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8.30 Otwarcie Konferencji

9.10–11.15 Sesja referatowa nr I
Prowadzący: prof. dr hab. Władysław Cabaj

Krzysztof Wyrobek,
Krzysztof Żoch

Żubry w Puszczy Boreckiej

Peter Kozlo European bison (Bison bonasus) in Belorus;
the state and problems of management

Małgorzata Krasińska, Tomasz
Kamiński, Rafał Kowalczyk,
Emilia Hofman-Kamińska,
Zbigniew A. Krasiński

Tendencje migracyjne żubrów nizinnych
w polskiej części Puszczy Białowieskiej

Aleksiey N. Bunevich Analiza dynamiki i stanu populacji żubrów
z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej

Natalia Treboganova Capture and transportation of animals from
Breeding Centre of Prioksko-Terrasnyj Nature
Biosphere Reserve

Magdalena Tracz, Maciej Tracz Wykorzystanie telemetrii GPS w zarządzaniu
stadem żubrów

Fernando Morán Legal Status urgent needs in European bison
conservation

11.15–11.45 Przerwa na kawę

11.45–14.00 Sesja referatowa nr II
Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Kita

Piotr Brewczyński, Mirosław
Welz

Zagrożenie gruźlicą u żubrów w Bieszczadach

Andrzej Salwa, Krzystof Anusz,
Mirosław Welz,
Ryszard Wozikowski ,

Magdalena Zaleska, Jerzy Kita

Analiza sytuacji epizootiologicznej u zwierząt
gospodarskich i wolno żyjących
w Bieszczadach w związku z wystąpieniem
gruźlicy bydlęcej u żubrów



Blanka Orłowska, Magdalena
Rzodkiewicz, Mirosław Welz,
Krzysztof Anusz, Andrzej
Salwa, Jerzy Kita

Próby izolacji prątków z grupy Mycobacterium
od lisów z terenu województwa
podkarpackiego w związku z wystąpieniem
gruźlicy bydlęcej u żubrów w Bieszczadach

Monika Krajewska Gruźlica u żubrów w Polsce

Barbara Osińska, Wojciech
Bielecki, Magdalena Rzewuska,
Aleksander W. Demiaszkiewicz,
Krzysztof Anusz

Nekrotyczne zapalenie napletka i prącia
u żubrów – zmiany anatomopatologiczne

Michał Krzysiak Przypadek ciężkiego porodu u krowy żubra

Marek Koziorowski, Anna
Tabęcka-Łonczyńska

Immunofluorescencyjna w analizie funkcji
układu rozrodczego samca żubra

14.00–15.15 Obiad

15.15–16.45 Sesja referatowa nr III
Prowadzący: prof dr hab. Marek Koziorowski

Emilia Hofman-Kamińska,
Tomasz Kamiński, Rafał
Kowalczyk

Mikrohistologiczna analiza diety żubrów
z Puszczy Białowieskiej

Bogdan Jaroszewicz, Ewa
Pirożnikow, Monika Żłobin

Zasoby nasion roślin zielnych dostępne zimą
żubrom w Puszczy Białowieskiej

Ryszard Paszkiewicz, Maciej
Januszczak

Rozwój zabudowy w kontekście ostoi
i korytarzy migracyjnych żubrów
w Bieszczadach

Kajetan Perzanowski, Maciej
Januszczak, Aleksandra
Wołoszyn-Gałęza

Wykorzystanie rzeźby terenu przez żubry
w Bieszczadach

Joep van de Vlasakker New bison initiatives in Western Europe

16.45–17.15 Przerwa na kawę

17.15–19.00 Sesja plakatowa – krótkie komunikaty
Prowadzący: prof. dr Bożena Moskwa

Vitalij Smagol, Gleb Gavris The review of the restitution of the wisent
(Bison bonasus L.) in Ukraine, depending on
the option of management and conservation

Pavel Khoyetskyy The history and current state of the Bison
bonasus L. population in Western Ukraine
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Ákos Hajós European Bison in Hungary – upadate 2011

Igor Gusarov Condition of population of European bison in
northern region of Russia

Vasili Shakun Formation of the free-ranging population of
European bison (Bison bonasus)
”Volozhinskaya”

Natja Hass Brandtberg A habitat analysis: Is Almindingen on the
Danish island of Bornholm suitable for the
European Bison, Bison bonasus?

Izabela Sondej, Katarzyna
Olejniczak, Bogdan Jaroszewicz,
Ewa Pirożnikow

Epizoochoryczne rozprzestrzenianie nasion
przez żubra (Bison bonasus) w Puszczy
Białowieskiej

Katarzyna Kaczorowska,
Justyna Święczkowska, Wanda
Olech, Czesław Hołdyński

Porównanie wartości odżywczej zbiorowisk
ze związku Filipendulion (ziołorośla) i łąk
kulturowych o nieokreślonej przynależności
syntaksonomicznej występujących na terenie
Puszczy Boreckiej

Maria Dymnicka, Andrzej
Łozicki

Propozycja nowego systemu określania
potrzeb energetycznych oraz białkowych
dzikich przeżuwaczy w hodowli zamkniętej

Tadeusz Kośla, Michał
Skibniewski, Ewa
M. Skibniewska, Grażyna
Urbańska-Słomka

Zawartość żelaza w tkankach żubra wolno
żyjącego w Puszczy Białowieskiej

Danuta Sztych Badania okrywy włosowej żubra

Joanna N. Izbebska,
Sławomira Fryderyk

Badania taksonomiczne i faunistyczne
wszołów z żubra i innych ssaków kopytnych
w Polsce

Katarzyna Olbrych, Tomasz
Szara

Morfologia zewnętrznych żeńskich narządów
płciowych żubra (Bison bonasus L.)

Tomasz Sadkowski, Anna
Ciecierska, Tomasz Motyl

Porównanie profili transkryptomicznych
mięśni szkieletowych bydła domowego, żubra
oraz żubronia

Władysław Cabaj, Justyna
Bień, Katarzyna Goździk,
Bożena Moskwa

Neospora caninum u żubrów eliminowanych
w Białowieży w latach 2010–2011
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Piątek 23 września 2011 r.
Ochrona ex situ żubra Bison bonasus

8.45–15.00 Wycieczka do Puszczy Boreckiej: odwiedziny zagrody
w Wolisku, rzut „oka” na Puszczę, obiad przy ognisku

16.00–18.30 Sesja referatowa nr IV
Prowadzący: dr hab Kajetan Perzanowski

Wanda Olech, Agnieszka
Suchecka

Rok za nami – realizacja projektu „Ochrona
ex situ żubra Bison bonasus w Polsce”

Zbigniew Ryś, Benedykt
Kuźmiarek, Sylwester Zieleń

Blaski i cienie realizacji Projektu

Dorota Ławreszuk, Rafał
Kowalczyk, Krzysztof
Niedziałkowski, Jan M. Wójcik

Efekty realizacji projektu LIFE Przyroda
„Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej
– Kraina Żubra”

Rainer Glunz The management of European bison in
German captive centers

Katarzyna Daleszczyk Rozród żubrów w polskich ośrodkach hodowli
zamkniętej w latach 1995–2009

Mirosław S. Ryba, Alexander
M. Dzieduszycki

W pogoni za turem

Taras P. Sipko, Ivan Mizin Inbreeding during the European bison rearing
in the 16–18 centuries

Magdalena Łopieńska, Zuzanna
Nowak, Marlena
Wojciechowska, Ludmiła
Macheta, Krystyna Charon,
Wanda Olech

Porównanie polimorfizmu exonu 2 genu
DRB3 u żubrów dwóch linii genetycznych:
białowieskiej i białowiesko-kaukaskiej.

18.30–18.50 Podsumowanie konferencji
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A habitat analysis: Is Almindingen on the Danish
island of Bornholm suitable for the European Bison,

Bison bonasus?

Nathia Hass Brandtberg

Copenhagen University, Danmark

The European bison became extinct in the wild in 1919, but was restituted in
Poland since 1929. In 2000 the estimated number of wild European bison was
about 1700 individuals, mainly in Poland, Lithuania, Belarus, Ukraine and
Russia. Since 1988 IUCN, the International Union for Conservation of Nature
has categorized the European Bison as endangered or vulnerable, which means
that there is still plenty of work that needs to be done to secure the European
bison in the wild. A couple of years ago the Danish Nature Agency Bornholm
started “Project Bison” a project that focuses on introducing the European
bison to the forest of Almindingen on the Danish island of Bornholm.

Before future European bison population can be introduced to Almindinge,
there is necessary to analyze its habitats regarding their suitability. In June
2011 a habitat analysis in the selected area in Almindingen was carried out.
The area consisted of eight different habitats and in each of them at least 10
circular plots were analyzed. Based on the collected data as well as the known
food preferences of the European bison the habitat’s suitability is discussed.

The poster shows a part of my master thesis on future land-use, survival,
reproduction and adaptation of the European bison at Almindingen.

Analiza siedliska: Czy Almindingen na duńskiej wyspie Bornholm
będzie odpowiadać żubrom, Bison bonasus?

Żubry wyginęły na wolności w 1919 roku, ale były restytuowane w Polsce w 1929
roku. W roku 2000 szacowana wielkość wolnożyjących populacji żubra wynosiła
około 1700 osobników, głównie na terenie Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy
i Rosji. Od 1988 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody kategoryzuje
żubra jako gatunek zagrożony lub narażony, co oznacza że nadal mamy wiele
do zrobienia dla zapewnienia bezpieczeństwa żubrom na wolności. Kilka lat
temu Duńska Agencja na Bornholmie rozpoczęła „Projekt Żubr” skoncentrowany
na wypuszczeniu żubrów do lasów Almindingen na tej duńskiej wyspie.

Zanim w przyszłości wprowadzone zostaną żubry do Almindingen potrzebna
jest analiza siedlisk. W czerwcu 2011 roku przeprowadzono analizy wybranych
powierzchni leśnictwa Almindingen. Badania obejmowały osiem różnych typów
siedlisk i w każdym co najmniej 10 kołowych powierzchni zostało ocenionych.



Bazując na wynikach oraz znanych preferencjach pokarmowych żubra oceniana
jest przydatność środowiska.

Plakat prezentuje część pracy magisterskiej na temat przyszłego wykorzystania
środowiska, reprodukcji i adaptacji żubrów w Almindingen.

Zagrożenie gruźlicą u żubrów w Bieszczadach

Piotr Brewczyński1, Mirosław Welz2

1 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie

Wśród licznych problemów w ochronie i hodowli żubrów w Bieszczadach
najbardziej istotnym jest zagrożenie gruźlicą. Pierwszy przypadek gruźlicy
u żubrów w Bieszczadach został stwierdzony w marcu 1996 roku na terenie
byłego Nadleśnictwa Brzegi Dolne. Po rozpoznaniu zagrożenia, obejmującym
odstrzały diagnostyczne w latach 1997 – 2000, podjęto decyzję o eliminacji
stada żubrów z terenu tego nadleśnictwa, z uwagi na powszechne zakażenie
prątkiem gruźlicy. Eliminacja była przeprowadzona w 2001 roku – ze stada
liczącego ok. 12 osobników udało się odstrzelić 6 zwierząt, u wszystkich
stwierdzając gruźlicę. Pozostałe opuściły teren Nadleśnictwa Brzegi Dolne
i prawdopodobnie dołączyły do innych stad, mogąc stanowić źródło zakażenia.
Problem gruźlicy u bieszczadzkich żubrów powrócił. 27 lutego 2010 roku
kiedy na terenie Nadleśnictwa Stuposiany znaleziono martwą krowę żubra,
u której wyniki badań bakteriologicznych potwierdziły obecność prątków
kwasoopornych Mycobacterium bovis. Rok później, 19 lutego 2011 roku na
ternie tego samego nadleśnictwa, został znaleziony martwy żubr (krowa),
a w kilka dni później, 3 marca 2011 roku, w bliskim sąsiedztwie tego miejsca,
dostrzelono umierającego żubra (byk), u których również potwierdzono gruźlicę.
Kilka tygodni później, 27 marca 2011 roku, na terenie Nadleśnictwa Stuposiany
(w pobliżu granicy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym) zostało zaobser-
wowane stado żubrów, w którym znajdowały się trzy osobniki wykazujące
wyraźne oznaki chorobowe – były mocno wychudzone, osowiałe, trzymały się
na uboczu stada, pozwoliły podejść do siebie na bardzo bliską odległość.
Niestety żubry te przeszły na teren BdPN i nie udało się ich odszukać.
Przypadki te jednoznacznie wskazują, że na terenie bytowania stad z Nadleś-
nictwa Stuposiany i Bieszczadzkiego Parku Narodowego mamy nowe czynne
ognisko gruźlicy. Dotychczasowe wyniki badań nie są wystarczająco reprezen-
tatywne dla pełnej oceny sytuacji zdrowotnej żubrów w całych Bieszczadach,
dlatego konieczne jest prowadzenie dalszego monitoringu pod kątem gruźlicy.
Należy również doraźnie podjąć próbę izolacji stada bytującego na terenie
Nadleśnictwa Stuposiany i Bieszczadzkiego Parku Narodowego od stad
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bytujących w innych nadleśnictwach. Ostateczna decyzja co do sposobu
postępowania w odniesieniu do stad bytujących w Nadleśnictwie Stuposiany
i BdPN powinna być podjęta po rozpoznaniu sytuacji epizootycznej, w oparciu
o przeglądowe badania w kierunku gruźlicy wszystkich stad bieszczadzkiej
populacji żubra uzupełnione badaniami środowiskowymi oraz na podstawie
analizy epidemiologicznej uzyskanych wyników badań.

Threat of tuberculosis of European bison in the Bieszczady

Among the numerous problems in protection and breeding of European bison in
Bieszczady the most significant one is the issue of tuberculosis threat. The first
case of tuberculosis in European bison of Bieszczady was reported in March
1996 in former Forest District Brzegi Dolne. After recognition of the threat,
including diagnostic culls in 1997–2000, it was decided to eliminate the herd of
bison from this area, due to widespread Mycobacterium tuberculosis infection.
Elimination took place in 2001: from the herd of 12 individuals, foresters
managed to cull 6 animals, finding tuberculosis in all of them. Remaining
individuals left the area of Brzegi Dolne and probably joined other herds,
possible being a source of infection. The issue of tuberculosis of European bison
came back on 27th February 2010 when in Forest District Stuposiany the dead
cow of European bison was found with confirmed presence of acid-fast bacillus
of Mycobacterium bovis. One year later, on 19th February 2011, in the same
forest district, the dead European bison (cow) had been found, and a few days
later on 3rd March 2011 in the near vicinity dying European bison (bull) was shot
– tuberculosis was confirmed in both cases. Several weeks later on 27th March
2011 in Forest Division Stuposiany (near the border with Bieszczady National
Park) the herd of European bison was spotted, in which three individuals
indicating obvious index event – emaciated, dejected, stood aside of herd and
they allowed to approach for very close distance. Unfortunately, those bison
went to Bieszczady National Park area and were impossible to be found. These
cases clearly indicate that in the area of existence of herds from Forest District
Stuposiany and Bieszczady National Park we have new active outbreak of
tuberculosis. Hitherto results are not representative enough for full evaluation of
the health situation of European bison in Bieszczady, therefore it is necessary
to conduct there, further monitoring for tuberculosis. There also has to be done
ad hoc attempt to isolate the herd existing in other forest districts. The final
decision concerning the modus operandi for herds living in Forest District
Stuposiany and in Bieszczady National Park should be made after recognition
of epizootic situation, based on clinical reviews of tuberculosis in all herds of
European bison population in Bieszczady, supplemented with environmental
examination as well as on the basis of the epidemiological analysis of obtained
research results.
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Analiza dynamiki i stanu populacji żubrów
z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej

Aleksei N. Bunevich

Gosudarstvennoe prirodoochrannoe uchrezhdenie «National’nyi park «Belovezhkaya Pushcha», d. Kamenjuki,
Belarus

Liczebność żubrów w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej na początku
2011 roku wynosiła 415 osobników. Wolno żyjące stado żubrów linii biało-
wieskiej utworzono w 1966 roku (liczebność żubrów na początku roku wynosiła
51 zwierząt). Od tego czasu populacja powiększała się dzięki przyrostowi
naturalnemu. Zmiany w liczebności żubrów wynikały z różnicy między
przyrostem a ubytkami. Stały wzrost liczebności miał miejsce do 1981 roku
(159 osobników). W następnym okresie było 7 lat, kiedy liczebność żubrów
nieznacznie malała (lata 1982, 1986, 1993, 1995–98). Sztuczne rozsiedlenie
żubrów na cały obszar Puszczy Białowieskiej wpłynęło na dalszy wzrost
liczebności zwierząt. Średnioroczny przyrost populacji w okresie ostatnich 40
lat wyniósł +8,8%.

Na dynamikę liczebności żubrów wpływają takie podstawowe czynniki jak
liczba urodzonych cieląt, poziom śmiertelności i odłów zwierząt celem
rozsiedlenia. W okresie 40 lat (1970–2010) w populacji żubrów z białoruskiej
części Puszczy Białowieskiej urodziło się 1287 cieląt (średnio 32 na rok).
Zarejestrowane ubytki wyniosły 756 zwierząt (w tym padło 290, odstrzelono
346, odłowiono 120). Wskutek stwierdzonych przypadków kłusownictwa
zginęły 42 żubry (średnio 1 na rok). Przeciętnie co roku cieli się 38%
dorosłych samic, a poziom śmiertelności wynosi 3,4% (w tym 56% stanowią
samce, 44% – samice). Główne przyczyny śmiertelności to urazy (45%),
choroby (43%) i przyczyny przypadkowe (12%).

