forestry Brzegi Dolne in Bieszczady. The European bison herd created
in 1978 achieved 20 year later the number of 32 individuals. After five years because of bovine
tuberculosis the herd was eliminated and up to now there is no bison in the region.

Potencjał rozwojowy zarodków hybrydowych (bydło
domowe x żubr) pozyskanych w warunkach laboratoryjnych
E. Pers-Kamczyc, Z. Giżejewski1, P. Pawlak, N. Reńska, H. Ordanik2, K. Polley,

D. Lechniak

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
1 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2 Gospodarstwo Rolne Karolew

Populację żubra cechuje wysoki współczynnik inbredu, co może istotnie ograniczać
potencjał rozrodczy tych zwierząt, a nawet prowadzić do bezpłodności. Zapłodnienie
heterologiczne polega na wykorzystaniu gamet różnych gatunków zwierząt, przy czym
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zwykle oocyty pochodzą od gatunku udomowionego natomiast plemniki od gatunku dzikiego.
W niniejszym doświadczeniu wykorzystano protokół zapłodnienia in vitro do uzyskiwania
zarodków hybrydowych w wyniku zapłodnienia dojrzałych in vitro oocytów bydła domowego
i plemników żubra europejskiego pozyskanych post mortem (z najądrza) lub przyżyciowo (nasienie
ejakulowane wypłukane post coitum z dróg rodnych samicy). Technika zapłodnienia heterologicz-
nego może służyć do oceny zdolności zapładniającej plemników ale także do uzyskiwania
zarodków, które po przeniesieniu do matki zastępczej mogą rozwinąć się w hybrydowe cielę.

Zarodki hybrydowe uzyskiwano w wyniku inseminacji dojrzałych in vitro oocytów bydła
domowego przez plemniki żubra pochodzące od różnych samców (nasienie najądrzowe = EPS
pozyskane post mortem lub nasienie ejakulowane = EJS wypłukiwane metodą Sumińskiego
z dróg rodnych krowy pokrytej przez żubra). Oocyty inseminowane nasieniem buhaja rasy
Jersey stanowiły kontrolę doświadczenia (JB). Po wspólnej inkubacji gamet przez 20h, część
zygot była losowo wybierana do kontroli procesu penetracji (obecność przedjądrzy) poprzez
barwienie DAPI. Pozostałe zygoty przenoszono do komercyjnej pożywki G1.5/G2.5 uzupełnio-
nej odtłuszczoną albuminą (4 mg/ml) i dalej inkubowano. Drugiego dnia, a dokładnie 56h po
inseminacji (pi) oocytów ustalano % dzielących się zygot oraz oceniano liczbę blastomerów
w zarodkach pod mikroskopem stereoskopowym. Piątego dnia pi (132hpi) zarodki utrwalano
na szkiełku podstawowym i barwiono DAPI w celu określenia dokładnej liczby blastomerów.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy testu chi–kwadrat.

Przedjądrza stwierdzono odpowiednio w 62% i 40% zygot w grupach EJS i EPS (grupa
kontrolna JB 90%). Polispermia (obecność  2 przedjądrzy) występowała istotnie częściej
(29%) w zygotach kontrolnych w porównaniu z zygotami hybrydowymi EPS (11%) i EJS
(5%). Udział zygot podejmujących podziały 56 hpi był podobny w grupie kontrolnej (71%;
229/261) oraz EJS (60.5%; 103/170) natomiast był istotnie niższy wśród zarodków EPS
(39.3%; 86/219, p!0,001). Udział zarodków, które drugiego dnia pi posiadały 4 blastomery
wyniósł odpowiednio: 58% (kontrola JB), 44% (nasienie ejakulowane EJS) i 17% (nasienie
najądrzowe EPS). Również piątego dnia pi (132hpi) zaobserwowano istotny wpływ po-
chodzenia nasienia na kinetykę bruzdkowania zarodków. W grupie kontrolnej (JB)
stwierdzono 12% zarodkow zawierających  10 blastomerów, podczas gdy w przypadku
nasienia żubra parametr kształtował się na poziomie 9% dla EJS i 4.2% dla EPS.

Podsumowując, nasienie żubra europejskiego charakteryzowało się obniżona zdolnością
zapładniającą w porównaniu do nasienia buhaja kontrolnego, przy czym najgorsze wyniki
obserwowano dla nasienia najądrzowego. Pomimo niższego współczynnika polispermicznych
zygot stwierdzonego dla nasienia żubra europejskiego, zarodki hybrydowe rozwijały się
istotnie wolniej niż zarodki kontrolne i zawierały mniej blastomerów. Planuje się kontynuację
badań z użyciem pożywki do hodowli zarodków uzupełnionej hormonem wzrostu (GH)
stymulującym m.in. bruzdkowanie zarodków bydła.

Praca wykonywana w ramach tematu badań statutowych UP w Poznaniu nr 34–1

In vitro production of hybrid embryos by inseminating bovine oocytes
with European bison sperm

The population of European bison is characterized by a high inbreeding what may impair
reproductive functions and also may cause sterility. Heterologous fertilization provides a tool for
evaluating fertilizing potential of spermatozoa collected from males of wild species. It can also serve
as a source of hybrid embryos that can be transferred to a recipient and give rise to a calf.