Na początku 2011 roku struktura populacji żubrów była następująca: dorosłe
samce – 19%, dorosłe samice – 37%, młodzież w wieku 1,5–3,5 lat -32%, cielęta
– 12%. Terytorialnie populacja żubrów rozdzielona jest na 5 stad o różnej
wielkości. W okresie zimy około 40% żubrów bytuje na polach kołchozów.

The analysis of dynamics and condition of European bison population
in the Belarusian part of Białowieża Forest

At the beginning of 2011 there were 415 European bison in the Belarusian part
of Białowieża Forest. Free-living herd of European bison of Lowland line was
formed in 1966 (there were 51 bison at the beginning of the year). From this
moment the population was increasing thanks to the birth rate. Changes in the
bison numbers resulted from the difference between the birth rate and losses.
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A continuous growth in the population size was observed up to 1981 (159 bison).
In the following period there were 7 years when the number of bison slightly
decreased (1982, 1986, 1993, 1995–98). Artificial resettlement of bison to the
whole area of the Białowieża Forest resulted in further growth of their numbers.
Average annual increase in the last 40 years equalled +8.8%.

The dynamics of bison numbers is influenced by such major factors as birth
rate, mortality level and captures of bison for their subsequent dispersion. During
the period of 40 years (1970–2010) 1287 calves were born in the bison
population from the Belarusian part of the Białowieża Forest (on average 32
calves per year). Registered losses equalled 756 animals (among them 290
died, 346 were culled, and 120 were captured). Forty-two bison were killed as
a result of recorded cases of poaching. Annually on average 38% of adult
females calve and the mortality rate is 3.4% (males form 56% and females 44%).
Main causes of death were traumas (45%), diseases (43%) and random causes
(12%).

At the beginning of 2011, the structure of bison population was as follows:
adult males 19%, adult females 37%, subadults 1.5–3.5 years old 32%, and
calves 12%. Territorially the bison population is divided into five herds of various
sizes. In winter, about 40% of bison live in the fields of collective farms.

Neospora caninum u żubrów eliminowanych
w Białowieży w latach 2010–2011

Władysław Cabaj, Justyna Bień, Katarzyna Goździk, Bożena Moskwa

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Warszawa

Badano występowanie przeciwciał anty Neospora caninum w surowicach żubrów
eliminowanych selekcyjnie w Białowieży w latach 2010–2011. Przebadano
przy użyciu komercyjnego zestawu Neospora caninum Antibody Test Kit firmy
IDEXX Laboratoreis, Inc. USA 28 żubrów, w rożnym wieku i obojga płci.
Trzy surowice okazały się pozytywne: SP = 1,17; 0,81 oraz 2,36 (10,7%).
Surowice pochodziły od trzech byków w różnym wieku. Pierwszy to 5-cio
letni, drugi to 25 letni, a trzeci to niespełna 1 roczny osobnik. Wysoka
wartość SP może świadczyć o wysokim poziomie przeciwciał, szczególnie
u najmłodszego osobnika. Do tej pory, tj. w latach 2004–2011 przebadano
488 żubry i 53 prób było dodatnich (10,86%). Poziom 10 procent utrzymuje
się u żubrów białowieskich już od kilku lat, nie stanowiąc widocznego
zagrożenia, jednakże nadal powinien być prowadzony monitoring neosporozy
u żubrów białowieskich.
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Neospora caninum in European bison eliminated in Białowieża in
2010–2011

The prevalence of antibodies to Neospora caninum was examined in European
bison (Bison bonasus bonasus L.) eliminated in Białowieża, Poland in 2010–2011.
Sera of 28 European bison selected for elimination, of different ages and sexes,
were tested for N. caninum antibodies using ELISA test. Positive antibody
responses were found in 3 bison bulls (prevalence 10.7%). Our results indicate
and confirm the presence of N. caninum in the European bison in Poland and
further studies should be continued.

Rozród żubrów w polskich ośrodkach hodowli
zamkniętej w latach 1995–2009

Katarzyna Daleszczyk

Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Przeanalizowano dane dotyczące poziomu rozrodu żubrów w kilku ośrodkach
hodowli zamkniętej w Polsce w okresie 15 lat (1995–2009). Badaniami objęto
wszystkie OHŻ i większe hodowle zamknięte (Białowieża, Pszczyna, Niepoło-
mice, Smardzewice, Gołuchów i Międzyzdroje) oraz dla porównania Zoo
w Gdańsku-Oliwie, które posiada jedną z największych grup żubrów w polskich
ogrodach zoologicznych. Informacje o urodzonych cielętach i ich upadkach
pochodziły z Księgi Rodowodowej Żubrów. Dodatkowo, w oparciu o ankietę
rozesłaną do w/w ośrodków, zgromadzono informacje dotyczące:

1. powierzchni zagród dostępnej dla żubrów;
2. średniej wielkości grupy hodowlanej;
3. sposobu żywienia żubrów (z uwzględnieniem grup wiekowych i sezonu

– okres wegetacyjny i zima);
4. poważniejszych kłopotów zdrowotnych żubrów w danej hodowli w bada-

nym okresie;
5. głównych przyczyn upadków cieląt w wieku do 1 miesiąca życia;
6. innych okoliczności mogących wpłynąć na poziom rozrodu żubrów

w analizowanym okresie (np. brak lub długotrwałe oddzielenia dorosłego
samca od żubrzyc).

Wstępne analizy wskazują na duże różnice między ośrodkami w poziomie
płodności krów i śmiertelności cieląt, oraz na złożoność wpływających nań
czynników.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które udzieliły informacji na pytania zawarte w ankiecie.
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Reproduction of European bison in Polish captive breeding centres in
1995–2009

Data on the reproduction level of European bison was analysed for several
captive herds in Poland in the period of 15 years (1995–2009). The study
included all captive breeding centres of E. bison (Białowieża, Pszczyna,
Niepołomice, Smardzewice, Gołuchów, and Międzyzdroje) and for comparison
the data on bison from the Zoo in Gdańsk-Oliwa which has one of the biggest
bison groups among Polish zoos. Information on the births, sex ratio and
mortality of calves came from the European Bison Pedigree Book. Additionally,
based on a questionnaire sent to all centres mentioned above, the following data
was gathered:

1. area of enclosures accessible for bison,
2. average size of a breeding group,
3. feeding regime (data included various age groups and seasons – vegetative

season or winter),
4. occurrence of serious health problems of bison in the breeding centre in

the analyzed period,
5. main causes of death of calves up to one month of age,
6. other circumstances that could influence the reproduction level of bison in

the analyzed period (eg lack of or long-term separation of adult males from adult
females).

Preliminary analyses show big differences among the captive herds in the
levels of fecundity of cows and mortality of calves, as well as complexity of
factors influencing them.

I am very grateful to all persons that helped to collect information via the questionnaire.

Propozycja nowego systemu określania potrzeb
energetycznych oraz białkowych dzikich przeżuwaczy

w hodowli zamkniętej

Maria Dymnicka, Andrzej Łozicki

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW w Warszawie

Określenie potrzeb pokarmowych dzikich przeżuwaczy i zbilansowanie dawki
w warunkach hodowli zamkniętej zgodnie z potrzebami energetycznymi
białkowymi, mineralnymi i witaminowymi opiera się obecnie głównie na
wartościach wyliczonych wg. systemu DLG, bądź systemu INRA dla przeżu-
waczy gospodarskich.
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Nową koncepcję szacowania potrzeb energetycznych oraz białkowych dziko
żyjących przeżuwaczy zamieścił w swojej pracy Hackman (2011). Opiera się
ona na obowiązujących systemach określania potrzeb pokarmowych zwierząt
i szacowania wartości pokarmowej pasz dla zwierząt gospodarskich (ARC
– Agricultural Research Council. The nutrient requirements of ruminant
livestock; NRC-National Research Council. Nutrient requirement of beef
cattle, dairy cattle and small ruminants). Autor proponuje określanie potrzeb
energetycznych zwierząt w energii netto zaś białkowych w białku netto
z uwzględnieniem rozkładu białka w żwaczu. Należy zdawać sobie sprawę, że
potrzeby energetyczne to suma potrzeb wynikających z zapotrzebowania
bytowego, termoregulacji organizmu, aktywności zwierząt, ich przyrostów oraz
w przypadku samic ciąży i laktacji. Potrzeby białkowe zaś to ilość białka
niezbędnego dla pokrycia potrzeb bytowych zwierząt, odłożenia białka w przy-
roście dobowym, wytworzenia białka mleka, a także białka potrzebnego dla
rozwoju płodu.

W nowym systemie, w celu oszacowania potrzeb energetycznych i białkowych
dla każdej z tych funkcji, zebrano dane głównie dla dzikich gatunków
i sformułowano allometric biorący pod uwagę przede wszystkim wielkość
zwierzęcia i tempo jego przemiany materii, a następnie wyprowadzono równania
określające potrzeby pokarmowe dzikich przeżuwaczy wzorując się na rów-
naniach dla bydła. W pracy przedstawione są wzory do wyliczenia potrzeb
energetycznych i białkowych dzikich przeżuwaczy oraz wzory do wyliczenia
wartości pokarmowej pasz.

Proposal of the new system for determining energy and protein
requirements of wild ruminants in closed breeding system

Determination of the nutrient requirements of wild ruminants and balancing
the dose in a closed breeding system according to the energy, protein,
mineral and vitamin needs is currently based mainly on the values calculated
by DLG system, or INRA system for ruminant livestock.

Hackman (2011) proposed a new concept for estimating energy and protein
needs in wild ruminant. The concept is based on existing systems, determining
the nutritional requirements of animals and estimating the nutritive values of feed
for farm animals (ARC – Agricultural Research Council, The nutrient requirements
of ruminant livestock; NRC-National Research Council. Nutrient requirement of
beef cattle, dairy cattle and small ruminants). The author proposes to determine
the energy needs of animals in the net energy whereas the protein needs in the
net protein including protein degradation in a rumen. It is important to realize that
energy requirements are a sum of the requirements resulted from existential
demand, thermoregulation system, activity, growth rate as well as pregnancy
and lactation in case of females. Whereas protein requirements are an amount
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of proteins which is essential to cover existential needs of animals, accumulating
of proteins for a daily growth rate, production of milk proteins and proteins
needed for fetus development.

In the new system, in order to estimate energy and protein requirements for each
of these functions, data were collected mainly for wild species and formulated as
allometric taking into account primarily the size of the animal and its rate of
metabolism, and then introduced of the equations defining the nutritional needs of
wild ruminants modeled after equations for cattle. Formulas for calculating energy
and protein requirements of wild ruminants are presented in this work, as well as
formulas for calculating the nutritional value of feed.

The management of European bison in German
captive centers

Rainer Glunz

Regionalforstamt Hochstift, Wisentgehege Hardehausen, Germany

The short information about the management of captive E. bison in Germany.
EBCC Regional Office WEST is responsible for breeders in North Rhine-
-Westphalia, Hesse, Rhineland-Palatinate and Saarland. After the survey it
was found that in 6 of the 24 locations bison breeding was terminated. Out of
remaining 18 bison keepers some were visited in 2011, but because of lack of
time, others were contacted by phone.

Some results of analysis show that enclosures area differ between 0,4 to 88
ha. In one enclosure there are 7 animals at 1 ha; in another there are 9 bison
at 80 ha. Six enclosures have an area smaller than 2 ha, another six between
2 and 5 ha, four from 5 to 20 ha and remaining three have an area above 20 ha.

Some examples of fencing are presented, like wooden laths or wire netting,
both versions with an electric wire inside. Also it is possible to see other
solutions, like high walls, strong wire ropes or high-security wing or
“Guantanamo for bison”.

Also feeding places look differently with construction made of wood or
metal. Many details are differently arranged in various breeding centres,
sometimes their area is open or with single small or large trees or forested.

The diet of wisents consist of many items like hay, silage, turnips, potatoes,
feed pellets, corn, wheat bran, squeezed oats, scrapped sugar beets, green
branches from trees.

This overview about the management of wisent in German enclosures showed
not all solutions and practices are optimal, so still there is necessary some work
to convince the breeders to act towards the well-being of our wisents!
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Utrzymanie żubrów w ośrodkach w niewoli w Niemczech

Przedstawiono krótką informację na temat utrzymania żubrów w niewoli.
Regionalne Biuro EBCC – ZACHÓD jest odpowiedzialne za kontakt z hodowcami
z krajów związkowych: Nadrenia Północna – Westfalia, Hesja, Nadrenia – Pala-
tynat oraz Saara. Po analizie stwierdzono, że 6 z 24 ośrodków hodowli już nie
istnieje. Z pozostałych 18 ośrodków niektóre zostały zwizytowane w 2011 roku,
ale z powodu braku czasu z większością skontaktowano się telefonicznie.

Wyniki analizy wskazują na różnice między hodowlami; powierzchnia waha
się od 0,4 do 88 ha. W jednej zagrodzie jest 7 żubrów na 1 ha, w inne 9 na 80
ha. Sześć zagród ma powierzchnię poniżej 2 ha, kolejne sześć pomiędzy
2 a 5 ha, cztery o powierzchni od 5 do 20 ha i pozostałe trzy mają powierzchnię
powyżej 20 ha.

Przedstawimy kilka przykładów ogrodzenia, jak drewniane deski czy siatka,
łącznie z elektrycznym ogrodzeniem wewnątrz. Można również spotkać inne
rozwiązanie, jak wysokie mury, mocne stalowe liny zabezpieczone bramami,
jakby „Guantanamo dla żubrów”. Podobnie miejsca karmienia wyglądają różno-
rodnie, wykonane z drewna lub metalu. Pod wieloma względami ośrodki się
różnią, w niektórych powierzchnia jest otwarta z pojedynczymi małymi lub
wielkimi drzewami w innych zalesiona. Pasza podawana żubrom jest różnorodna,
stosuje się siano, kiszonki, rzepę, ziemniaki, granulaty, otręby pszenne, gnieciony
owies, pocięte buraki cukrowe czy liściarkę.

Ten krótki przegląd metod utrzymania żubrów w niemieckich zagrodach
wskazuje, że nie wszystkie stosowane rozwiązania są optymalne, zatem
konieczne jest dążenie hodowców w kierunku zapewniania dobrostanu zwie-
rzętom.

Condition of population of European bison in northern
region of Russia

Igor Gusarov

Welfare Fund ”Biodiversity” Vologda, Russia

The history of European bison introduction to the northern region of the
European part of the Russian Federation is discussed. During years 1991–2011,
twenty European bison were released in the Vologda region. The introduced
animals preferred the area of 600 hectares within the Ust’Kubenskoye hunting
district. Actually, herd of 40 animals is observed. There are no problems in
reproduction and animals can survive hard conditions of the north.
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Warunki bytowania populacji żubrów w północnym rejonie Rosji

Przedstawiona jest historia introdukowania żubra w północnym regionie Europej-
skiej części Federacji Rosyjskiej. W latach 1991–2011 dwadzieścia żubrów
wypuszczono w rejonie Vołogdy. Wypuszczone zwierzęta preferowały obszar
600 hektarów w obrębie łowieckim Ust’Kubenskoye. Obecnie stado liczące
czterdzieści żubrów jest obserwowane. Nie stwierdza się żadnych problemów
w rozrodzie i żury dają sobie rade w trudnych warunkach północy.

European bison in Hungary – update 2011

Ákos Hajós

European Bison Conservation Center of Hungary

In Hungary we still have two breeding centers, one of them in Liszó, where in
early spring we received four new animals. The herd accepted them and we hope
that next year we can report more calves as well. In the second breeding center,
in Füzérkomlós, the new male calf was born this year – the third one since 2009.
In October we will move to this herd two new animals. The first Hungarian bull
born in 2009 will be moved to Budakeszi (near to Budapest) with females from
Poland to create new Lowland group in Budakeszi Vadaspark owned by the
local State Forest company Pilis Parkerdő. The bison will be there mainly for
demonstration purpose – rather than for breeding because of the limited space.
We have some other projects as well and we hope next year we can report except
of the newborn calves, a new semi-free ranging Hungarian breeding center!

Żubry na Węgrzech – stan w 2011 roku

Na Węgrzech mamy żubry w dwóch ośrodkach hodowli, jeden w Liszó, gdzie
wiosną dojechały cztery nowe zwierzęta. Można powiedzieć, że stado zaakcep-
towało nowo przybyłe i w następnym roku może pojawi się przychówek w tym
stadzie. W drugim ośrodku hodowli w Füzérkomlós, urodziło się cielę płci
męskiej, trzecie już od 2009 roku. W październiku do tego ośrodka przyjadą dwa
nowe zwierzęta. Pierwszy węgierski nizinny samiec urodzony w 2009 roku
będzie przewieziony do Budakeszi, w pobliżu Bupapesztu, razem z samicami
z Polski w celu utworzenia grupy linii nizinnej w Parku Budakeszi należącym do
organizacji Lasów Państwowych Pilis Parkerdő. Żubry będą tu głownie dla celów
ekspozycyjnych, ponieważ dla hodowli jest zbyt mało miejsca. Mamy również
inne projekty na etapie wstępnym i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli
przedstawić nowe pół wolne stado w węgierskim ośrodku hodowli.
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Mikrohistologiczna analiza diety żubrów w Puszczy
Białowieskiej

Emilia Hofman-Kamińska, Tomasz Kamiński, Rafał Kowalczyk

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

Celem badań była analiza składu diety żubra w Puszczy Białowieskiej metodą
identyfikacji fragmentów epidermy roślin w odchodach. Przeanalizowano 192
próbki odchodów zebranych podczas sezonu wegetacyjnego (kwiecień-listopad)
w 2009 roku. Trawy i turzyce stanowiły 54% biomasy zjadanego pokarmu.
Uzupełnieniem diety były rośliny zielne (21%), drzewa i krzewy (21%) oraz
mchy, paprocie, skrzypy i sity (4%). W porównaniu do obserwacji bezpośred-
nich na ścieżkach żerowania żubrów, badania mikrohistologiczne wskazały
prawie 2-krotnie wyższy udział traw i 2-krotnie niższy udział roślin zielnych.
Wynika to prawdopodobnie z wyższej strawności roślin zielnych w porównaniu
do traw i turzyc, a co za tym idzie, niższego udziału ich epidermy w odchodach.
Zanotowano sezonowe wahania udziału poszczególnych grup roślin w diecie
żubrów. Udział traw i turzyc w diecie krów był najwyższy wiosną i jesienią
i był ujemnie skorelowany z dostępnością biomasy roślinności w środowiskach
Puszczy Białowieskiej (–2 = 0,61; p = 0,02). Porównanie diety byków i krów
w całym sezonie wegetacyjnym nie wykazało istotnych różnic statystycznych
w procentowym udziale grup roślin w diecie obu płci (–2 = 4,7; p = 0,7). Dieta
byków i krów różniła się natomiast istotnie w poszczególnych miesiącach (–2

= 21,92–13788,35; p = 0,0026–0,0001). Różnice w sezonowej zmienności diety
żubra mogą wskazywać na istnienie odmiennych strategii żerowania byków
i krów, co może wynikać z segregacji płci w obrębie tego gatunku.

Microhistological analysis of E. bison diet in the Białowieska Forest

The aim of this study was to investigate the diet of European bison in
Białowieska Forest, using microhistological method of plant identification in
faeces. We analyzed 192 samples of bison faeces collected during vegetation
season (April-November) in 2009. Grasses and sedges constituted 54% of
biomass of eaten plants. Additionally, in the diet were found: herbaceous plants
(21%), trees and shrubs (21%), mosses, ferns, horsetails and rushes (4%). In
comparison to the direct observations of foraging bison we found nearly two-fold
higher proportion of sedges and grasses, and two-fold lower proportion of
herbaceous plants in the bison diet. It is probably the result of much higher
digestibility of herbaceous plants in comparison to grasses and sedges and thus,
their lower representation in the bison dung. We recorded seasonal variation of
different plant groups in the diet. Proportion of grasses and sedges in the diet of
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cows was the highest in spring and autumn and was negatively correlated with
the availability of plant biomass in the Białowieska Forest habitats (–2 = 0.61;
p = 0.02). The comparison of bulls and cows diet in the whole vegetation season
showed no significant difference in the proportion of different plant groups (–2

= 4.7; p = 0.7). However, diet of both sexes differed significantly among months
(–2 = 21.92–13788.35; p = 0.0026–0.0001). Differences in the seasonal variation
in the diet of E. bison may indicate the existence of different foraging strategies
of bulls and cows, which may result from sex segregation within the species.

Badania taksonomiczne i faunistyczne wszołów z żubra
i innych ssaków kopytnych w Polsce

Joanna N. Izdebska, Sławomira Fryderyk

Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański

Badano specyficzne wszoły żubra i wybranych gatunków pospolitych europej-
skich ssaków kopytnych – bydła, koni, kóz, saren, jeleni. Badaniami faunis-
tycznymi objęto cztery gatunki wszołów, w tym Bisonicola sedecimdecembrii
z żubra (ekstensywność 46%, średnia intensywność 11 osobników), Bovicola
bovis z bydła (29%, 5), Bovicola caprae z kozy (17%, 75), Werneckiella equi
z konia (4%, 76). Wszoły z tych gatunków wykazywały w obrębie swoich
żywicieli specyficzność topograficzną preferując boki ciała (u żubra), czy
okolice karku i grzbietu (u pozostałych żywicieli). Poszczególne gatunki
cechuje wyraźna dynamika sezonowa, przy czym zwykle największe nasilenie
zarażenia obserwowano zimą. Badaniami morfologicznymi objęto siedem
gatunków wszołów: Bisonicola sedecimdecembrii, Bovicola bovis, B. caprae,
B. longicornis, Damalinia meyeri, D. ovis, Werneckiella equi. Stwierdzono, że
wszoły ssaków kopytnych wykazują znaczne podobieństwo morfologiczne,
jakkolwiek wyraźne zróżnicowanie proporcji ciała i zakresu zmienności cech
morfometrycznych.

Taxonomic and faunistic study of chewing lice from European bison
and other ungulate mammals in Poland

The present research indicates that chewing lice from Bovicolinae specific to
European ungulate mammals, despite differences in the taxonomic state and
biology of their hosts, show considerable similarity in their morphology as well
as in biology, topographic preferences, population structure and dynamics. High
prevalence of chewing lice in European bison with usually low intensity of
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infestation suggests that the long-term coevolution in the parasite-host system
resulted in perfect adaptation of both components of the system, ensuring the
state of dynamic equilibrium, where disturbances in the form of mallophagosis
are rare. Similar infestation is usually observed in other wild ungulates, e.g.
Cervidae, different than in domestic mammals often living in great communities
in different breeding conditions. In this case the prevalence of chewing lice
(prevalence of infestation) depends on the conditions of living, care and hygienic
procedures, and mass appearances of the parasites accompanied by the
symptoms of mallophagosis are more frequent in the circumstances favouring
their development.

Zasoby nasion roślin zielnych dostępne zimą żubrom
w Puszczy Białowieskiej

Bogdan Jaroszewicz1, Ewa Pirożnikow2, Monika Żłobin2

1 Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna
2 Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii

Wiele gatunków roślin wytwarza nasiona, które dzięki odpowiednio grubej
i trwałej okrywie nasiennej są w stanie przetrwać przejście przez układ
pokarmowy zwierząt i po wydaleniu wykiełkować. Żubr w Puszczy Białowies-
kiej rozprzestrzenia endozoochorycznie propagule co najmniej 180 gatunków
roślin. Maksimum liczby gatunków i nasion rozprzestrzenianych przez
zwierzęta przypada na koniec lata i początek jesieni. Stosunkowo duża liczba
nasion wielu gatunków roślin jest rozprzestrzeniana również w okresie
zimowym. Najwięcej gatunków i nasion jest obecnych w odchodach zwierząt
hodowanych w Ośrodku Hodowli Żubrów, mniej u żubrów korzystających
regularnie z miejsc dokarmiania, a najmniej u osobników korzystających
z miejsc dokarmiania sporadycznie. Ten gradient wskazuje, że dostępność
nasion w warunkach naturalnych jest ograniczona, a siano stanowi istotne ich
źródło. Różnorodność gatunkowa i liczba nasion dostępnych dużym roślino-
żercom w okresie zimowym były badane w siedliskach leśnych i nieleśnych
oraz w sianie wykładanym żubrom w okresie zimowym. Nasiona (39,5–55,0
szt./m2) na pędach generatywnych były przetrzymywane w sezonie zimowym
przez kilkadziesiąt gatunków roślin, spośród których jesienią liczebnie
dominowały nasiona Urtica dioica i Juncus effusus, a zimą Rumex crispus
i Daucus carota. W zbiorowiskach nieleśnych różnorodność gatunkowa i do-
stępność nasion w okresie zimowym jest ponad dziesięciokrotnie mniejsza od
tych charakterystyk w okresie jesiennym. W zbiorowiskach leśnych zimą 2010
i 2011 roku nasiona nie były dostępne z powodu wysokiego stanu pokrywy
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śnieżnej w okresie badań. W sianie stwierdzono obecność nasion 119 taksonów
roślin w ilości 1246–266597 szt. nasion/kg siana. Liczebnie dominowały
nasiona Juncus effusus i Veronica chamaedrys. Uwzględniając średnie zapo-
trzebowania żubra na pokarm w okresie zimowym i średnią liczbę nasion/kg
siana, dorosły żubr pobiera z sianem 300–700 tys. nasion dziennie. Ich
przeżywalność w przewodzie pokarmowym jest różna dla różnych gatunków,
jednak nawet przy przeżywalności na poziomie ułamka procenta, daje to
codziennie tysiące rozprzestrzenianych nasion na każdego osobnika.

Supply of herbaceous plants available during winter to European
bison in Białowieża Forest

Seeds of many plant species have seed cover so thick and durable that they
pass viable through digestive tract of animals. By European bison in Białowieża
Forest dispersed are by endozoochory diaspores not less than 180 plant
species. Animals disperse the largest numbers of species and seeds during their
peak of fructification, i.e. in the end of summer and beginning of autumn. Many
seeds of numerous species are dispersed also during winter. Captive bison in
the Bison Breeding Centre of Białowieża National Park, due to regular hay
feeding, disperse endozoochorically the largest number of seeds and plant
species. Lower numbers of seeds and species are present in dung of free
roaming European bison spending winter in the neighborhood of feeding stations
and the lowest in dung of those individuals which rarely use winter feeding. This
gradient suggests that amount of seed available to animals during winter in the
field is limited. Thus, hay must be an important source of seeds dispersed during
winter via endozoochory. Amounts of seeds accessible to animals during winter
and their species diversity were studied in forest and meadow habitats and in
hay offered to European bison during winter. Seeds (39.5–55.0 m–2) were
retained during winter at generative shoots by several tens of plant species. In
autumn the largest number of seeds were present at shoots of Urtica dioica and
Juncus effusus, while Rumex crispus and Daucus carota seeds were dominant
during winter. In non-forest habitats number of seeds available to animals during
winter and their species diversity were ten times lower than during the autumn.
In forest habitats during winters of 2010 and 2011, seeds were not available due
to thick snow cover. Hay samples contained seeds of 119 plant taxa. Seed
numbers varied between 1246 and 266597 seeds/ kg of hay. Juncus effusus and
Veronica chamaedrys seeds were the most numerous. According to the volume
of average daily food demands in winter, adult European bison consumes in hay
300 thousands to 700 thousands of seeds daily. Rates of seeds survival during
their passage through animal digestive system varies between plant species but
even if they are much below one percent, the number of viable seeds spread by
single animal daily is still at the level of thousands.
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Porównanie wartości odżywczej zbiorowisk ze związku
Filipendulion (ziołorośla) i łąk kulturowych

o nieokreślonej przynależności syntaksonomicznej
występujących na terenie Puszczy Boreckiej

Katarzyna Kaczorowska1, Justyna Święczkowska2, Wanda Olech1,
Czesław Hołdyński2

1 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie
2 Katedra Botaniki, Wydział Biologii, UWM w Olsztynie

Praca ma na celu porównanie wartości odżywczej zbiorowisk częściowo
naturalnych występujących na terenie Puszczy Boreckiej ze zbiorowiskami
w pełni pochodzenia antropogenicznego, intensywnie użytkowanymi. Wybrane
zostały zbiorowiska ze związku Filipendulion (ziołorośla) – są to zbiorowiska
częściowo naturalne w tworzeniu których największą rolę odgrywają wysokie
byliny dwuliścienne tj. wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) czy tojeść pospolita
(Lysimachia vulgaris). Ziołorośla zajmują siedliska żyzne, mokre, okresowo
zalewane na wiosnę i jesienią. Łąki antropogeniczne wybrane do porównania są
zdominowane przez wysokiej jakości trawy i koniczynę. Są to zbiorowiska: życicy
trwałej (Lolium perenne) i koniczyny białoróżowej (Trifolium hybridum), zbiorowis-
ko kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata) i zbiorowisko kostrzewy czerwonej
(Festuca rubra), a także zbiorowisko koniczyny łąkowej – Trifolium pratense.

Podstawowym kryterium oceny wartości pokarmowej powyższych łąk był
skład gatunkowy występujących na nich roślin i ich różnorodność gatunkowa,
a także skład chemiczny reprezentatywnych prób biomasy pobranej z łąk:
sucha masa, popiół surowy, białko ogólne, włókno surowe, frakcje włókna:
NDF, ADF, tłuszcz surowy.

Comparison of the nutritional value of Filipendulion (tall forbs)
community and meadows of uncertain syntaxonomic affinity occurring

in the Borecka Forest

The aim of the study was to compare the nutritional value of semi-natural
communities occurring in the Borecka Forest with the intensively utilized
communities of an anthropogenic origin. Communities were selected from
a compound Filipendulion (tall forbs) – they are part of the natural communities
with perennial dicotyledonous e.g. high meadowsweet (Filipendula ulmaria) or
common loosestrife (Lysimachia vulgaris). Tall forbs occupy fertile, wet, periodical-
ly flooded habitats. Anthropogenic grasslands chosen for comparison are
dominated by high-quality grass and clover. These are communities of: perennial
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ryegrass (Lolium perenne) and alsike clover (Trifolium hybridum), a community
of orchard grass (Dactylis glomerata), a community of red fescue (Festuca
rubra), and a community of red clover – Trifolium pratense.

The basic criteria for the evaluation of nutritional value of above mentioned
meadows was species composition and their diversity, as well as chemical
contents of the biomass sampled from these meadows: dry matter, crude ash,
crude protein, crude fiber, fiber fractions: NDF, ADF, crude fat.

The history and current state of the Bison bonasus L.
population in Western Ukraine

Pavlo Khoyetskyy

Ukrainian National Forestry University, Lvov

The last bison were eliminated through hunting in Western Ukraine in early
18th century. Numerous attempts to re-acclimatize the species in the beginning
of 20th century were not successful. In the second part of the 20th century,
during the period between 1965–1980, these animals were brought into five
areas in the west of the country, thus, creating the following six populations:
three in mountains – and three lowland. In the 1990s, bison numbers reached
their peak i.e. 470 to 480 individuals. It the early 21-st century, a decrease of
this population was recorded, due to poaching, diseases, forage shortage, and
some other reasons. As of 2011, the total number of this species amounts to
about 80 individuals. Two sub-populations (Klevan and Nadvirna) ceased to
exist while Bukovyna and Tsuman are endangered.

Współczesny stan populacji żubra (Bison bonasus L.) w zachodnim
regionie Ukrainy

Ostatnie żubry w zachodnim regionie Ukrainy zostały schwytane na początku
XVIII w. Niejednokrotne próby restytucji gatunku podejmowane na początku XX
w. kończyły się porażką. W drugiej połowie XX w., w latach 1965–1980 zwierzęta
były przywożone na tereny pięciu zachodnich obwodów Ukrainy, gdzie utworzyły
sześć populacji: trzy na terenach górskich i trzy na równinach. W latach 90-tych
XX w. populacja żubra osiągnęła maksymalną liczebność: 470–480 osobników.
Na początku XXI w. z powodu kłusownictwa, chorób, braku pokarmu na
obszarach górskich oraz wskutek innych przyczyn odnotowano spadek liczebno-
ści gatunku. Według szacunków w 2011 r. ogólna liczba żubrów w tej części
Ukrainy wynosi około 80 osobników. Dwie subpopulacje (Kłewańska i Nadwir-
niańska) przestały istnieć, zagrożona jest subpopulacja Bukowińska i Cumańska.
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Zawartość żelaza w tkankach żubra wolno żyjącego
w Puszczy Białowieskiej

Tadeusz Kośla1, Michał Skibniewski2, Ewa M. Skibniewska1,
Grażyna Urbańska-Słomka1

1 Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
2 Katedra Nauk Morfologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Żelazo wchodzi w skład wszystkich tkanek i narządów ssaków. Główna jego
część, w postaci aktywnej, znajduje się w hemoglobinie i mioglobinie, natomiast
żelazo zapasowe w postaci hemosyderyny, transferyny i ferrytyny zmagazyno-
wane jest w wątrobie i śledzionie (Kabata-Pendias, Pendias 1999).

Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości żelaza w wybranych
organach i tkankach żubra żyjącego wolno w Puszczy Białowieskiej. Analizo-
wano wycinki wątroby, nerki, mięśnia, żebra, sierści i racicy od 20 żubrów,
pozyskane w czasie odstrzału selekcyjnego. Zwierzęta podzielono na grupy
w zależności od płci (samce [n6] – samice [n14]) i wieku (cielęta do 1 roku
[n15] – zwierzęta dorosłe ponad 2 lata [n5]). Próbki przygotowano odpowiednio
do analiz i mineralizowano w kwasie azotowym, w aparacie mikrofalowym
(poza racicą). Wycinki rogu ściany racicy spopielano w piecu muflowym
w temp. 450°C, a popiół przenoszono ilościowo do kolbek miarowych wodą
bidestylowaną zakwaszoną do 2,5% HCl.

W mineralizowanych próbkach żelazo oznaczono metodą emisyjnej spekt-
rometrii atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), a w próbkach
racicy metodą spektrometrii masowej (ICP-MS). Oznaczenia wykonano w la-
boratorium akredytowanym, uzyskane wyniki porównywano wykorzystując
materiał referencyjny. Wyniki opracowano statystycznie wykorzystując program
statistica moduł anova, różnice między grupami porównując metodą najmniej-
szej istotnej różnicy.