Hybrid embryos were produced by in vitro fertilization of oocytes matured in vitro. Oocytes were
fertilized with sperm produced by several bulls of European bison (epididymal sperm = EPS collected
post mortem or ejaculated sperm = EJS). Samples of ejaculated sperm were collected by flushing out
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the reproductive tract of a cow post coitum (Suminski‘s method). Oocytes inseminated with sperm
derived from a Jersey bull served as a control (CB). Gametes were co–cultured for 20h and than
a sample of presumptive zygotes was randomly selected and stained with DAPI in order to monitor
the penetration rate. The rest of zygotes were cultured in sequential commercial media G1.5/G2.5
supplemented with fafBSA (4 mg/ml). Cleavage rate and total blastomere count were monitored at 56
hpi under a microscope. All cleaved embryos were further cultured and 132 hpi stained with DAPI to
determine the total blastomere count. The chi–square test was used for statistical analysis.

Results. The penetration rates (presence of pronuclei) of 62% and 40% were observed in EJS and
EPS group, respectively (CB 90%). The rate of polyspermy was however higher in control zygotes
(29%) compared EJS (5%) and EPS (11%) group. Cleavage rate (percentage of cleaved zygotes to
number of inseminated oocytes) recorded 56 hpi were similar in CB (71%; 229/261) and EJS groups
(60.5%; 103/170) and was significantly reduced in EPS zygotes (39.3%; 86/219, p!0,001). Evaluation
of embryo morphology at 56 hpi showed that 58% of control embryos developed beyond the 4–cell
stage compared to 44% for EJS and 17% for EPS embryos. The difference in developmental kinetics
was also observed at 132 hpi, when 12% of CB embryos comprised of more than 10–cells compared
to 9% and 4.2% for EJS and EPS groups, respectively.

In conclusion, sperm of European bison show reduced fertilizing potential when compared to
control bull, with the worst performance observed for epididymal gametes. Although hybrid embryos
produced by inseminating bovine oocytes with sperm of European bison show lower polyspermy rate
than control zygotes, they develop at slower rate and contain reduced blastomere count.

Work supported by the internal grant of Poznan University of Life Sciences no 34–1

Zarządzanie populacją żubra w ramach obszaru
Natura 2000

Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, Aleksandra Wołoszyn–Gałęza

Stacja Badawcza Fauny Karpat, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Ustrzyki Dolne

Areał populacji żubra w Bieszczadach leży niemal w całości poza obrębem parku
narodowego, natomiast pozostaje w obrębie obszaru Natura 2000 (PLC 180001 Bieszczady).
Dlatego też ochrona tej populacji musi uwzględniać plany zagospodarowania lasu. Analiza
sezonowej i rocznej zmienności rejonów koncentracji żubrów, określanych jako obszary
o 50% prawdopodobieństwie obecności tych zwierząt pozwoliła na określenie obszarów
najczęściej użytkowanych przez żubry. Poprzez ich porównanie z aktualnym planem
zagospodarowania lasu możliwe było wybranie oddziałów leśnych w których nie planuje się
cięć ani innych intensywnych prac leśnych do końca okresu obowiązywania bieżącego
planu. Lista tych oddziałów została zaaprobowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych jako obszar ostoi żubrów, podzielony na dwie strefy: (1) strefę poprawy
warunków siedliskowych dla żubra oraz (2) strefę szczególnej ochrony. Dodatkowo,
w oddziałach leśnych leżących w obrębie sezonowych korytarzy migracyjnych zapewniona
została ciągłość ekosystemów. Bieszczady stały się więc pierwszym obszarem Natura 2000
z oficjalnie zatwierdzonymi ostojami dla chronionego tam gatunku dużego ssaka.

Management of wisent population within a Natura 2000 site

Wisents in Bieszczady Mountains live mostly outside of national park, so their conservation has to
be compromised with forest management plans within newly established Natura 2000 site. Analysis
of seasonal and annual variability of wisent concentration sites, identified as areas with 50%
probability of animals’ presence, allowed to indicate most frequented parts of wisents’ home range.
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Through a comparison of those areas with current forest management plan, selected were forest
compartments that are not scheduled for logging or major forest works until the end of the validity of
this forest management plan. The joint area of those compartments was approved by the Regional
Directorate of State Forests as wisent refuges divided into two zones: (1) a zone for the habitat
improvement for wisents, and (2) a zone of particular protection. Additionally, in forest compartments
situated within seasonal migration corridors ensured will be the continuity of ecosystems. Bieszczady
are the first Natura 2000 site having officially approved refuges for a large mammal.