Zawartość żelaza w wątrobie żubrów średnio wynosiła 263,59 mg · kg–1

świeżej tkanki; u samców 246,88; u samic 270,75; u cieląt 237,30; u zwierząt
dorosłych 342,45. Stwierdzono istotne statystycznie różnice (p#0,05) w zależ-
ności od wieku. Zawartość żelaza w nerce żubrów średnio wynosiła 156,70
mg · kg–1 świeżej tkanki; u samców 146,00; u samic161,29; u cieląt 150,93;
u zwierząt dorosłych 174,00. Zawartość żelaza w mięśniach żubrów średnio
wynosiła 79,95 mg · kg–1 świeżej tkanki; u samców 61,50; u samic 87,86;
u cieląt 69,55; u zwierząt dorosłych 111,15;. Stwierdzono istotne statystycznie
różnice (p#0,05) w zależności od wieku. Zawartość żelaza w żebrach żubrów
średnio wynosiła 38,90 mg · kg–1 świeżej tkanki; u samców 35,67; u samic
40,29; u cieląt 41,53; u zwierząt dorosłych 31,00. Zawartość żelaza w sierści
żubrów średnio wynosiła 57,11 mg · kg–1 powietrznie suchego włosa; u samców
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60,84; u samic 55,11; u cieląt 60,25; u zwierząt dorosłych 48,30. Zawartość
żelaza w rogu ściany racicy żubrów średnio wynosiła 47,87 mg · kg–1 s.m.;
u samców 70,33; u samic 32,89; u cieląt 54,90; u zwierząt dorosłych 33,80.

Podsumowując można stwierdzić, że zawartość żelaza jest różna w po-
szczególnych tkankach i organach. Nie stwierdzono różnic istotnych statys-
tycznie w zależności od płci, natomiast w badaniu wątroby i mięśni stwierdzono
różnice istotne statystycznie, u cieląt było mniej żelaza niż u zwierząt
dorosłych.

The iron content in tissues of free living European bison from
Białowieża Primeval Forest

Iron is present in every organ and tissue of mammals. It’s main component in
active form is present in hemoglobin and myoglobin. Main organs of iron storage
are liver and spleen where it is stored in hemosyderin, transferrin and ferritin
(Kabata-Pendias and Pendias 1999).

The aim of the study was to determine of iron status in chosen organs and
tissues of European bison free ranging in Bialowieża primeval forest. Analyses
were performed on the samples of liver, kidneys, muscles, ribs, hair and hooves.
The material for analyses was obtained from animals eliminated during annual
selection. All animals were grouped depending on gender (males [n6] – females
[n14]), and age (calves-up to 1 year of age [n15] and mature animals over
2 years of age [n5]). Tissue samples were prepared for analyses by homo-
genization (except for samples of hooves) and mineralization with nitric acid in
the microwave apparatus. Samples of hooves were burnt in the muffle furnace
at the temperature of 450°C and the ash was quantitatively transferred to the
measuring flasks.

Iron content in samples of the parenchymatous tissues was determined with
the help of the ICP-OES method. In the samples of hooves iron content was
determined using the ICP-MS method. The content of this element was
determined in accredited laboratory. The accuracy of determinations was tested
using the standard reference material. Results were statistically analysed with
the program Statistica, ANOVA module. Differences between groups were
tested using the LSD test.

The average content of iron in the liver amounted to 263.59 mg · kg–1 of fresh
tissue; in males 246.88; in females 270.75; in calves 237.30; in mature animals
342.45. However, a statistically significant difference (p#0.05) was demonstrated
depending on age. The average content of iron in kidneys amounted to 156.70
mg · kg–1 of fresh tissue; in males 146.00; in females 161.29; in calves 150.93;
in mature animals 174.00. The average iron content in muscles amounted to
79.95 mg · kg–1 of fresh tissue; in males 61.50; in females 87.86; in calves 69.55;
in mature animals 111.15. Similarly to the liver samples a statistically significant
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difference (p#0.05) was demonstrated depending on age. The average iron
content in ribs amounted to 38.90 mg · kg–1 of fresh tissue; in males 35.67; in
females 40.29; in calves 41.53; in mature animals 31.00. The average iron
content in the hair of all European bison amounted to 57.11 mg · kg–1 of air dried
hair; in males 60.84; in females 55.11; in calves 60.25; in mature animals 48.30.
The average iron content in the horn of the hoof’s wall amounted to 47.87
mg · kg–1 of dry mass; in males 70.33; in females 32.89; in calves 54.90; in
mature animals 33.80.

It could be assumed that the iron content is different in various tissues and
organs. No statistically significant differences in the iron content were observed
depending on gender. However, in liver and muscle samples, statistically
significant differences were observed depending on age. Higher iron content was
observed in mature animals than in calves.

Immunofluorescencyjna lokalizacja dehydrogenazy
hydroksysteroidowej (HSD) w naczyniach obszaru

powrózka nasiennego żubra (Bison bonasus)

Marek Koziorowski, Anna Tabęcka-Łonczyńska

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

Hormony steroidowe w męskim układzie rozrodczym spełniają niezwykle
istotna rolę. W ich syntezę niezbędne jest zaangażowanie enzymów szlaku
steroidogenezy – aromatazy (P450 arom) i dehydrogenazy hydroksysteroidowej
(HSD). Dzięki obecności tych enzymów w cytoplazmie komórek układu
rozrodczego możliwa jest synteza i konwersja hormonów steroidowych. Jak
wykazano wcześniej, u żubrów, naczynia obszaru powrózka nasiennego są
miejscem konwersji testosteronu do estradiolu dzięki obecności enzymu
aromatazy w cytoplazmie komórek wszystkich warstw naczyniowych. W do-
stępnym piśmiennictwie nie znaleziono prac, w których autorzy wykazaliby
obecność innych enzymów szlaku steroidogenezy w obszarze naczyniowym
powrózka nasiennego.

Wśród wszystkich enzymów szlaku steroidogenezy, obok aromatazy cyto-
chromu P450, jednym z najbardziej istotnych dla prawidłowego funkcjonowania
układu rozrodczego jest dehydrogenaza 17S-hydroksysteroidowa (17S-HSD).
Poszczególne izoenzymy 17S-HSD katalizują końcowe etapy biosyntezy
androgenów i estrogenów. W komórkach Leydiga jąder 17S-HSD odpowiada
za konwersję androstendionu do testosteronu. U samicy natomiast w łożysku
i jajniku 17S-HSD katalizuje ostatni etap w syntezie estrogenów poprzez
konwersję estronu do 17S-estradiolu. Wyszczególniono różne izoformy 17S-
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-HSD. Typ 1 17S-HSD stwierdzono w ludzkim łożysku i przekształca ona
estron do 17S-estradiolu. Izoforma ta jest również znana jako estrogenowy
17S-HSD. Typ 2 17S-HSDto enzym mikrosomalny katalizujący oksydację
testosteronu do androstendionu i estronu. Typ 3 17S-HSD inaczej zwany
androgenowym 17S-HSD jest formą występującą w jądrach, gdzie redukuje
androstendion do testosteronu. Typ 4 17S-HSD odkryto u człowieka, myszy,
świni i odpowiada on za inaktywację estrogenów i androgenów. Dzięki
badaniom immunofluorescencyjnym stwierdzono typ 4 HSD w gonadach
u świni – komórkach ziarnistych pęcherzyka jajnikowego, komórkach Leydiga
i Sertoliego jąder knura. Izoenzym ten zlokalizowano w peroksysomach, więc
prawdopodobnie może on pełnić jeszcze inne funkcje w metabolizmie tłuszczy
i hormonów steroidowych.

Wykazanie obecności enzymu dehydrogenazy hydroksysteroidowej w tkance
naczyniowej obszaru powrózka nasiennego układu rozrodczego żubra pozwoli
na stwierdzenie, że tętnice i żyły tego obszaru mogą dzięki funkcji endo-
krynologicznej wzbogacać układ rozrodczy żubra w hormony steroidowe, dla
których stanowią miejsce docelowe.

Otrzymane wyniki badań potwierdzając istnienie endokrynologicznej funkcji
naczyń krwionośnych obszaru powrózka nasiennego pozwolą diametralnie
zmienić spojrzenie na znaczenie naczyń krwionośnych w tak ważnym obszarze
organizmu, jakim jest męski układ rozrodczy.

Do analiz wykorzystano tkanki z obszaru naczyniowego powrózka na-
siennego od 5 dojrzałych płciowo samców żubra w wieku od 4 do 12
lat, które pozyskano podczas eliminacji selekcyjnych w Białowieskim
Parku Narodowym w sezonie 2009/2010 roku (okres krótkiego dnia świe-
tlnego).

Wyizolowane fragmenty tkanek zostały utrwalone w 10% buforze for-
malinowym i poddane procedurze utrwalania i zatapiania w paraplaście.
Bloczki parafinowe krojono mikrotomem na skrawki o grubości 5 \m, które
następnie naklejono na szkiełka podstawowe i po przeprowadzeniu przez ciąg
nawadniający poddano procedurze barwienia immunofluorescencyjnego. Do
wizualizacji obecności/aktywności enzymów szlaku steroidogenezy użyto
przeciwciał monoklonalnych króliczych przeciwko ludzkiej dehydrogenazie
hydroksysteroidowej 17S-HSD (Abcam), a następnie nakładano II-rzędowe
przeciwciała poliklonalne kozie przeciwko króliczym znakowane fluoro-
chromem – Goat polyclonal Secondary Antibody to Rabbit IgG – H&L
(FITC) (Abcam). Według powyższej procedury wykonywano reakcję kontrol-
ną z pominięciem monoklonalnych króliczych przeciwciał przeciwko
17S-HSD.

Przeprowadzone analizy immunofluorescencyjne wykazały po raz pierwszy
obecność/aktywność enzymu szlaku steroidogenezy – dehydrogenazy hydro-
ksysteroidowej we wszystkich warstwach ścian naczyń (tętnicach i żyłach)
obszaru powrózka nasiennego żubra u wszystkich badanych osobników.
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Zlokalizowanie obecności kolejnego enzymu szlaku steroidogenezy – dehyd-
rogenazy hydroksysteroidowej (17S-HSD) w analizowanych fragmentach
naczyń żylnych i tętniczych żubra pozwala przypuszczać, że obszar naczyniowy
powrózka nasiennego jest miejscem syntezy hormonów steroidowych tj.
estradiolu i testosteronu, które są niezbędne do regulacji funkcji układu
rozrodczego samców żubra.

Autorzy pracy składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji oraz pracownikom Białowieskiego Parku Narodowego
za umożliwienie oraz pomoc w pobieraniu materiału do badań.

Immunofluorescence localization of hydroxysteroid dehydrogenase
(HSD) in the area of the spermatic cord vessels of European bison

(Bison bonasus)

Steroid hormones in the male reproductive system have an extremely im-
portant role. In their synthesis there are involved steroidogenesis pathway
enzymes-aromatase (P450 arom) and hydroxysteroid dehydrogenase (HSD).
Due to the presence of these enzymes in the cytoplasm of reproductive
system cells, the conversion and synthesis of steroid hormones are possible.
As demonstrated earlier, in E. bison, the vessels area of the spermatic
cord are the site of conversion of testosterone to estradiol by aromatase
present in the cytoplasm of cells of all vascular layers. In the available
literature no results were found in which the authors have demonstrated
the presence of other enzymes in the steroidogenic pathway in vascular
area of spermatic cord.

Among all the enzymes of steroidogenesis pathway, next to the aromatase of
cytochrome P450, one of the most important for physiological function of the
reproductive system is 17S-hydroxysteroid dehydrogenase (17S-HSD). Different
forms of 17S-HSD isozymes catalyze the final steps of biosynthesis of androgens
and estrogens. In testicular Leydig cells, 17S-HSD is responsible for the
conversion of androstenedione to testosterone. In the female, in the placenta
and ovarian cells, 17S-HSD catalyzes the last step in the synthesis of estrogen
through the conversion of estrone to 17S-estradiol. There are found various
isoforms of 17S-HSD. Type 1 17S-HSD was found in human placenta, and it
converts estrone to 17S-estradiol. This isoform is also known as estrogen
17S-HSD. Type 2 17S-HSD is a microsomal enzyme that catalyzes the oxidation
of testosterone to androstenedione and estrone. Type 3 17S-HSD known as
androgens 17S-HSD is a form occurring in the testes, where it reduces
androstenedione to testosterone. Type 4 17S-HSD was found in humans, mice,
pigs, and it is responsible for the inactivation of estrogens and androgens. Using
immunofluorescence methods17S-HSD type 4 was found in the gonads of the
pig – follicular granulosa cells, Sertoli and Leydig cells. This isoenzyme was
located in peroksysoms, so probably it can still perform other functions in the
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metabolism of fats and steroid hormones. Presence of hydroxysteroid dehyd-
rogenase enzyme in the vascular area of the spermatic cord of bison will allow
to conclude that the arteries and veins of this area may be involved in endocrine
function and enrich testes as a target tissue in steroid hormones. Obtained
results of our research demonstrate for the first time the existence of endocrine
function of the blood vessels of the spermatic cord area, enabling to radically
change the point of view of the importance of blood vessels in this important area
of the body, which is male reproductive system.

5 adult male European bison, from 4 to 12 years old were the subject of our
research. The spermatic cord tissues were obtained from animals which were
culled to reduce the population number through the selective elimination in the
years 2009/2010 in the Bialowieza National Park during the short daylight
season (winter). Isolated tissue fragments were fixed in 10% paraformaldehyde
buffer subject to the procedure of fixation and embedding in Paralplast.

For visualisation of presence / activity of enzymes of steroidogenesis,
monoclonal rabbit antibody was used against human 17S-HSD (Abcam), and
then applied was second polyclonal goat against rabbit labeled with fluorochrome
– Goat polyclonal Secondary Antibody to Rabbit IgG – H&L (FITC) (Abcam).
According to the above procedure, the control reaction without the rabbit
monoclonal antibodies against 17S-HSD was performed.

Performed immunofluorescence analysis showed for the first time the presence
/ activity of enzyme of steroidogenic pathway – hydroxysteroid dehydrogenase
in all layers of vessel walls (arteries and veins) in the area of the spermatic cord
in all tested individuals of E. bison.

The presence of next enzyme of steroidogenesis pathway – hydroxysteroid
dehydrogenase (17S-HSD) in the analyzed fragments of veins and arteries of E.
bison, suggesting that the vascular area of the spermatic cord is the site of
synthesis of steroid hormones such as estradiol and testosterone, which are
necessary to regulate the function of the male reproductive system in E. bison.
Steroids produced in the vascular tissue of spermatic cord enrich the pool of
hormones which by counter-current transfer and back and destined transport
reach the target of testes and epididymis.

The authors thank the Directorate and employees of the Bialowieza National Park for providing the
opportunity and assistance in collection of biological material.
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European bison (Bison bonasus) in Belarus: the state
and problems of management

Piotr Kozlo

The State Research-Production Association The Scientifically-Practical Centre of The National Academy of
Sciences of Belarus for Bioresources, Minsk

The paper summarizes results of realization of the 1st stage of “The program
for conservation, distribution and use of European bison in Belarus”. The
program was theoretically based upon the model of bison metapopulation in
Belarus and management strategy considering dual status of its subpopulations.
As the main insurance for the gene pool regarded are animals living in nature
reserves and national parks while those living in forest districts and hunting
enterprises are treated as a reserve. Populations that are designated to secure
the gene pool are protected according to rules for species listed in Red Book,
other populations after reaching maximal foreseen numbers may be hunted.
Six new free-living subpopulations of European bison were created between
1994–2005. Numbers of this species (excluding natural mortality and elimina-
tion) increased from 347 in 1994 to 1014 individuals in 2010. The question
has been raised: what to do with that species saved from extinction? Discussed
is the necessity of changes in legislature allowing for the practical management
of bison subpopulations outside of nature reserves and national parks.

Żubr (Bison bonasus) w Białorusi: stan i problemy ochrony populacji

W pracy podsumowano wyniki realizacji pierwszego etapu „Programu ochrony,
rozprzestrzenienia i użytkowania żubra w Białorusi”. Program był oparty teoretycz-
nie na modelu metapopulacji białoruskiej i zakładał strategię gospodarowania
uwzględniającą podwójny status poszczególnych subpopulacji. Jako główny
trzon krajowej populacji i jądro puli genowej uznano zwierzęta żyjące w rezer-
watach i parkach narodowych, podczas gdy osobniki przebywające w lasach
i gospodarstwach łowieckich stanowią ilościową rezerwę. Populacje, które są
wyznaczone do ochrony puli genowej gatunku są chronione zgodnie z zasadami
dla gatunków wymienionych w Czerwonej Księdze, inne populacje po osiągnieciu
maksymalnego zaplanowanego stanu ilościowego mogą być gospodarowane
łowiecko. Sześć nowych wolnych populacji żubra utworzono w latach 1994–2005.
Liczebność gatunku (z uwzględnieniem naturalnej śmiertelności i eliminacji)
wzrosła od 347 w 1994 do 1014 osobników w 2010 roku. Powstało pytanie, co
robić z gatunkiem uratowanym od zagłady? Dyskutowana jest konieczność
zmian w prawie pozwalających na praktyczne zarządzanie populacjami żubra
poza rezerwatami i parkami narodowymi.
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Gruźlica u żubrów w Polsce

Monika Krajewska

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Gruźlica bydlęca jest przewlekłą chorobą zakaźną. Występuje ona głównie
u bydła, ale powoduje również gruźlicę u innych zwierząt gospodarskich,
takich jak owce, kozy, świnie a także psy i koty. Co roku notowana jest
również u zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych a także u wolno
żyjących. Czynnikiem etiologicznym jest prątek bydlęcy (Mycobacterium bovis),
który odznacza się najbardziej uniwersalną patogennością wśród prątków
zaliczanych do kompleksu Mycobacterium tuberculosis. Prątek bydlęcy jest także
przyczyną gruźlicy u ludzi, wg raportu EFSA w 2008 roku na ten typ gruźlicy
zachorowało w Europie 115 chorych.

Chorobę charakteryzuje zapalenie ziarniniakowe przebiegające z two-
rzeniem się guzkowatych zmian (gruzełków gruźliczych) w miejscu wni-
knięcia zarazka i w okolicznych węzłach chłonnych (zespół pierwotny).
Następnie w wyniku uogólnionej infekcji dochodzi do przewlekłej gruźlicy
narządowej.

W latach 2005–2008 w Bieszczadach badania nad występowaniem gruźlicy
u zwierząt dzikich były przeprowadzane przez dr Welza i współpracowników.
Wśród zbadanych zwierząt gruźlicę bydlęcą stwierdzono u żubrów i jednego
borsuka. Natomiast od 3 sztuk wilków wyizolowano szczepy sklasyfikowane
jako Mycobacterium tuberculosis homini.

W marcu 2010 roku Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przysłał
do badania w kierunku gruźlicy narządy krowy żubra: wątrobę, śledzionę oraz
węzły chłonne. Zwierzę zostało znalezione martwe na terenie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego. Zmiany anatomopatologiczne wskazywały na uogólnioną
przewlekłą gruźlicę narządową. Wynikiem badania mikrobiologicznego wyko-
nanego w Referencyjnym Laboratorium Gruźlicy Bydlęcej w Państwowym
Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach,
była izolacja szczepu sklasyfikowanego jako Mycobacterium bovis.

W marcu 2011 roku Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przysłał
do badania kolejne narządy od 2 sztuk żubrów. Jedno zwierzę zostało znaleziono
martwe na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, natomiast drugie
poddano odstrzałowi sanitarnemu. W obydwu przypadkach zmiany anatomo-
patologiczne wskazywały na uogólniony proces gruźlicy narządowej. Badania
laboratoryjne pozwoliły na wyizolowanie szczepów M. bovis.

Rezerwuarem prątka bydlęcego w środowisku mogą być zarówno zwierzęta
domowe, głównie bydło, jak i wolno żyjące. Zakażeniu sprzyjają wzajemne
kontakty, które zdarzają się na pastwiskach i łąkach. Ponadto Mycobacterium
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bovis cechuje się bardzo wysoką przeżywalnością w środowisku. W odchodach
zwierząt może przeżyć nawet do 5 miesięcy w zimie a w glebie nawet do 2 lat
w miejscach zacienionych i wilgotnych.

Tuberculosis in European Bison in Poland

Bovine tuberculosis is a chronic infectious disease. It occurs mainly in cattle, but
also causes tuberculosis in other livestock and animals, such as sheep, goats,
pigs, dogs and cats. Every year it is also recorded in animals kept in zoos and
in free-living herds. The etiological factor is the bovine bacillus (Mycobacterium
bovis), which is characterised by the most universal pathogenicity among
mycobacteria belonging to the Mycobacterium tuberculosis complex. Bovine
bacillus is also the cause of tuberculosis in humans. In 2008, 115 patients
developed this type of tuberculosis in Europe, according to the EFSA report.

The disease is characterised by granulomatous inflammation extending from
the formation of tubercle which changes an agent at the entry point and the
surrounding lymph nodes (primary lesion). Then, as a result of a generalised
infection it progresses to chronic organ tuberculosis.

In between 2005–2008 in the Bieszczady region, studies on the occurrence of
tuberculosis in wild animals were conducted by dr Welz et al. Among the animals
tested, bovine TB was found in bison and one badger. In contrast, isolated
strains classified as Mycobacterium tuberculosis homini were obtained from
three wolves.

In March 2010, a Podkarpacki Provincial Veterinary Officer sent organs of
female bison for testing for tuberculosis. The dead animal was found in the
Bieszczady National Park. Pathological changes indicated generalised chronic
organ tuberculosis. Mycobacterium bovis were isolated from the lymph nodes,
lungs, pleura, liver, spleen, and visceral peritoneum.

In March 2011, a Podkarpacki Provincial Veterinary Officer sent organs from
other two bison for further testing. The first animal was found dead in the
Bieszczady National Park and the second was killed by sanitary services in the
Park. In both cases, the pathological changes indicated a generalised process
of systemic tuberculosis. Laboratory tests allowed us to isolate Mycobacterium
bovis strains.

The reservoir of bovine bacilli in the environment can be held both in domestic
animals, mainly cattle and free-living herds. Cross – contamination may occur in
pastures and meadows. In addition, Mycobacterium bovis has a very high
survival in the environment. In the excreta of animals it can survive for up to five
months through a winter, while in the soil for up to two years in shaded and moist
sites.
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Tendencje migracyjne żubrów nizinnych w polskiej
części Puszczy Białowieskiej

Małgorzata Krasińska, Tomasz Kamiński, Rafał Kowalczyk, Emilia
Hofman-Kamińska i Zbigniew A. Krasiński

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

W pracy dokonano analizy wędrówek (movements) żubrów poza granice
polskiej części Puszczy Białowieskiej w latach 1964–2010. Do analizy wykorzys-
tano 1117 obserwacji, w tym 729 samców i 388 krów bytujących w grupach
mieszanych. Wędrujące byki preferowały kierunek zachodni (64% obserwacji),
następnie północny (32%), podczas gdy krowy w grupach mieszanych przemie-
szały się głównie na północ od granic Puszczy (91% obserwacji). Granice
Puszczy opuszczają najczęściej byki samotne (50% obserwacji) lub w małych
grupach liczących 2–3 osobniki (25%). Byki wędrowały poza granice Puszczy
na odległość wynoszącą średnio 2.0 ± 3.9 km, przy czym do 1989 roku
pokonywały dystanse istotnie mniejsze niż po 1990 r. (0.9 ± 1,5 km i 2.3 ± 4.4
km, odpowiednio). Średnia odległość na jaką oddalały się krowy od granic lasu
wynosiła 2.4 ± 3.1 km i nie różniła się istotnie statystycznie od byków.
Wędrówki żubrów obu płci mają charakter sezonowy, nasilają się w okresie
jesienno-zimowym, najmniej żubrów migruje od czerwca do sierpnia. Migrujące
osobniki pokonują największe odległości latem, chociaż obserwowane są one
rzadko (krowy średnio 5.9 km i byki 5.2 km i były one istotnie większe niż
pozostałych sezonach. Żubry obu płci najczęściej wychodziły na odległość od
1 do 5 km (50% obserwacji byków i 59% krów), natomiast byki częściej niż
grupy mieszane penetrowały tereny rolne w odległości do 1 km od granicy lasu
(44% i 34% odpowiednio), ale różnice nie są istotne statystycznie. Liczba
byków obserwowanych corocznie poza granicami lasu nie była istotnie
skorelowana ani z udziałem dorosłych byków w populacji ani ze stosunkiem
dorosłych samców do krów. Natomiast liczba krów wychodzących w grupach
mieszanych poza granice Puszczy była istotnie skorelowana z liczebnością
populacji, podczas gdy w przypadku byków nie było takiej zależności.
Wędrówki byków żubra są prawdopodobnie wynikiem ich wrodzonych
predyspozycji przestrzennych, natomiast krów w stadach mieszanych są
związane z rozprzestrzenieniem populacji w następstwie zmian w zasobności
i dostępności bazy pokarmowej. Poznanie kierunków przemieszczeń i ich
przyczyn ma istotne znaczenie w planowaniu rozprzestrzenienia żubrów na
inne kompleksy leśne północno-wschodniej Polski oraz przy tworzeniu
korytarzy ekologicznych.
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Trends of movements in Lowland European bison (Bison bonasus
bonasus L.) in the Polish part of Białowieża Forest

Movements of European bison beyond the boundaries of the Polish part of the
Białowieża Forest in years 1964 – 2010 were analysed. In the analysis, 1117
observations were used, including 729 males and 388 cows living in mixed groups.
Bulls more often migrated in a westward direction (64% of observations) and
northwards (32%), while cows in mixed groups migrated mainly to the north of the
forest boundaries (91% of observations). Lonely bulls (50% of observations) or
small groups of 2–3 males (25%) were leaving the forest most often. Bulls
migrated beyond the forest boundaries at the distance averaging 2.0 ± 3.9 km.
Before 1989 the distance was significantly smaller than after 1990 (0.9 ± 1.5 km
and 2.3 ± 4.4 km, respectively). The average distance to which cows walked away
from the forest boundaries was 2.4 ± 3.1 km and did not differ significantly from
that of bulls. Movements of European bison of both sexes were of seasonal
character, they were most frequent in autumn-winter while the smallest number of
animals migrated from June to August. Migrating individuals moved at the longest
distances in summer, although they were rarely observed then. Cows migrated on
average 5.9 km and bulls 5.2 km which was significantly further than in remaining
seasons. Bison of both sexes most often moved at a distance from 1 to 5 km (50%
of observations of bulls); and 59% cows) however, bulls more often than mixed
groups visited agricultural lands within the distance of up to 1 km from the forest
boundaries (44% and 34%, respectively) but the difference was not significant.
The number of bulls observed outside the forest every year did not correlate either
with the share of adult males in the population or with the ratio of bulls to cows.
The number of cows in mixed groups moving beyond the forest boundaries
correlated significantly with the size of the bison population, while in the case of
bulls there was no such correlation. Movements of European bison bulls are
probably a result of their inborn spatial predispositions, while those of cows in
mixed groups are connected with dispersion of the population as a result of
changes in the abundance and availability of the nutritional base. Identification of
directions of movements and their causes is essential for planning the dispersal of
European bison to different forest complexes in the north-eastern Poland and
creation of ecological corridors.
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Przypadek ciężkiego porodu u krowy żubra

Michał K. Krzysiak

Ośrodek Hodowli Żubrów, Białowieski Park Narodowy, Białowieża

W dniu 10 czerwca 2010 roku u dwunastoletniej samicy żubra nizinnego
przebywającej w Rezerwacie Hodowlanym nr 1 Ośrodka Hodowli Żubrów,
Białowieskiego Parku Narodowego zaobserwowano niepokojące objawy ze
strony układu rozrodczego.

Problemy z żubrzycą zgłosili pracownicy Ośrodka Hodowli Żubrów. Od
trzech godzin obserwowana krowa próbowała się wycielić bez efektów. Przybyły
na miejsce lekarz weterynarii, po zebraniu wywiadu i obejrzeniu zwierzęcia
podjął decyzję o immobilizacji (Large Animal Immobilon) w celu rozwiązania
skomplikowanego porodu. Na podstawie badania klinicznego zdecydowano się
na rozwiązanie porodu przy użyciu siły. Po repozycji udało się uwolnić lewą
kończynę piersiową płodu. Pod kierownictwem lekarza weterynarii i pięciu
dorosłych mężczyzn udało się po ok. czterdziestu minutach wydobyć płód.
Ogólnie zastosowano preparat Simpanorm® 10ml/zwierzę domięśniowo. Miej-
scowo zewnętrzne drogi rodne i ręce akuszera przemyto 1% roztworem
Biovalu®. Po porodzie założono domacicznie dwie pałeczki Aniclox® oraz
podano 2ml/zwierzę Bioestrowet® domięśniowo, żeby zapobiec poporodowym
komplikacjom. Następnie samica została wybudzona preparatem Large Animal
Revivon®.

Po zastosowanym leczeniu Podpałka powróciła do zdrowia. Podczas kontroli
stanu pacjentki po jednym i trzech dniach stwierdzono, że zwierzę ma
zachowany apetyt i pragnienie oraz nie wykazuje problemów z poruszaniem
się. Szybka i sprawna akcja ratunkowa, była możliwa dzięki poświęceniu
i zaangażowaniu pracowników Ośrodka Hodowli Żubrów, Białowieskiego
Parku Narodowego.

The case of difficult parturition in European bison cow

On 10 June 2010, in the Reserve and Breeding No. 1 Bison Breeding Centre, of
the Bialowieski National Park disturbing symptoms of the reproductive system
have been observed in twelve-year-old female lowland bison. Problems with the
animal were reported by Bison Breeding Centre staff. Being under observation
for three hours, the cow tried to calve with no effect. The veterinarian who arrived
on the site, having observed and examined the animal, decided to apply Large
Animal Immobilon in order to conduct the complicated birth. Following the clinical
examination it was decided to induce the labour by force. After repositioning the
doctor managed to free the left thoracic limb of the fetus. Eventually, after about
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40 minutes under close guidance from the vet, five adult men succeeded to
extract the fetus. Subsequently, 10ml of Simpanorm formula has been injected
intramuscularly to the animal. Locally, the external parts of genital tract as well
as vet’s hands were thoroughly rinsed with 1% Bioval solution. After the birth,
two intrauterine Aniclox sticks were applied, and 2ml of Bioestrowet injected
intramuscularly to prevent any post-natal complications. Finally, the animal was
awaken by Large Animal Revivon formula.

After the treatment, Podpalka successfully returned to health. During an
inspection of the patient three days later it was found that the animal has
preserved the appetite and thirst, and shows no problems with moving. Quick
and efficient rescue, was possible thanks to the dedication and commitment of
staff Bison Breeding Centre, Bialowieski National Park.

Efekty realizacji projektu LIFE Przyroda „Ochrona
żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra”

Dorota Ławreszuk, Rafał Kowalczyk, Krzysztof Niedziałkowski, Jan M. Wójcik

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

W polskiej części Puszczy Białowieskiej w latach 2006–2010 został realizowany
projekt LIFE „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra”.
Projekt ten był prowadzony przez Zakład Badania Ssaków PAN we współpracy
z Białowieskim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w Białymstoku i 3 nadleśnictwami Puszczy Białowieskiej (Browsk,
Hajnówka, Białowieża) oraz Fundacją Zielone Płuca Polski. Środki na jego
realizację pochodziły z programu Unii Europejskiej LIFE Nature i Franfurc-
kiego Towarzystwa Zoologicznego.

Głównym celem projektu było wdrożenie szerokiego wachlarza działań
ochronnych, które zmierzały do rozproszenia populacji na obszarze Puszczy
Białowieskiej, zmniejszenia zimowej koncentracji w miejscach dokarmiania,
poprawy warunków bytowania żubrów, stopniowej modyfikacji sposobu
zarządzania oraz zwiększenia społecznej akceptacji gatunku i promowania
żubra jako atrakcji turystycznej i bodźca rozwoju regionu. Wśród zrealizowa-
nych działań projektu znalazły się: stworzenie sieci korytarzy ekologicznych
na obszarach sąsiadujących z Puszczą Białowieską i jej wdrożenie do procesu
planowania przestrzennego w regionie, rekultywacja ponad 40 ha śródleśnych
łąk, stworzenie 14 wodopojów i 19 paśników, realizacja całorocznego monitorin-
gu przestrzennego i inwentaryzacji oraz prowadzenie badań genetycznych
populacji żubrów, zastosowanie środków łagodzących potencjalne konflikty
wynikające z obecności żubrów w regionie. Działaniom w środowisku towa-
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rzyszyły konsultacje społeczne i akcje informacyjno-edukacyjne, które miały
na celu zwiększenie akceptacji dla tego gatunku wśród mieszkańców regionu.
Oprócz konsultacji społecznych przeprowadzono spotkania tematyczne w szko-
łach i seminaria dla nauczycieli. Wzięło w nich udział około 2000 uczestników.
Akcje społeczne były wsparte dystrybucją wytworzonych w ramach projektu
materiałów promocyjnych, publikacji i filmu oraz udostępnieniem strony
internetowej poświeconej gatunkowi i realizowanemu projektowi. W ramach
projektu wydano również liczne publikacje naukowe oraz 2 książki zawierające
m.in. rekomendacje dalszych działań ochronnych.

W wyniku realizacji projektu uzyskano rozproszenie ugrupowań zimowych
i zmniejszenie w nich liczebności żubrów, zaobserwowano zwiększenie obszaru
ich występowania oraz wzrost akceptacji społecznej dla tego gatunku. Dalsze
efekty zrealizowanego projektu będą obserwowane w dłuższej perspektywie
czasu. Jednocześnie należy podkreślić, że projekt LIFE Kraina Żubra nie
wyczerpał tematu działań ochronnych dotyczących żubra i powinien stanowić
zachętę do podejmowania dalszych inicjatyw na tym polu. Stanowi on również
doskonały przykład współpracy wielu instytucji działających na jednym
obszarze w realizacji działań z zakresu ochrony przyrody.