Zarażenie żubrów w Puszczy Białowieskiej kokcydiami
z rodzaju Eimeria

Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, PAN, Warszawa

Podczas eliminacji żubrów w Puszczy Białowieskiej w sezonie 2008/2009 zebrano łącznie 26
prób kału, w tym 9 od cieląt poniżej 1 roku życia i 17 od żubrów starszych. Uzyskano także 45
prób kału od żubrów z rezerwatów zamkniętych w Białowieży. Próby zostały zbadane matodą
McMastera na obecność oocyst kokcydiów z rodzaju Eimeria. Gatunek kokcydiów określano
na podstawie danych morfometrycznych i morfologii oocyst, w oparciu o monografię
Pellerdy’ego. W próbach kału od żubrów wolno żyjących poniżej 1 roku życia zanotowano
obecność gatunków E. bovis, E. zuernii, E. canadensis, E. cylindrica, E. ellipsoidalis, E. alabamensis,
E. auburnensis i E. subspherica. W próbach od zwierząt starszych występowały wymienione
powyżej gatunki z wyjątkiem E. cylindrica i E. subspherica. Średnia intensywność zarażenia
poszczególnymi gatunkami kokcydiów była od kilku do kilkudziesięciu razy wyższa u cieląt
w porównaniu z żubrami starszymi. Skład gatunkowy kokcydiów był najbogatszy w próbach
kału od żubrów z rezerwatów zamkniętych, w których oprócz wszystkich gatunków kokcydiów
zaobserwowanych u cieląt żubrów wolno żyjących występowały także dwa inne gatunki,
mianowicie E. bukidnonensis i E. pellita. Podsumowując, wiek żubrów, jak i wielkość terytorium
na którym przebywają ma znaczący wpływ na ekstensywność i intensywność zarażenia
kokcydiami. Na podstawie naszych badań żubra należy uznać za nowego żywiciela gatunków
E. alabamensis, E. auburnensis, E. bukidnonensis, E. cylindrica, E. pellita i E. subspherica.

Enteric coccidia of European bison (Bison bonasus) in Białowieża
Primeval Forest

During autumn–winter season 2008/2009 26 fecal samples of free–ranging European bison (9 of
calves under 1 year old and 17 of older ones) as well as 45 fecal samples of European bison kept in
closed reserves in Białowieża Primeval Forest were collected. All samples were examinated by
McMaster method. The species of coccidia were determinated based on measurement and morphology
of observed oocysts in addition to monograph by Pellerdy. Eimeria bovis, E. zuernii, E. canadensis,
E. cylindrica, E. ellipsoidalis, E. alabamensis, E. auburnensis and E. subspherica species were found
in feces of free–ranging European bison aged under 1. Two less species: E. cylindrica and E.
subspherica were noticed in feces of older animals. The mean oocyst count per gram of feces was
several to several dozen times higher in calves comparing with older ones. Besides the species of
coccidia above–mentioned there were two more found in feces of European bison kept in closed
reserves. These were E. bukidnonensis and E. pellita. To conclude the age of European bison has
the significant influence on prevalence and intensity of invasion of coccidia as well as the size of their
territory. Due to our research European bison was recognized as a new host of E. alabamensis, E.
auburnensis, E. bukidnonensis, E. cylindrica, E. pellita and E. subspherica.
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Przypadek zaczopowania jelita cienkiego żubra przez
tasiemce Moniezia benedeni

Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz, Jacek Lachowicz, Izabela
Kuligowska

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa

U młodego żubra płci męskiej w wieku 8 miesięcy wyeliminowanego w dniu 10 lutego
2009 r w oddziale 211 Puszczy Białowieskiej stwierdzono w jelicie cienkim 25 tasiemców
należących do gatunku Moniezia benedeni. Żubr był bardzo wychudzony, wykazywał silne
wzdęcie powłok brzusznych. Jelita cienkie na całej długości wypełnione były strobilami
tasiemców, które utrudniały przepływ treści pokarmowej. Ściana jelita była bardzo cienka,
z licznymi wybroczynami krwawymi. Długość dorosłych tasiemców wahała się od 150 cm
do 232 cm, a szerokość dojrzałych członów od 11 do 15 mm. Łączna długość wszystkich
wyizolowanych tasiemców i ich fragmentów wynosiła ponad 29 metrów. W wątrobie
stwierdzono zapalenie przewodów żółciowych, co mogło być następstwem intoksykacji.
Pierwsze badania zarażenia żubrów tasiemcami przeprowadził Wróblewski (1927). Autor ten
u wszystkich sekcjonowanych młodych żubrów wykrył w jelicie cienkim inwazję od 1 do
2 osobników tasiemców z rodzaju Moniezia, i przy tej intensywności nie obserwował zmian
chorobowych u badanych zwierząt. Natomiast u dwóch żubrów padłych z powodu tasiemczycy
stwierdził te tasiemce w liczbie 6 i 7 egzemplarzy, obserwując jednocześnie rozległe zmiany
zapalne w jelicie. We wcześniejszych badaniach tasiemce M. benedeni były stwierdzone
u 25% żubrów w Pszczynie (Dróżdż 1961). W sezonie zimowym 2007/2008 tasiemce
z rodzaju Moniezia wykryto u 41% badanych żubrów. Zarażone były zarówno cielęta, żubry
w średnim wieku jak i zwierzęta najstarsze. Intensywność inwazji cieląt wynosiła od 2 do
5 egzemplarzy tasiemców, a u żubrów starszych stwierdzano od 1 do 2 egzemplarzy
tasiemców. U zarażonych cieląt występowało nieżytowe zapalenie jelit i krwawe wybroczyny
w ścianie jelita. W białoruskiej części Puszczy Białowieskiej w latach 1986–2001 ekstensyw-
ność inwazji tasiemcami Moniezia sp. wahała się od 3,1% u żubrów dorosłych do 17,8%
u cieląt (Kochko 2004). Obserwowana w niniejszych badaniach liczba tasiemców w jelicie
żubra jest najwyższą spośród stwierdzanych dotąd u tych zwierząt. Tak wysoka intensywność
inwazji prowadzi do śmierci zarażonych zwierząt.

Case of plugging small intestine in European bison by Cestoda
Moniezia benedeni

In young male bison 8 months old shot 10 February 2009 in section 211 of Białowieża Forest in
small intestine were found 25 tapeworms Moniezia benedeni. Bison was very wast, and showed
dissension of abdominal integuments. Small intestine on its all length was filled by strobils of
tapeworms which made difficult passage of intestinal content. The wall of intestine was very thin with
numerous blood extravasations. Length of adult worms varied from 150 to 232 cm, and the width of
mature segment 11 to 15 mm. Cumulative length of all isolated worms and their parts extended over
29 m. In liver were observed cholangitis what can be effect of intoxication. The first study on Cestode
infection in European bison undertook Wróblewsi (1927). This author in all examined by him bison
found invasion of 1 or 2 specimens of Moniezia. So low invasions did not evoke pathological
symptoms. In two dead of cestodosis young bison he found these tapeworms and observed heavy
inflammatory changes in the gut. Earlier Dróżdż (1961) found M. benedeni in 25% of bison in
Pszczyna. In Winter 2007/2008Cestodes from genus Moniezia were found in 41% of examined bison.
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Infected were animals from all age groups. In calves intensiveness of invasion was from 2 to
5 specimens, and in older animals only 1 or 2 . In infected calves were observed enteritis and blood
extravasations in intestine wall. In Byelorussian part of Bialowieża Forest in the years 1986 – 2001
prevalence of Moniesia infection varied from 3,1% in adult bison to 17,8% in calves (Kochko 2004).
Observed in presentrd examination number of Cestodes in small intestine of bison is the highest till
now found in bison. So high intensity of invasion causes death of infected animals.

The research of Bison bonasus L. population in Chernivtsi
region

Heorghii Shutak, Volodymyr Solodkii, Angela Tanas

State Department of Nature Environment Protection in Chernivtsi State, Ukraine

Chernivtsi region, known as “Bukovyna”, as a boundary region has common borders with
Romania and Moldavia. This small region benefits by a picturesque nature and variability
of landscapes.

Within the measures taken in order to conserve the biodiversity and forest resources and
to protect the animal kingdom, of paramount importance are the restoration and conservation
of Bison bonasus L. (further bison) population in the state. Nowadays the bison population
(98 bison) living in Bukovinian Carpathians and Pre–Carpathians makes the third part of
the whole bison population of Ukraine.

The researches on bison restoration in the region are initiated by cross border co–operation
between Ukraine and Romania, as well the Strategy on protection, conservation and
restoration of bison subpopulation under the auspices of Worldwide Foundation of Larges
Herbivores, Ukrainian and Rumanian governmental and non governmental funds.

The research on bison restitution was carried out within the bounds of zoological reserve
“Zubrovytsa”, located in Siret river basin and on the northern chain of Bukovinian
Carpathians. Generally the reacclimatization of bison in Chernivtsi state began in 1970.
Then on the territory of Chernivtsi state were released 19 bison (9 male and 10 female) of
Lowland–Caucasus genetic line. Bison have inhabited on Bukovina ranges until the XIX
century. So the introduction of bison in this area brings them back on their ancestors’ land.
Having been bred in captive the first released bison were domestic. The animals’ behavior
was quiet; they leave the forest and drew closer to settlements, feeding on local kitchen
gardens. They were never afraid of domestic animals. An important cause of bison
domestication was the lack of balance in sexual cycles and lack of synchronicity in
reproduction process. As a result of their free lancing in wild world the reproduction cycle
was broken. The offspring the first 8–12 years appeared evenly in spring and autumn.
Farther, from year to year a tendency was observed when the caves born in spring was much
more in number than the autumn ones. Furthermore the first 5–10 years of the bison’s
residence on ranges of Chernivtsi State these herbivores began to fall ill with balanoposthitis.
The reason of illness causing even fetus death was the bison’s contact with domestic
animals, especially with sheep, which are to be bearers of dangerous illness.