Results of realization of the LIFE Nature project „European Bison
Conservation in the Białowieża Forest – Bison Land”

In the Polish part of the Białowieża Forest a conservation LIFE Nature project:
“European Bison Conservation in the Białowieża Forest, Poland” was carried out
between 2006–2010. The project was realized by the Mammal Research
Institute PAS in cooperation with Białowieża National Park, the Regional
Directorate of the State Forests in Białystok together with three forest districts
from the Białowieża Forest (Hajnówka, Browsk and Białowieża), and the Green
Lungs of Poland Foundation. Funds for its realization came from the LIFE Nature
programme of the European Union and from Frankfurt Zoological Society.

The main purpose of the project was to implement a wide array of protective
actions which aimed at dispersal of the population, decrease of winter concent-
rations at the feeding sites, improvement in the bison living conditions, gradual
modification of the manner of population managing, increase in the social
acceptance of the species and promotion of the bison as a tourist attraction and
a stimulus for regional development. The executed tasks of the project include
as follow: creation of the network of ecological corridors in areas adjacent to the
Białowieża Forest and its implementation into the regional development planning
processes, reclamation of over 40 hectares of forest meadows, construction of
14 watering places and 19 feeding sites, conducting the thorough monitoring of
the population (spatial and genetic monitoring, inventories), conducting action
aimed at moderating potential conflicts resulting from the presence of bison in
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the region. Actions in the environment were accompanied by social consultations
and information-educational activities aimed at increasing acceptance of this
species among inhabitants of the region. Besides the social consultations also
thematic meetings at schools and seminars for teachers were carried out. 2000
participants took part in them. The social campaign was backed up with
distribution of the promotional materials, publications and a film produced within
the framework of the project, as well as creation of a website dedicated to the
species and the project. Numerous scientific articles and 2 books including
recommendations of further conservation activities were also published within
this project.

The results of the project implementation are as follow: dispersal of winter
groupings and the decrease of the number of individuals in each group, increase
of the distribution area and improvement of the social acceptance for this
species. Further results of this project will be noticeable in the long term. Project
LIFE Bison Land has not exhausted the topic of conservation activities and it
should encourage to undertake further initiatives in this field. The project is also
an excellent example of cooperation of many institutions from the same area on
realization of tasks from the scope of nature conservation.

Porównanie polimorfizmu exonu 2 genu DRB3
u żubrów dwóch linii genetycznych: białowieskiej

i białowiesko-kaukaskiej

Magdalena Łopieńska, Zuzanna Nowak, Marlena Wojciechowska,
Ludmiła Macheta, Krystyna M. Charon, Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie

Obecnie żyjąca populacja żubrów (Bison bonasus) została podzielona na dwie
linie genetyczne: białowieską (LB) i białowiesko-kaukaską (LC). Celem pracy
było porównanie zmienności genetycznej eksonu 2 genu DRB 3 w żubrów
z dwóch linii genetycznych. Polimorfizm eksonu 2 genu DRB 3 był badany
u 537 osobników z linii białowieskiej i 274 z linii białowiesko-kaukaskiej przy
użyciu metody PCR-RFLP. Ekson 2 genu DRB 3 był amplifikowany metodą
łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z użyciem starterów opisanych przez
Sigurdardottir i wsp. (1991) do amplifikacji analogicznego regionu u bydła.
Analiza RFLP z użyciem trzech endonukleaz BstYI, HaeIII i RsaI ujawniła
odpowiednio dwa (a, b), trzy (a, b, f) i cztery (a, f, g, s) wzory restrykcyjne
w obu liniach genetycznych. Wartość heterozygotyczności obserwowanej była
niższa niż oczekiwanej w obu badanych grupach.

38 Streszczenia referatów



A comparison of polymorphism of exon 2 DRB3 among European
bison belonging to two genetic lines: Lowland and Lowland-Caucasian

The currently living population of European bison (Bison bonasus) is divided
into two genetic lines: Lowland line (LB) and Lowland-Caucasian line (LC). The
aim of this study was to genetic diversity in exon 2 of DRB 3 gene in two
genetic lines of European bison. The genetic polymorphism of exon 2 DRB3
gene was examined in 537 individuals of Lowland line (LB) and 274 individuals
of Lowland-Caucasian line (LC) using PCR-RFLP method. Exon 2 of DRB
3 gene was amplified with polymerase chain reaction (PCR) using primers
described by Sigurdardottir et all (1991) for amplification equivalent region in
cattle. The RFLP analysis with three endonucleases: BstYI, HaeIII and RsaI
revealed respectively two (a, b), three (a, b, f) and four (a, f, g, s) restriction
patterns in both genetic lines. The value of observed heterozygosity was lower
than expected in both examined groups.

Legal Status – urgent needs in European bison
conservation

Fernando Moran

European Bison Conservation Centre of Spain

European Bison is an endangered species. In all Europe, nobody is objecting
its protection, conservation actions are constantly developed, it enjoys a unique
status, but there are still some threats to its future other than low population
numbers or lack of suitable large ecosystems. One of the worst obstacles
European bison conservation has to deal with, is the lack of specific law for
the management of this species. However the European bison is not the cattle,
its transport is supposed to be performed under rules foreseen for the cattle,
and additionally follow other rules regarding the security and regulations
obligatory for exotic species. Also in some countries, E. bison must be
captured, and its blood sampled every year like in the case of a cow, what is
not easy (to do and to understand).

European bison is not a game species but its populations must be culled for
conservation and management purposes. As a game it could produce valuable
resources (meat).

In order to effectively conserve the species, we want to increase number of
breeding centers trough finding new locations and committed people who
would help European bison to escape from the danger of extinction. But we
must remember that culling (not commercial exploitation because it is an
endangered species), must be considered as a tool in species’ management.
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However the E. bison is an endangered species, included in IUCN red list,
but since it not exists in the wild in many European countries, such countries
do not feel responsible for this species. One of the problems is its body size,
mainly because common ignorance about its biology. It is not a carnivorous
species, and in Europe, special hunting rules and legislation are developed
mostly for carnivores. The European bison is not dangerous and its re-
introduction does not cause significant interaction with other species or
traditional land use. It is not an exotic animal, but even in large enclosures
for E. bison, applied are rules for the material and construction like for
animals in zoos. It does not belong to species used for beef production but
sometimes EEB rules have to be applied (i.e. burning carcasses of dead
animals, even if no infectious disease is detected), and E. bison meat cannot
be sold commercially despite it’s high quality and good taste, which is
obviously the waste of a resource.

Can such approach be considered as protection and promotion? Definitely
NOT. Such situation only puts some romantic breeders deep trouble when
they want to help the species. It there is nobody willing to improve the
species’ status, then we, as European body responsible for the species, should
start thinking about changes. Especially now, when governments and state
administrations are under a hard crisis, and are not being able to help much
we should think about private investment to help this species.

Yesterday Pomyłka died. After being in Spain for one year, her lounges
collapsed during her last effort to allow her calf more time for survive. The
calf was extemporary born and now all area is full of green grass, the small
boy preferred mum’s feeding, even up to end of its mother’s strength. Official
veterinary said that a lorry must come and take the “cow” to burn, and
breeding center will pay the cost – more than 3.000 euro, the money that could
be invested to make space for 2 or 3 more wisents. Also, Pomylka died in
a forest where bison, deer and roe deer graze during the day, but wolf and
brown bear roam it at night. Those are also endangered or protected species…
why remove the dead animal and burn it, additionally polluting the air? Is
this conservation at any level? And why keep wild species under the law
foreseen for cattle?

During the next EBCC meeting we should work out a proposal for
introduction of special rules for European bison conservation and management.
The species must have its own status, not a zoo animal, game, cattle or exotic
but a special one to assure its future. This would help the breeders so they
could think how to improve their skills in bison breeding and not lose their
time and efforts trying to accomplish excessive collateral regulations. This is
our duty to ensure the future for European bison. In my opinion, the EBCC
network has enough knowledge to propose the European Union to become the
network responsible for the control, monitoring and introduction of good
practices ensuring proper conservation and well-being for the species.
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If EBCC would become the controling body, always in cooperation with
government agencies of course, the implementation of new rules and legislation
would not be so difficult. Usually when countries’ representatives are supposed
to discuss and accept new rules it may take years. Therefore a proposal for
EBCC becoming a body proposing and supervising the conservation and
management rules for the species could be feasible in acceptable timeframe.
Since at present, activities towards conservation of E. bison slowed down a bit,
it is our moral commitment to continue and improve effects of the huge effort
done by many people in XX century to assure further existence of the species.
Let’s be consistent.

Status prawny – ważna potrzeba dla ochrony żubra

Żubr jest gatunkiem zagrożonym. W całej Europie nikt nie kwestionuje potrzeby
jego ochrony a działania ochronne są stale rozwijane. Gatunek jest unikatowy, ale
wciąż istnieją zagrożenia dla dalszego jego trwania, jak niewielka liczebność
populacji czy brak odpowiednio dużych obszarów. Jednak jedną z najgorszych
przeszkód skutecznej ochrony żubra jest brak specjalnego prawa dla tego
gatunku. Chociaż żubr nie jest krową, oczekuje się aby go przewozić jak bydło
i jeszcze dodatkowo spełniać wymogi bezpieczeństwa obowiązujące egzotyczne
gatunki. W niektórych krajach żubry musza być odławiane i diagnozowane
corocznie jak krowy, co nie jest łatwe (do wykonania i zrozumienia).

Żubr nie jest gatunkiem łownym, ale jego populacje muszą być regulowane.
Podobnie jak łowna zwierzyna żubr może źródłem cennych zasobów (mięso).
W celu lepszej ochrony gatunku chcemy zwiększyć liczbę jego stad i ośrodków
hodowli w nowych miejscach oraz namówić ludzi aby pomogli w ty dziele. Musimy
zatem pamiętać że eliminacja (nie komercyjna eksploatacja gdyż gatunek jest
zagrożony) powinna być rozważana jako narzędzie utrzymania stada żubrów.

Jakkolwiek żubr jest zagrożonym gatunkiem, wpisanym na czerwone listy
IUCN, chociaż gatunek nie istnieje na wolności w wielu krajach, które nie czują
się odpowiedzialne za jego ochronę. Jednym z problemów jest wielkość żubra,
ale zwykle z powodu ignorancji na temat jego biologii. Żubr nie jest drapieżnikiem,
a specjalne zasady prawne i reguły polowania i w Europie wypracowywane są
dla drapieżników. Żubr nie niebezpiecznym gatunkiem, a jego wprowadzenie do
środowiska nie powoduje zaburzenia interakcji z innymi gatunkami czy zmian
w sposobie użytkowania ziemi. Żubr nie jest zwierzęciem egzotycznym, ale
nawet w dużych zagrodach stosuje się konstrukcje ogrodzeń jak w ogrodach
zoologicznych. Nie jest gatunkiem wykorzystywanym do produkcji wołowiny, ale
wymaga się stosowania praw dla bydła (spalanie padłego zwierzęcia, nawet jeśli
nie stwierdzono choroby zakaźnej), a mięso żubra nie może być komercyjnie
sprzedawane pomimo jego wysokiej wartości odżywczej i dobrego smaku, co
jest ewidentnym marnotrawieniem zasobów.
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Czy można taki kierunek uznać jako ochronę i promocję? Zdecydowanie NIE.
Ta sytuacja wpędza tylko kilku romantycznych hodowców chcących ratować
żubry w kłopoty. Jeśli nikt nie chce poprawić statusu gatunku, to zadanie
przeprowadzenia zmian powinno być wykonane przez nas, organizację od-
powiedzialną za gatunek. Szczególnie teraz, gdy rządy I krajowe administracje
są zajęte poważnym kryzysem I nie są zdolne do pomocy powinniśmy myśleć
o prywatnych inwestorach w kontekście ochrony gatunku.

Wczoraj padła krowa Pomyłka. Po rocznym pobycie w Hiszpanii, jej płuca
przestały funkcjonować po wysiłku związanym ze zwiększaniem szans przeżycia
jej cielęcia. Cielę niedawno przyszło na świat i choć wokół jest zielono, byczek
preferował mleko matki do ssąc do ostatnich chwil jej życia. Oficjalny lekarz
weterynarii orzekł, że ciało samicy ma zostać spalone – co będzie kosztować
więcej niż 3000 euro, a pieniądze mogą być wykorzystane na 2–3 kolejne żubry.
Pomyłka padła w lesie, w którym jelenie, sarny, żubry się pasą w ciągu dnia,
a wilki i niedźwiedzie polują nocą. Te drapieżniki to także gatunki zagrożone…
czemu usuwać padlinę z lasu, palić ją i zanieczyszczać powietrze? Gdzie tu
mowa o ochronie? Dlaczego dzikie zwierzęta mają być objęte prawem dla bydła?

Podczas najbliższego spotkania EBCC musi wypracować projekt wprowadze-
nia specjalnych zasad w ochronie i utrzymaniu żubra. Ten gatunek musi mieć
swój własny status, nie jak gatunki w zoo, łowne, bydło czy egzotyczne, ale
specjalne dla żubra. To pomoże hodowcom i będą chcieli poszerzać wiedzę na
temat żubra, zajmować się nim bez konieczności omijania bezsensownych
zasad. Naszym obowiązkiem jest zapewnić przyszłość żubra w Europie. Według
mnie sieć EBCC ma wystarczającą wiedzę do zaproponowania Unii Europejskiej
siebie jako podmiotu do kontroli, monitorowania i dbania o dobre praktyki
zapewniające ochronę i dobrostan żubra.

Jeśli EBCC stanie się ciałem kontrolującym w kooperacji z agendami
rządowymi, wprowadzenie nowych zasad i prawa nie będzie trudne. Zwykle, gdy
reprezentanci krajów mają dyskutować i akceptować nowe prawo trwa to latami.
Z tego względu wskazanie EBCC jako ciała nadzorującego zasad ochrony
i utrzymania żubrów może być łatwe i akceptowalne. Ostatnio aktywność
w kierunku ochrony żubra trochę zwolniła, zatem naszym moralnym obowiązkiem
jest kontynuowanie dzieła wielu w XX wieku, aby zapewnić przyszłość gatunku.
Bądźmy skuteczni!
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Morfologia zewnętrznych żeńskich narządów
płciowych żubra (Bison bonasus L.)

Katarzyna Olbrych, Tomasz Szara

Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Badania miały na celu dokonanie opisu budowy morfologicznej oraz ocenę
metryczna narządów płciowych samicy żubra. Celem było również prześledzenie
zmian w strukturze tych organów w zależności od wieku i dojrzałości płciowej.
Podjęto także próbę przeprowadzenia analizy porównawczej tych narządów
z organami bydła domowego.

Materiał do badań stanowiły narządy płciowe żeńskie 55 samic żubra
nizinnego, zamieszkującego Puszczę Białowieską. Zwierzęta podzielono na
dwie grupy wiekowe. Pierwsza to osobniki niedojrzałe płciowo w wieku od
2 miesięcy do 1,5 lat, druga obejmowała samice dojrzałe płciowo liczące od
2 do 20 lat. Dokonano obserwacji i opisu pochwy, jej przedsionka oraz
zewnętrznych narządów płciowych. W celu oceny struktur mikroskopowych
z materiału pobrano wycinki do badań histologicznych. Preparaty barwiono
metodą przeglądową HE. Uzyskane wyniki poddano analizie metrycznej oraz
porównano z bydłem domowym.

Narządy płciowe żubrzyc mają na ogół podobną budowę jak u bydła
domowego. Jednak ich wartości metryczne są mniejsze. Organy te wykazują
cechy budowy, którą można wiązać ze swoistą sezonowością w rozrodzie.

Morphology of external female reproductive organs in European bison
(Bison bonasus L.)

This study was aimed at providing a description of the morphology and metric
evaluation of reproductive organs of a female bison. Its additional objective was
to track changes proceeding in the structure of these organs depending on age
and sexual maturity of the animals. An attempt was also undertaken for
a comparative analysis of those organs with these of domestic cattle.

The experimental material, were reproductive organs of 55 females of European
lowland bison, inhabiting the Białowieska Forest. The animals were divided into
two age classes, including females aged 2 months to 1.5 year (group I) and the
sexually matured ones aged 2 to 20 years (group II). Observations were made
and description was provided of the vagina, its vestibule and external reproductive
organs. In order to analyze microscopic structures, samples of particular tissues
were collected for histological examinations. The preparations were stained with
a reference HE method. Results obtained were subjected to metric analysis and
compared with respective values reported for domestic cattle.
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The structure of the reproductive organs of female bison is usually similar to
that of domestic cattle, however their dimensions are smaller. The organs
display structural characteristics that may be linked with specific seasonality of
the reproductive cycle of the species.

Projekt POIiŚ „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus
w Polsce”

Wanda Olech, Agnieszka Suchecka

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie

Podstawowym celem ochrony żubra jest utrzymanie we właściwym stanie
krajowej populacji, z dbałością o zachowanie zmienności genetycznej
i poprawę warunków bytowania zwierząt. Ze względu na duży udział
populacji utrzymywanej w niewoli obydwie formy ochrony in situ (w
populacjach na wolności) i ex situ (w zagrodach, rezerwatach i ogrodach
zoologicznych) są dla żubra równie ważne. Biorąc pod uwagę wskazania
działania 5.1 „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony
siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz
zachowanie różnorodności gatunkowej” V priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko realizowane są łącznie cztery projekty do
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej. Jeden nich dotyczy ochrony żubra w niewoli,
a w Polsce większość tej populacji utrzymywana jest w ośrodkach w Pszczy-
nie, Białowieży, Smardzewicach i Niepołomicach, Gołuchowie i Między-
zdrojach.