Nowadays the bison are the ninth–tenth generation of released bison. They inhabit in the
zoological garden “Zubrovitsa”. At the present bison returned completely in the wild word
and gained the inbred habits of their genuine ancestors. The late 5–10 years there weren’t
causes when these animals were harmed. The bison’s physical state has enhanced. They react
to danger in the wild world like their wild ancestors. Bison inhabit the places where the factor
of trouble is minimal. They keep mainly at a height of 600–800 m above sea level.
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Generally we can assert that the bison reacclimatization in Chernivtsi state has passed
successfully. The peak number of livestock in Chernivtsi state was in 1996. This year on
the territory of Bukovinian Carpathians and Pre–Carpathians were numbered 225 bison.
This is the most numerous bison subpopulation during the years of reacclimatization of
bison in Ukraine.

Through a set of objective and subjective elements, unfavorable anthropogenic factors,
poaching and elimination, at the beginning of 2009 the number of livestock within the
Bukovinian subpopulation made up 98 individuals. It is worth to mention the Ukrainian
bison meta population was consisting in 2006 of 313 individuals – 7 free and 1 semi–free
subpopulation within the borders of 7 states. According to the latest assessment in the area
of “Zubrovytsa” do 69 bison inhabit. Our researches attest the optimal number of bison in
the state forests has to be maintained at a rate of 130–170 individuals, that is twice as many
we have today. Such number of bison subpopulation will be sufficiently stable and will grow
annually giving the opportunity to ensure the development of a stable bison meta population
in the western part of Carpathians.

Badania na populacją Bison bonasus L. w regionie Czerniowiec

Region Chernivtsi, znany jako Bukovyna, jest regionem granicznym dla Rumuni i Mołdawii. Ten
mały obszar zawiera malownicze tereny i charakteryzuje się zmiennością krajobrazów. W ramach
środków podjętych w celu zachowania bioróżnorodności oraz ochrony królestwa zwierząt, ogromne
znaczenia ma restytucja populacji żubra w tym regionie. Obecnie populacja żubrów żyjących
w Karpatach bukowińskich stanowi jedną trzecię wszystkich żubrów występujących na Ukrainie.

Badania w tym regionie zostały zapoczątkowane trans graniczną współpracą Ukrainy i Rumunii
zgodnie ze strategią ochrony tej subpopulacji żubrów wspieranej przez Fundację Dużych Roślinożerców
(LHF), rządy Ukraiński i Rumuński i pozarządowe fundacje. Badania nad restytucją żubrów zostały
przeprowadzone na terenie rezerwatu “Zubrovytsa”,, usytuowanego w dorzeczu rzeki Seret w północnej
Bukowinie. Reintrodukcja żubrów w regionie Chernivtsi rozpoczęła się w 1970 r., kiedy wypuszczono
19 żubrów (9 samców, 10 samic) linii nizinno–kaukaskiej. Żubry wyginęły w regionie Bukowiny w XIX
wieku. Zatem dzięki reintrodukcji na tym obszarze powróciły na ziemie przodków. Zwierzęta pochodziły
z niewoli i były przyzwyczajone do człowieka. Zachowanie zwierząt było spokojne, ale opuściły one
las i zbliżyły się do pobliskich osiedli, pasły się w przydomowych ogródkach i nie bały się zwierząt
domowych. Ważną konsekwencją udomowienia żubrów było zachwianie sezonowości reprodukcji.
Cielęta w pierwszych 8–12 latach rodziły się równomiernie wiosną i na jesienią. W kolejnych latach
obserwowano tendencję przewagi urodzeń wiosną niż jesienią. Ponadto przez pierwsze 5–19 lat po
reintrodukcji pojawiały się przypadki balanoposthitis. Powodem choroby powodującej nawet śmierć
płodu był kontakt żubra ze zwierzętami domowymi, zwłaszcza z owcami które są nosicielami
niebezpiecznych chorób. Obecnie żyjące osobniki są dziewiątym i dziesiątym pokoleniem wypusz-
czonych przodków. Wróciły całkowicie do naturalnego środowiska i przejawiają zachowania dzikich
zwierząt. W kolejnych 5–10 latach nie wystąpiły problemy. Stan fizyczny zwierząt poprawił się,
zwierzęta reagują na zagrożenia w środowisku naturalnym tak samo jak ich przodkowie.

Żubry zamieszkują tereny, gdzie zagrożenia są zminimalizowane, głównie na wysokości 600–800 m.
n.p.m. Ogólnie możemy stwierdzić, że reaklimatyzacja żubrów w stanie Czerniowice przebiegła
pomyślnie. Szczytowy okres liczebności zwierząt przypadał na rok 1996, gdy było 225 żubrów. Była
to najliczniejsza populacja żubrów na Ukrainie. Na skutek niekorzystnych warunków środowiskowych,
kłusownictwa i eliminacji na początku 2009 roku stado liczyło 98 osobników. Warto wspomnieć, że
ukraińska populacja w 2006 roku liczyła 313 osobników. Było to 7 stad wolnych, jedno półwolne
w 7 rejonach. Według ostatniej oceny obszar “Zubrovytsa” zamieszkuje 69 żubrów. Nasze badania
potwierdzają, że optymalna liczba żubrów w lasach państwowych, powinna być utrzymana na
poziomie 130–170 osobników, czyli dwa razy tyle ile mamy dzisiaj. Taka jeśli będzie corocznie
wzrastać daje szanse na rozwój stabilnej populacji w Karpatach zachodnich
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European bison in Russia – its past, present and future

Taras P. Sipko

Institute of Problems Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia

The area of the European bison during historical time (Holocene) is presented with
added newly published information. Northern border of an area is close to 60° Northern
breadths. The area included average and southern Urals Mountains, the south of Western
Siberia. On the east the European bison lived up to the Altay Mountains and Lake Baikal.
The same area was stated for a red deer having similar ecological needs.