Projekt „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” realizowany jest
przez SGGW w Warszawie – Katedrę Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
– jako beneficjenta wiodącego we współpracy z Nadleśnictwami Kobiór
i Niepołomice, Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie i Stowarzyszeniem
Miłośników Żubrów.

Główne cele założone w projekcie to
• utrzymanie istniejących populacji żubra w niewoli,
• poprawa warunków utrzymania żubrów w niewoli,
• utworzenie nowego stada w woj. lubuskim,
• wdrożenie kompleksowego programu ochrony zmienności genetycznej,
• prowadzenie monitoringu genetycznego i zdrowotnego żubrów.
Działania mające na celu utrzymanie stad żubra czy monitorowania ich

stanu zdrowia dotyczą bezpośrednio stad utrzymywanych przez beneficjentów.
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Ale monitoring genetyczny, analiza rodowodów i wdrażanie programu ochrony
zmienności genetycznej dotyczy całej populacji żubra w kraju łącznie z populac-
jami wolnymi.

Bardzo ważnym elementem projektu jest wdrożenie programu zachowania
zmienności genetycznej w obrębie populacji w niewoli, ale również wzbogacanie
puli genowej krajowych wolnych stad. Podstawą oceny wartości genetycznej
osobników jest bieżąca analiza danych rodowodowych i wyników monitoringu
DNA, na podstawie których opracowywane są plany kojarzeń. Kolejnym
elementem dbałości o zachowanie puli genowej gatunku będzie utworzenie
i prowadzenie Banku Genów Żubra, w którym w niskich temperaturach
przechowywane będzie zarówno DNA, jak również pobierane post mortem
nasienie samców.

Projekt jest realizowany od roku i wykonano szereg prac poprawiających
infrastrukturę ośrodków, budowana jest zagroda w Sycowicach. Zrealizowane
już pierwsze etapy monitoringu. Przygotowano folder o ośrodkach hodowli
żubrów w niewoli w Polsce.

Project ”The ex situ conservation of European bison Bison bonasus in
Poland”

The main purpose of the group of projects funded through the Operational
Program Infrastructure and Environment, is to ensure appropriate conservation
status for national population of E. bison, increase its size and improve its living
conditions. The part of the project concerning the ex situ conservation, activities
will focus on providing proper care for animals, improving the infrastructure of
breeding centers, conducting of genetic monitoring and arranging veterinary
care. An important part of the project is the implementation of coordinated
program concerning the protection of genetic diversity of the species, including
the exchange of animals between herds and enrichment of the gene pool of free
living populations. The Bank of European Bison Genes will be created where
apart of DNA samples, stored will be also the semen collected from bulls. An
important part, are information activities including the annual scientific conference.
The expected effects of our actions will be protection of genetic diversity,
assuring the cooperation between breeding centers, upgrading the status of our
country in the European process of species’ conservation and increase of
knowledge and acceptance for European bison and nature conservation. The
project is realized already one year and many improvements of infrastructure
was done as well as the new enclosure in Sycowice is build. The first stage of
monitoring was accomplish. The bulletin about Polish captive herds was
published.
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Próby izolacji prątków z grupy Mycobacterium od
lisów z terenu województwa podkarpackiego w związku

z wystąpieniem gruźlicy bydlęcej u żubrów

Blanka Orłowska1, Magdalena Rzodkiewicz2, Mirosław Welz3, Krzysztof
Anusz1, Andrzej Salwa4, Jerzy Kita1

1 Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
w Warszawie
2 Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie
4 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

Przypadki występowania gruźlicy bydlęcej u żubrów w Bieszczadach stwier-
dzane są od 1996. Mimo działań mających na celu eliminację choroby, wciąż
notowane są nowe zachorowania. W związku z powyższym, podjęto próbę
poszukiwania rezerwuarów prątków u innych niż żubry zwierząt wolno
żyjących. Materiał do badań pochodził od lisów z terenu województwa
podkarpackiego, dostarczonych przez myśliwych do Zakładu Higieny Wetery-
naryjnej w Krośnie w ramach monitoringu skuteczności szczepienia przeciwko
wściekliźnie. Lis (Vulpes vulpes) jest w Polsce gatunkiem pospolitym i łownym,
co stwarza możliwość łatwego pozyskania próbek od wielu osobników. Od
lisów wolnych od zakażenia wirusem wścieklizny pobrano do badań mikro-
biologicznych węzły chłonne żuchwowe i krezkowe. Zbadano materiał od 62
lisów. Z uwagi na bardzo małe rozmiary węzłów chłonnych, materiał łączono
i uzyskano 27 próbek, które zostały poddane typowej procedurze izolacji
prątków kwasoodpornych (homogenizacje w 5% kwasie szczawiowym, posiewy
na podłoża Lowenstein-Jensena i Stonebrinka). Prątki kwasooporne wyizolo-
wano z 3 łączonych próbek (materiał od 7 lisów). Obecnie trwają badania
w celu dokładnej identyfikacji uzyskanych szczepów.

Badania mają charakter wstępny i będą kontynuowane.

Attempts to isolate Mycobacterium bacilli from foxes of the
Sub-Carpathian province due to the appearance of bovine tuberculosis

in European bison

Bovine tuberculosis (bTB) cases in European bison within the Bieszczady region
have occurred since 1996. Despite the actions taken in order to eliminate
tuberculosic infections (limited culling), new cases of bTB in European bison are
still being reported. On account of above-mentioned facts, a search for different
than European bison wildlife reservoir of Mycobacterium bacilli have been done.
Material for the study was collected from foxes of the Sub-Carpatian province,
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supplied by hunters to the Veterinary Hygiene Department in Krosno within the
framework of monitoring the effectiveness of vaccination against rabies. The fox
(Vulpes vulpes) is game species, commonly occurring throughout Poland, what
gives opportunities to obtain an ample material for the examination. Mandibular
and mesenteric lymph nodes were collected from foxes free of rabies and
subsequently screened for the presence of Mycobacterium bacilli (typical acid-fast
bacilli isolation procedures – homogenising in a 5% oxalic acid, culturing on
Lowenstein-Jensen, Stonebrink media). Specimens from 62 foxes were ex-
amined. Due to a very small size of the lymph nodes they were pooled in 27
samples. Acid-fast bacilli were isolated in 3 pooled samples (material from
7 foxes). Different tests in order to accurately identify the isolated strains are in
progress.

The research are preliminary and will be continued.

Nekrotyczne zapalenie napletka i prącia u żubrów
– zmiany anatomopatologiczne

Barbara Osińska1, Wojciech Bielecki1, Magdalena Rzewuska1,
Aleksander W. Demiaszkiewicz2, Krzysztof Anusz1

1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
2 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Warszawa

Nekrotyczne zapalenie napletka i prącia (NZNiP) u żubrów z Puszczy
Białowieskiej było przedmiotem badań prowadzonych od 1980 roku. Zmiany
zapalne obserwowano zarówno u dorosłych jak i młodych samców. Dotychczas
nie ustalono jednoznacznie czynnika wywołującego chorobę. Praca przedstawia
wyniki badań anatomopatologicznych napletka i prącia 45 żubrów w wieku
5 miesięcy – 16 lat.

Badanie makroskopowe wykazało zapalenie ogniskowo na krawędzi napletka
(18 przypadków), zmiany martwicowo-ropne obejmujące ujście i częściowo
jamę napletka (19 przypadków) a w 13 przypadkach również zapalenie
martwicowo-ropne prącia. W 9 przypadkach zmianom tym towarzyszyła
autoamputacja napletka oraz w 7 częściowa autoamputacja prącia. W 3 przypad-
kach stwierdzono obecność żerujących kleszczy na krawędzi napletka. U 6 sam-
ców w wieku 6–12 miesięcy nie stwierdzono zmian zapalnych napletka.
Najmłodszy samiec, u którego obserwowano zapalenie martwicowo-ropne był
w wieku 5 miesięcy.

Badania histopatologiczne preparatów z napletka i prącia wykazało nacieki
komórek jednojądrowych z obecnością eozynofili i neutrofili o różnym stopniu
nasilenia, ogniskowo martwicę skóry i/albo tkanki podskórnej. W przypadkach
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mniej nasilonych nacieków neutrofili i komórek jednojądrowych obserwowano
także obecność mikrofilarii Onchocerca spp. w skórze i tkance podskórnej.

Badania parazytologiczne żubrów w większości przypadków wykazały
obecność nicieni tkankowych Onchocerca lienalis lub Onchocerca gutturosa

Badania bakteriologiczne napletka i prącia wykazały różnorodną florę
bakteryjną.

Dotychczasowe badania bakteriologiczne i wirusologiczne nie wykazały
jednoznacznie czynnika wywołującego chorobę. Badania anatomopatologiczne
i parazytologiczne sugerują, że czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zapalenia
nekrotycznego napletka jest uszkodzenie skóry napletka przez stawonogi
krwiopijne oraz tkanki podskórnej przez mikrofilarie Onchocerca spp.

Badania dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu N N308 573340

Balanoposthitis of European bison – anatomopathological lesions

The investigation of balanoposthitis (NZNiP) in European bison, living in
Białowieska Forest, has been carried out since 1980. The research indicated
some inflammatory lesions in the prepuce region of adult as well as young
males. However, the primary ethiological factor has not been established yet.

The paper presents the anatomopathological findings of research of the
prepuce and the penis conducted on 45 bison at the age of 5 month to 16 years.

Gross examination shows focal inflammation at the edge of the prepuce orifice
(18 cases), necrotic-purulent lesions encircle outlet and part of the prepuce
cavity (19 cases), and in 13 cases necrotic-purulent inflammation of the prepuce
and the penis (balanoposthitis). Auto-amputation of the prepuce (9 cases) and
part of the penis (7 cases) were observed in cases with the necrotic-purulent
inflammation. Feeding ticks at the edge of the prepuce orifice were also
observed (3 cases). No lesions effect on the prepuce and penis were observed
in 6 males aged 6–12 month. The youngest bison with balanoposthitis was
5 month old.

Histopathological examination revealed the presence of the infiltration process
of mononuclear cells with eosinophils and neutrophils with various intensity, focal
necrosis of the prepuce/penis cutis and/or subcutis. Microfilariae of Onchocerca
spp. were observed in cases with slighter infiltration of neutrofils and mononuclear
cells.

Parasitological investigation revealed the presence of tissue nematodes
Onchocerca lienalis or Onchocerca gutturosa in most of observed cases.

Bacteriological examination of the prepuce and penis shows various bacterial
flora.

Bacteriological and wirusological examination did not prove, up to the present
time, that the primary factor of balanoposthitis, actually exists. Anatomopat-
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hological and parasitological investigations suggest that the primary factor effecting
the occurrence of balanoposthitis are damages of preputial cutis and subcutis caused
by bloodsucking insects (ticks) and microfilariae Onchocerca spp, respectively.

The study was undertaken with funding from the Polish Ministry of Science and Higher Education

– grant No N N308 573340

Zmiany zabudowy przestrzeni w kontekście ostoi
i korytarzy migracyjnych żubrów w Bieszczadach

Ryszard Paszkiewicz1, Maciej Januszczak2

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

Zachowania migracyjne zwierząt są istotną częścią ich behawioru. Możliwość
swobodnego przemieszczania się osobników jest podstawą trwałego i stabilnego
funkcjonowania populacji. Dyspersja i migracje wpływają na rozmieszczenie
zwierząt w obrębie areału oraz liczebność i strukturę przestrzenną ich populacji.
Zabudowa przestrzenna utrudnia, a niekiedy uniemożliwia wymieszanie
genetyczne niezbędne do trwałości populacji. Izolacja prowadzi do spadku
odporności i zdolności przystosowywania się do zmian w środowisku.

O wprowadzeniu żubrów w Bieszczady zadecydowało, poza innymi wzglę-
dami, również niskie zaludnienie, które także obecnie jest niewielkie wahając
się zależnie od gminy od 5 osób / km2 (Lutowiska) do 79 w gminie Zagórz.

Aktualnie obserwuje się kolejną „falę kolonizacji „ tych terenów. Za-
grożeniem dla komfortu ekologicznego żubrów i swobodnych migracji jest
brak planów zagospodarowania przestrzennego gmin uwzględniających kory-
tarze migracyjne zwierząt. Zabudowa przestrzeni odbywa się poprzez tworzenie
miejscowych planów zagospodarowania, często bez uwzględniania wielofunk-
cyjnych celów w skali makro zakładanych dla Bieszczadów. Z wyłączeniem
pewnych terenów z zabudowy wiąże się utrata wartości tych gruntów, która
powinna być rekompensowana właścicielom przez Państwo. Chcąc odnieść
sukces w postaci zasiedlenia żubrami całego łuku Karpat działania związane
z korytarzami migracyjnymi winny mieć charakter międzynarodowy.

Changes in space development regarding refuges and migration
corridors of European bison in Bieszczady Mountains

Migrations of animals are an important part of their behavior. The possibility of
free movement of individuals is the foundation of lasting and stable functioning
of the population. Dispersion and migration affect the distribution, number of

49„Żubry, Lasy, Jeziora”, 22–23 września 2011



animals and spatial structure of the population within the living area. Gene flow
connected with migration among populations is difficult, and sometimes impos-
sible because of space building. Isolation leads to decrease of immunity and
adaptability to environmental changes. Decision of bison introduction to Biesz-
czady Mountains was made, among other reasons, with regard to the low
population density in this region. Currently similar demographic situation is also
observed. Depending of the commune, number of people per square kilometer
is still low, from 5 in Lutowiska to 79 in Zagórz.

Nowadays another ”colonization wave” of these areas is noticeable. Space
development plans lacking animal migration corridors existence may be threat
to bison comfort and free migration possibilities. In Bieszczady Mountains space
development takes place through the creation of local development plans, often
without multifunctional objectives considering at the macro level. The exclusion
of certain areas from building plans means land value loss therefore compen-
sations should be state-regulated. Activities regarding migratory corridors creation
should be international to succeed in entire Carpathian with the bison colonizing.

Wykorzystanie rzeźby terenu przez żubry
w Bieszczadach

Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, Aleksandra Wołoszyn-Gałęza

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

Analizowane były częstość użytkowania oraz preferencje żubrów (Bison bonasus L.)
należących do zachodniej subpopulacji bieszczadzkiej, w odniesieniu do trzech
wyróżnionych kategorii rzeźby terenu: dolin, stoków i grzbietów górskich.
Kategorią najczęściej użytkowaną przez żubry, niezależnie od sezonu były stoki
(niemal 99%). Stwierdzono natomiast wyraźną tendencję do unikania dolin
(wartości wskaźnika Ivleva: –0.88 w zimie i –0.93 w sezonie wegetacyjnym.

Analizie, poddano również dane o stwierdzeniach obecności żubrów,
w obrębie 100 metrowych przedziałów wysokości nad poziomem morza (od
350–1049 m n.p.m). Na badanym obszarze nie wykazano obecności żubrów
poniżej wysokości 450 m n.p.m. w sezonie wegetacyjnym oraz powyżej 949
m n.p.m. w zimie. Najczęściej użytkowanymi były przedziały wysokości:
450–749 m n.p.m. w zimie i 550–849 m n.p.m. latem.

Niewątpliwie w Bieszczadach, jednym z decydujących czynników o doborze
siedlisk przez żubry jest dostępność pokarmu, tak więc ich sezonowe przemiesz-
czenia związane są przede wszystkim z fazami fenologicznymi roślinności
w obrębie przedziałów wysokości nad poziomem morza. Z uwagi na fakt, że
żubr jest największym ssakiem lądowym Europy i jak na razie rzadkie
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przypadki stwierdzeń drapieżnictwa wilków czy niedźwiedzi w odniesieniu do
tego gatunku, wykluczają raczej użytkowanie grzbietów górskich, jako strategii
unikania drapieżników. Dodatkowo, koszty energetyczne związane z pokona-
niem różnicy wysokości oraz zwiększona w takich miejscach ekspozycja na
wiatr, tłumaczą tendencję do unikania przez żubry obszarów położonych
wzdłuż grzbietów górskich.

Stwierdzona tendencja do unikania przez żubry dolin, pomimo łagodniej-
szych tam relatywnie warunków klimatycznych i łatwej dostępności wody
warunkującej obfitość bazy pokarmowej wytłumaczona być może przez fakt, że
w rejonach górskich, doliny pozostają pod największą presją antropogeniczną
(szlaki komunikacyjne, zabudowania, intensywne uprawy). Niemniej szczegó-
łowe wyjaśnienie przyczyn preferencji siedliskowych przez żubry wymagać
będzie badań nad zależnością obecności żubrów w odniesieniu do ekspozycji
stoku w poszczególnych sezonach i różnych warunkach pogodowych oraz
procesu rozwoju wegetacji w aspekcie wysokości nad poziomem morza.

Utilisation of the terrain by wisents in Bieszczady Mountains

Analysed were the frequency of use and preferences of wisents (Bison bonasus
L.), towards three selected categories of terrain features: valleys, slopes and
mountain ridges in Bieszczady. The most frequented category, regardless of the
season were slopes (almost 99%), and a tendency for avoidance has been found
towards valleys (Ivlev’s index values: –0.88 in winter and –0.93 in summer
respectively). In summer, wisents were most frequently recorded at elevations
between 550–849 m a.s.l. while in winter between 450–749 m a.s.l. There were no
records of wisents’ presence in summer below 450 m a.s.l., and in winter above
949 m a.s.l. Possible reasons for such habitat selection patterns were discussed.