Growth of a level inbreeding considerably and negatively influences adaptable and
reproductive opportunities of a bison. This circumstance is especially shown in case of its
reintroduction in mountain areas. The basic projects on European bison conservation in
Russia are discussed.

Żubr w Rosji – jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Pojawiły nowe prace, na podstawie których można poszerzyć historyczny zasięg żubra w epoce
Holocenu. Północną granicą występowania jest 60° północnej szerokości. Obszar ten zawiera
środkowy i południowy Ural i południową Syberię, na wschód rozciąga się do gór Ałtaj i jeziora Bajkał.
Obszar ten pokrywa się z występowaniem jelenia szlachetnego, gatunku o zbliżonych potrzebach
siedliskowych.

Wysoki stopień zinbredowania istotnie i negatywnie oddziałuje na potencjał adaptacyjny i rozrodczy
populacji żubra. Wpływ ten jest szczególnie wyjaśniony w przypadku reintrodukcji na tereny górskie.
Dyskutowane są podstawowe założenia projektów hodowli żubra w Rosji.

The early history of Swedish bison breeding – the two
founders Bill and Bilma

Tommy Svensson

Scandinavian Regional Centre of EBCC, Sweden

1910 came the first European bison, Bernadotte, to Sweden. In the autumn of 1914 starts
the World War I and in the autumn of 1915 the Stockholm zoo Skansen get the question
of a gift from Hagenbeck in Hamburg about three European bison. Two of them should
later be as founders for the Lowland line of European bison and start for the Swedish
European bison breeding.

In 1916 came three small and thiny animals to Skansen. It was Bill, Bilma and Faworyte.
Bilma was wild caught in the Russian part of the Bialowieza forest and Bill came from
Budapest zoo in Hungary. Two daughters of Bill and Bilma was sent to the new breeding
center in Bialowieza, established in 1929. It was Biscaya and Biserta and they should be an
important start of the successful Polish bison breeding. In this year, 1929, died the bull Bill.
The Skansen zoo decided to send both Bilma and her son Björnson back to Bialowieza. In
that time Björnson was the hope that he will replace Borusse (Lowland/Caucasian line) in
Bialowieza.

The surplus from the successful breeding in Skansen zoo were sent to a another breeding
center in Sweden. Avesta breeding center was built after the meeting in Paris 1923, where
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was proposed by Polish zoologist to save European bison trough international cooperation.
In 1924 Avesta coult take care of the first animals. After many problems and some years
Avesta breeding center was one of the worlds biggest breeders, besides the Polish and
Russian centers.

Today we have in Sweden European bison in two breeding centers; Eriksberg reserve
and Avesta breeding center and in five zoos. Animals have been sent for reintroduction in
Bieszczady together with a Danish zoo. And this summer we have sent four heifers from
Sweden to Vanatori Neamt Nature Park in Romania.

Next year, 2010, it will be hundred years as the first European bison came back to
Sweden. We will celebrate this with exhibitions and conferences about European bison
experiences. Our main goal is to continue and be a part of reintroduction programs in
Europe and hope in the future we could release animals in Sweden forests too.

Początki historii szwedzkiej hodowli żubra – para założycieli Bill i Bilma

W 1910 roku pierwszy żubr, Bernadotte, przybył do Szwecji. Jesienią 1914 r. rozpoczęła się
I Wojna Światowa, a jesienią 1915 r. ogród zoologiczny Skansen w Sztokholmie zwrócił się z prośbą
o podarowanie mu trzech żubrów z Zoo Hagenbeck’a w Hamburgu. Dwa z nich stały się później
założycielami linii nizinnej i zapoczątkowały szwedzką hodowlę żubra. W 1916 trzy niewielkie
zwierzęta przyjechały do Skansen. Były to Bill, Bilma i Faworyte. Bilma pochodziła z rosyjskiej części
Puszczy Białowieskiej, Bill natomiast pochodził z zoo w Budapeszcie. Dwie córki Billa i Bilmy
przewieziono do utworzonego w 1929 r. rezerwatu w Białowieży. Były to Biscaya i Biserta, które
odegrały istotną rolę w restytucji gatunku w Polsce. W tym samym roku padł Bill. Zoo Skansen
zdecydowało o przekazaniu Bilmy i jej syna Björnsona do Białowieży. Björnson był tam nadzieją na
zastąpienie w hodowli Borusse, samca z linii nizinno–kaukaskiej.

Nadliczbowe zwierzęta z odnoszącej sukcesy hodowli w zoo Skansen zostały przesłane do innych
centrów w Szwecji. Ośrodek Avesta został wybudowany po Kongresie Ochrony Przyrody w Paryżu
w 1923 roku w odpowiedzi na apel polskiego zoologa. Już w 1924 mógł przyjąć pierwsze zwierzęta.
Po kilku latach i wielu problemach Avesta stała się po polskich i rosyjskich ośrodkach jednym
z największych na świecie. Dziś mamy w Szwecji dwa ośrodki hodowli żubrów; rezerwat Eriksberg
i Avesta, żubry występują również w pięciu ogrodach zoologicznych. Wspólnie z duńskimi ogrodem
zoologicznym wysłaliśmy zwierzęta w Bieszczady. Tego lata ze Szwecji do Parku Narodowego
Vanatori Neamt w Rumunii wysłaliśmy cztery samice.

W przyszłym, 2010, roku będziemy świętować stulecie powrotu pierwszego żubra do Szwecji.
Obchody uświetnimy wystawami i konferencjami związanymi z żubrem. Naszym głównym celem
jest kontynuowanie wypuszczania zwierząt w Europie a w przyszłości, mamy nadzieję, w lasach
Szwecji.

Rola naczyń w obszarze męskiego układu rozrodczego
w regulacji jego funkcji u samców zwierząt

nieudomowionych

Anna Tabęcka– Łonczyńska, Marek Koziorowski

Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

Jak wykazano wcześniej naczynia wchodzące w skład powrózka nasiennego pełnią nie
tylko funkcje krwionośne, ale są strukturą czynnie uczestniczącą w lokalnej koncentracji
hormonów w obszarze układu rozrodczego samca. Badania wykonane z użyciem samców
świniodzika wykazały, że mechanizm bezpośredniego zwrotnego i docelowego transferu
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testosteronu w obszarze jego układu rozrodczego jest istotnie zmienny sezonowo. Najwyższą
lokalna koncentrację testosteronu wykazano w czasie zimy, kiedy występuje sezon rozrodczy.

W okresie zimowym koncentracja testosteronu w tętnicy szyjnej wynosiła 10,16 pg/ml,
w tętnicy brzegowej jądra 21,63 pg/ml, w tętnicy przebiegającej przez obszar głowy najądrza
52,35 pg/ml natomiast w żylnym odpływie 205,75pg/ml.

W okresie letnim w analogicznych naczyniach stwierdzono koncentrację testosteronu:
tętnica szyjna wspólna 8,08 pg/ml, tętnica brzegu wolnego jądra 8,37 pg/ml, tętnica głowy
najądrza l5,24 pg/ml oraz żyła brzegu wolnego jądra 232,92 pg/ml. Uzyskane wyniki
wskazują, że w okresie sezonu rozrodczego samców w obszarze układu rozrodczego ma
miejsce lokalna koncentracja testosteronu, która prawdopodobnie jest zaangażowana
w regulację spermatogenezy.

The role of vessels of male reproductive system in regulation of its
functions for non domesticated species

As we reported earlier the vessels composed the seminal funiculus, perform not only blood
function, but they are an active structure in the local concentration of hormones in the area of the
reproductive tract. Research performed {executed} with the use of males cross breed wild boar and
pig showed that the mechanism back and destinated transfer of testosterone at the area of the
reproductive tract exist and change during the winter and the summer. The highest local testosteron’s
concentration showed during the winter, when appears the reproductive season of them. In the
winter–period the concentration of the testosterone in the common carotid artery was 10,16 pg/ml, in
testicular artery (margo liber) 21,63 pg/ml, in the artery of epididymis (area of head) 52,35 pg/ ml and
in the venous outflow 205,75pg/ ml. In the summer–period {term} in analogous vessels the concentration
of the testosterone in the blood collected from the common carotid artery was 8,08 pg/ ml, in testicular
artery (margo liber) 8,37 pg/ ml, in the artery of epididymis (area of head) 15,24 pg/ ml and in the
venous outflow 232,92 pg/ ml.

Obtained results indicated, that during the male reproductive season local concentration of
testosterone in area of reproductive tract exists, as a stimulatory factor included in process of
spermatogenesis.

The role of the European bison Breeding Center in the
species restoration in Russia

Natalia Treboganova

European Bison Breeding Centre of the Prioksko–Terrasnyjj State Natural Biosphere Reserve, Russia

From year 1923 the situation of European bison radically changed as a result of the
activity of the international scientific society. The European bison is the first and unique
on the earth example for successful return the species to nature after full extirpation in wild.
This success was thank to the long–term conservation in Russia and Europe. However it
does not mean that European bison recovered. To follow the recommendation of IUCN it
is needed to increase the European bison free roaming population what could assure the
conservation in natural condition. The European bison can be considered safe only after
disappearance of all threats.

The main task for Center is breeding and exporting animals to other herds. Except this
Center works out the methodology of adaptation of born in captivity animals to roaming in
nature. Such problem raised after releasing some animals born in zoos. European bison from
zoos are not able to live in the freedom, but they are very important to enrich the gene pool
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of the species. For purpose of reintroduction animals born in Breeding Center are better
because after 6–10 months they started to be wild and shy, avoid people and live
independently.

The European Bison Breeding Center plays a role of experimental station for advanced
study on the problems of European bison restitution. Different research is done from
morphology, systematic, genetic, evolution, ecology, etiology of European bison, to problems
of its recovery, development methods of feeding, transport and economic use. In this place
work many specialists and students and some practices are organize. The Breeding Center
is well known and it is visited by famous zoologists and important people on conservation
field from all countries of the world. Also the Breeding Center is regularly presented during
many exhibitions in Moscow and in other regions of Russia.

Rola Centrum Hodowli żubrów w restytucji gatunku w Rosji

Po roku 1923, dzięki działaniom międzynarodowych środowisk naukowych, sytuacja żubra znacząco
się zmieniła. Żubr jest pierwszym, unikalnym na świecie, przykładem skutecznego powrotu gatunku
do środowiska naturalnego po całkowitym wyginięciu w naturze. Sukces ten zawdzięczamy wieloletniej
ochronie żubrów w Rosji i Europie. Niestety nie oznacza to, że populacja żubra powróciła do
poprzedniego stanu. Wypełniając zalecenia IUCN należy zwiększyć wolno żyjącą populację żubra, co
powinno zapewnić jej stabilność w warunkach naturalnych. Żubra będzie można uznać za bezpieczny
gatunek dopiero kiedy wszystkie zagrożenia znikną. Poza zadaniem rozmnażania i eksportu zwierząt
do innych stad, Centrum Hodowli obecnie pracuje nad metodyką adaptacji żubrów urodzonych
w ogrodach zoologicznych do życia w warunkach naturalnych. Żubry z ogrodów zoologicznych nie są
w stanie żyć na wolności są jednak bardzo ważne dla wzbogacania puli genowej tego gatunku. Dla
celu transferu urodzonych w niewoli żubrów do środowiska naturalnego lepiej nadają się zwierzęta
z Centrów Hodowli ponieważ, zgodnie z naszym doświadczeniem po 6–10 miesiącach zwierzęta stają
się płochliwe, unikają ludzi i zaczynają żyć samodzielnie. Centrum prowadzi również zaawansowane
badania nad problemem restytucji żubrów. Prowadzone są prace z zakresu morfologii, systematyki,
genetyki, ewolucji, ekologii, etiologii, problemów związanych rozwojem metod karmienia, transportu
i gospodarczego wykorzystania żubra. Miejsce to odwiedzane jest przez wielu specjalistów, studentów,
są w nim również organizowane praktyki. Centrum jest dobrze znane i odwiedzane przez sławnych
zoologów i ludzi z całego świata zaangażowanych w ochronę przyrody. Centrum jest regularnie
prezentowane na wystawach w Moskwie i innych regionach Rosji.

Conservation and breeding of the European bison (Bison
bonasus L.) for 50 years of Oksky reserve

Ekaterina L.Tsibizova

Oksky State Nature Biosphere Reserve, Russia, Ryazan region

The subject of presentation is analysis of the maintenance and breeding in breeding
station of Oksky reserve for 50 years. The condition of natural habitat in enclosures has
been analysed. Breeding work also has been analysed. 33 bison have arrived to breeding
station from Prioksko–Terrasniy reserve, from zoos of Germany, Finland, Switzerland (23
from them have taken part in reproduction). Intensity of reproduction females changes on
decades. Males are considered as breeder. 24 males have taken part in reproduction. 369
bison was born with 1960 for 2008. Traumas win first place among diseases. We studied also
most carefully helminthosis. With 1960 for 2008 in breeding station 127 bison were dead.

57Konferencja 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej; Białowieża, 28–29 września 2009



24 bison draft out for the scientific purposes. 16 free populations of a bison have been
created and 10 free populations have remained by present time. 224 animals have been taken
out from breeding station for these purposes. 24 bison are transferred in zoos.

Ochrona i hodowla żubra (Bison bonasus L.) w ciągu 50 lat istnienia
rezerwatu Okskiego

Niniejszy artykuł przedstawia analizę ochrony i hodowli żubra w stacji hodowlanej rezerwatu
Okskiego przez 50 lat. Przeanalizowano stan naturalnej bazy żerowej w zagrodach. Przeanalizowano
również wyniki hodowli. 33 żubry przybyły do stacji hodowlanej z rezerwatu Prioksko–Terrasny
i z ogrodów zoologicznych w Niemczech, Finlandii i Szwajcarii (23 z nich wzięły udział w reprodukcji).
Wskaźniki rozrodu samic różniły się w różnych dekadach. Samce są wybierane do rozrodu. 24 samce
brały udział w reprodukcji. W latach 1960–2008 urodziło się 369 cieląt. Urazy stanowiły najliczniejszą
grupę chorób. Badano również z wielką uwagą parazytofaunę. W latach 1960–2008 127 żubrów
padło. 24 zostały wyeliminowane dla celów naukowych. Utworzono 16 populacji wolnożyjących,
z czego do chwili obecnej funkcjonuje 10. W tym celu wywieziono ze stacji 224 zwierzęta. 24 żubry
przeniesiono do ogrodów zoologicznych.
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