W pogoni za turem

Mirosław S. Ryba, Alexander M. Dzieduszycki

Polska Fundacja Odtworzenia Tura

Co pozostało po turze? Oczywiście najbliższym krewnym tura jest dzisiejsze
bydło domowe (Bos taurus domesticatus), jednak wiele cech charakterystycznych
dla tura przetrwało w hiszpańskim bydle arenowym oraz w węgierskim szarym
bydle stepowym. Jeśli chodzi o pokrewieństwo gatunkowe, to tur jest
prawdopodobnie blisko spokrewniony z azjatyckim bydłem : bantengiem (Bos
javanicus) oraz być może koupreyem (Bos sauveli) – najrzadszym żyjącym
gatunkiem dużego ssaka.
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Porównanie profili transkryptomicznych mięśni
szkieletowych bydła domowego, żubra oraz żubronia

Tomasz Sadkowski, Anna Ciecierska, Tomasz Motyl

Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

Dotychczasowe badania, prowadzone przez nasz zespół, z zakresu transkryp-
tomiki mięśni szkieletowych bydła wykazały istotne różnice w profilach
ekspresyjnych genów w zależności od wieku (Sadkowski i wsp., 2006),
polimorfizmu genu miostatyny (Sadkowski i wsp., 2008), a także rasy
i użytkowości badanego bydła (Sadkowski i wsp., 2009a, 2009b). Stwierdziliś-
my, iż fenotyp szybkiego wzrostu mięśni szkieletowych u buhajków rasy
limousine związany jest ze zmianami ekspresji genów osi somatotropowej oraz
powiązanych z nią szlaków metabolicznych (Sadkowski i wsp., 2009a).
Ponadto, udało się nam opracować wspólny wzorzec transkryptomiczny
charakterystyczny dla mięśni szkieletowych buhajków ras mięsnych (limousi-
ne, hereford) (Sadkowski i wsp., 2009b). Powyższe badania prowadzone były
na w pełni zróżnicowanej, dojrzałej tkance mięśniowej. Obecnie w ramach
odrębnego projektu prowadzone są badania nad porównaniem profili trans-
kryptomicznynych komórek satelitarnych mięśni szkieletowych buhajków ras
o różnej użytkowości – typowo mlecznej holsztyńsko-fryzyjskiej i typowo
mięsnych hereford i limousine.

Powyższe wyniki uzyskano poprzez porównanie transkryptomów mięśni
szkieletowych bydła mięsnego z transkryptomem mięśni bydła mlecznego, co
w nie w pełni doskonały sposób pozwoliło na identyfikację genów od-
powiedzialnych za występowanie fenotypu wysokomięsnego u bydła ras
hereford i limousine. Idealnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się
pozyskanie materiału referencyjnego od przodka bydła domowego, który nie
podlegał selekcji w kierunku wysokowydajnych cech rzeźnych czy mlecznych,
a który stanowiłby materiał referencyjny dla wszystkich badanych ras bydła,
niezależnie od ich użytkowości. W obliczu braku możliwości pozyskania
transkryptomu mięśni szkieletowych tura – nieistniejącego już gatunku,
przodka bydła domowego – analiza transkryptomu żubra oraz żubronia
(hybrydy bydła domowego i żubra) wydaje się być najlepszą drogą, która
pozwoliłaby na uzyskanie unikalnego materiału referencyjnego dla bydła
domowego. Żubr jest gatunkiem należącym do tej samej rodziny co tur i bydło
domowe (Bovidae) i w przeciwieństwie do bydła domowego nie był poddawany
selekcji hodowlanej. Porównanie globalnej ekspresji genów w mięśniach
szkieletowych bydła z zastosowaniem transkryptomu żubra jako referencyjnego
pozwoliłoby na ujawnienie znakomitej większości genów zaangażowanych
w budowanie fenotypu wysokiej mięsności czy mleczności bydła domowego.
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Ponadto, analiza transkryptomu mięśni szkieletowych żubra i żubronia pozwoli
na identyfikację genów i szklaków sygnałowych odpowiedzialnych za rozwój
mięśni u tego gatunku.

Z praktycznego punktu widzenia uzyskane wyniki mogą stanowić klucz do
selekcji bydła o użytkowości mięsnej w oparciu o wskaźniki molekularne, co
umożliwiłoby w przyszłości wyprodukowanie komercyjnie dostępnej macierzy
diagnostycznej. Zidentyfikowanie genów zaangażowanych w regulację procesów
miogenezy u bydła o szybkim przyroście masy mięśniowej dostarczyłoby
opartego na racjonalnych podstawach, nowego narzędzia selekcji bydła
w kierunku wysokowydajnej użytkowości jednostronnie mięsnej, co miałoby
istotne znaczenie ekonomiczne i pozwoliłoby na sprawną i efektywną selekcję
przeznaczonych do hodowli osobników. Uzyskane w toku badań wyniki mogą
mieć również istotne znaczenie w szerszym zrozumieniu procesu miogenezy
oraz zapobieganiu skutków dystrofii mięśniowych.

Obecnie zbieramy materiał do badań od żubrów i żubronia.

Badania finansowane z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: PBZKBN-113/P06/2005,
2 P06D 015 30 oraz N N311 123538.

A comparison of skeletal muscle transcriptomic profiles in domestic
cattle, European bison and zubron

Our previous studies on transcriptomics of bovine skeletal muscle showed
significant differences in gene expression profiles depending on age (Sadkowski
et al, 2006) myostatin gene polymorphism (Sadkowski et al, 2008), as well as
breed and performance (Sadkowski et al, 2009a, 2009b). We found that the
phenotype of rapid growing skeletal muscles in young Limousine bulls is
associated with changes in gene expression of somatotrophic axis and related
metabolic pathways (Sadkowski et al, 2009a). Moreover, we were able to
develop a common transcriptomic pattern characteristic for skeletal muscle of
beef breed bulls (Limousine, Hereford) (Sadkowski et al, 2009b). These studies
were conducted in a fully differentiated and developed muscle tissue. Currently,
in the framework of the separate project the comparison of transcriptomic
profiles of skeletal muscle satellite cells from different cattle breeds with varying
performance – typically dairy Holstein-Friesian and typically beef Hereford and
Limousine were done. These results were obtained by comparing the transcrip-
tomes of skeletal muscles of beef cattle with dairy cattle muscle transcriptome,
which is not fully perfect way to identify genes responsible for the occurrence of
muscle phenotype in Hereford and Limousine cattle breeds. The ideal solution
to this problem seems to be to acquire the reference material from the ancestor
of domestic cattle, which was not subject to selection for high-performance of
dairy or beef features, and which would constitute a reference material for all
studied cattle breeds, regardless of their performance. Faced with the impos-
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sibility of obtaining the skeletal muscle transcriptome from aurochs – now the
extinct species, the ancestor of domestic cattle – European bison and zubron
(hybrid of European bison and domestic cattle) transcriptome analysis seems to
be the best way that would allow to obtain a unique reference material for
domestic cattle. Bison is a species belonging to the same family as aurochs and
domestic cattle (Bovidae) and, unlike domestic cattle has not been subjected to
breeding selection. Comparison of global gene expression in skeletal muscle of
cattle with bison as a reference would reveal the vast majority of genes involved
in building a high-meat or dairy phenotype. Furthermore, transcriptome analysis
of skeletal muscle of European bison and zubron will enable the identification of
genes and signaling pathways responsible for muscle development in this species.

From a practical point of view, the results may hold the key to the selection of
cattle for beef performance based on molecular indicators, and the final result (in the
future) would be the production of a commercially available diagnostic microarray
allowing that selection. Identifying genes involved in regulating processes in cattle
myogenesis and fast increase in muscle mass would provide, based on a rational
basis, a new tool for the selection of cattle toward the high-performance of beef
meat, which would have significant economic importance, and would allow for
efficient and effective selection for breeding beef cattle. Results obtained during the
research may also be relevant in a broader understanding of the myogenesis
process and the prevention of muscular dystrophy.

Currently, we are collecting the necessary material from European bison and
zubron.

Research funded by grants from the Ministry of Science and Higher Education: PBZKBN-113/P06/2005,
2 P06D 015 30 oraz N N311 123538.

Analiza sytuacji epizootiologicznej u zwierząt
gospodarskich i wolno żyjących w Bieszczadach

w związku wystąpieniem gruźlicy bydlęcej u żubrów
(Bison bonasus)

Andrzej Salwa1, Krzysztof Anusz2, Mirosław Welz3, Ryszard Wozikowski 4,
Magdalena Zaleska2, Jerzy Kita2

1 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
2 Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego i Katedra Nauk Klinicznych, SGGW Warszawa
3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie
4 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy.

Badania epizootyczne w Bieszczadach prowadzono wśród zwierząt gospodars-
kich jak i dzikich. Celem 18 – letnich badań było określenie częstotliwości
wyników pozytywnych względem wybranych chorób. Procent zainfekowanych
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zwierząt gospodarskich i dzikich wynosi: dla wirusa wścieklizny (12.1% and
47.0%), BVDV bydła – 5.1%, 9.25% and 11.1% jeleń i sarna. Choroba Aujeszkyego
stwierdzona u 6.3% świń, 6.1% dzików, L. interrogans u bydła (16.9%), jelenia
(28.6%) i sarny (22.2%). Brucelozę (B. abortus) stwierdzono tylko u zwierząt
gospodarskich (0.006%). Stwierdzili brak przeciwciał przeciwko wirusa klsycznej
gorączki świń BHV-1. Ponadto w badaniach stwierdzono występowanie zakażeń
M. bovis u 7 krów, 7 żubrów i borsuka. Infekcję M. tuberculosis stwierdzono
również u 3 wilków i jednej krowy. Badania sugerują możliwość transmisji
czynników zakaźnych od zwierząt gospodarskich do dzikich. Istnienie chorób
zakaźnych w populacjach dzikich zwierząt jest problemem, który powoduje
konieczność wprowadzenia kontroli zdrowia tych populacji.

Analysis of the situation epizootiologic in livestock and free-living
wildlife in the Bieszczady Mountains in relation to the occurrence of

tuberculosis in European bison (Bison bonasus)

The epizootiologic analysis were carried out for the livestock and free-living wildlife
in the Bieszczady Mountains. The aim of this study was to determine the frequency
of positive results regarding certain diseases within 18 years of observation. The
percentage of infected livestock and free-living wildlife amounted to: rabies virus
(12.1% and 47.0%), BVDV – bovine – 5.1%, 9.25% and 11.1% red deer and roe
deer. Aujeszky’s disease virus was found in 6.3% of pigs, 6.1% of wild boars, L.
interrogans in cattle (16.9%), deer (28.6%) and roe deer (22.2%). B. abortus
infection demonstrated only in farm animals (0.006%). We found a lack of
antibodies to virus of classical swine fever BHV-1. Moreover, reported studies have
shown cases of occurrence of M. bovis infections in 7 cows, 7 bison and a badger.
M. tuberculosis infection was also found in 3 wolves and a cow. Studies suggest
the possibility of transmission of infectious agents from the livestock to free-living
wildlife. The occurrence of infection in free-living animals is a current problem, and
for this purpose it is necessary to introduce health control of these animals.

Formation of the free-ranging population of European
bison (Bison bonasus) ”Volozhinskaya”

Vasili Shakun

The Scientifically-Practical Centre of The National Academy of Sciences of Belarus for Bioresources, Minsk

The process of formation of free-ranging population of the European bison
”Volozhynskaya” has been analyzed. Its numbers has grown from 15 to 79 in
17 years, an average rate of annual growth is 10.7%, the home range in winter
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is 70 sq. km, in summer it increases to 400 sq. km, and covers almost all forest
area of Nalibokskaya Pushcha. The available habitat consists of flood plains
overgrown with sedges in birch woods, alder and mixed spruce-deciduous
forests, and especially hay meadows mainly situated along rivers: Volka,
Sivichanka, Kamenka and Izled. Woody vegetation (pine, birch, buckthorn
and spruce) dominates in the diet during snowy winters (over 64%). Hay,
grains and root plants are used for supplemental feeding.

Utworzenie wolnej populacji żubra „Volozhinskaya”

Proces kształtowania się wolnej populacji żubra „Volozynskaya” był obiektem
oceny. Populacja wzrosła od 15 osobników do 79 w ciągu 17 lat, a średni
przyrost zrealizowany wynosił 10,7%, zajmowany areał zimą to 70 km2, latem
wzrasta do 400 km2 i pokrywa się niemal całkowicie z powierzchnią Puszczy
Nalibokskaya. Dostępne siedlisko zawiera zalewowe tereny porośnięte turzycą
z drzewostanem złożonym z brzozy, olchy i świerkowo-liściastym, oraz łąki na
siano głownie położone wzdłuż rzek: Volka, Sivichanka, Kamenka and Izled. Żer
pędowy (sosna, brzoza, kruszyna i świerk) dominuje w diecie zimowej (ponad
64%). Siano, zboże i okopowe są stosowane do dokarmiania.

Inbreeding during the European bison rearing in the
16–18 centuries

Taras P. Sipko1, Ivan A. Mizin2

1 Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences. Russia, Moscow
2 Caucasian State Nature Biosphere Reserve, Russia, Adler

For more than 300 years, the effective numbers of E. bison in the Białowieska
Forest, which is the main donor of this species to the whole world, did not
correspond to standards necessary for the preservation of this species’ genetic
polymorphism. All ancestors of presently living E. bison that were included
to the breeding process, originated not from the wild population, but from the
breeding facilities existing in the game park “Białowieża Forest” since the
middle of the 19th century. There were usually 10–30 individuals kept there,
that took part in the breeding, which unavoidably lead to an increase of their
inbreeding.

Comparatively slow rates of population growth in wild herds and especially
in the mountains are alarming. They are significantly lower comparing to
Canadian wood bison which also passed through the extreme decrease of
population size but not at such catastrophic scale. Among important reasons
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of such phenomenon are considerably higher values of inbreeding among the
initial stock of animals being the ancestors of present population, than it was
previously considered. That may have negative consequences for further
survival of the species.

Wsobność historycznej populacji żubrów – w XVI–XVIII wieku

W ciągu co najmniej 300 lat efektywna wielkość populacji żubra w Puszczy
Białowieskiej, która jest głównym źródłem osobników dla stad w całej Europie,
nie przystawała do standardów wymaganych dla ochrony zmienności gatunku.
Wszyscy przodkowie współcześnie żyjącej populacji pochodzą nie z wolnej
populacji, ale z zagród istniejących w parku łowieckim „Białowieża Forest” od
połowy 19 wieku. Zwykle trzymano w zagrodach od 10 do 30 osobników,
kojarzonych ze sobą, co wpływało na wzrost inbredu.

Aktualnie obserwowany powolny wzrost wolnych populacji żubra w górach jest
alarmujący. Przyrost jest zdecydowanie niższy w porównaniu do kanadyjskiego
bizona leśnego, który także przeszedł przez zmniejszenie liczebności, ale nie
w takiej katastroficznej skali. Jedną z przyczyn może być wyższy poziom inbredu
stad założycielskich niż do tej pory zakładany, Może to mieć negatywne
konsekwencje dla przyszłego przetrwania gatunku.

The review of the restitution of the wisent (Bison
bonasus L.) in Ukraine, depending on the option of

management and conservation

Vitalij Smagol, Gleb Gavris

I.I. Schmalhausen Iinstitute of Zoology, National Academy of Ukraine

The number of wisents in Ukraine now is three times lower than it was in the
beginning of 1990s. What makes the matter worse, three acclimatization
centers already disappeared – in Ivano-Frankovska, Rovenska znd Chernigovska
oblasts. Among causes of the species’ depression is a permanent social crisis,
which led to a degradation of the habitat, unreasonable organization of
selection measures and environment-oriented ones, and, what is the most
important, unprecedented scale of poaching. Now only Ouladovska sub-
-population of wisents (Vinnitsa region) demonstrates a stable high numbers.
Groupings of wisents in Lviv region (Maidanska and Lopatinska sub-
-populations) have a tendency for an increase, but only due to external
replenishments. The majority of Ukrainian sub-populations are in the state of
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a great depression, and if no immediate measures are taken, they are doomed
to extinction. So, it became necessary to analyze options for the management
and conservation of wisents, which would provide the possibility to determine
the most efficient conditions of their existence.

– The Lopatinska sub-population (21 individuals), Boukovinska (31 individu-
als), Konotopska (20 individuals), and a part of the Tsumanska (15 individuals)
live within game districts under free conditions and with minimal protection by
men. Such a management/conservation model is the worst, because of a low level
of protection and high level of disturbance produced by forestry activities.

– The Ouladovska sub-population (95 individuals) also lives within a game
district, but being permanently monitored and subject to an active protection
measures. This management/conservation type is quite efficient, but it often
provokes conflicts with owners of forests and farmlands. In this case the
problems result from the absence of mechanisms of compensation for damages
to forest and agricultural crops, caused by the animals, as well as the lack of
agreement regarding the use of land and faunistic resources.

– Maidanska sub-population (11 individuals) lives recently within the
territory of a nature reserve fund of Ukraine, what eliminates problems of
anthropogenic impact and inconsistency among the interests of users. Such
management/conservation conditions are the most optimal and prospective for
an increase of wisent population, but their introduction is impossible for
a wider scale.

– Zaleska sub-population (21 individuals) exists as semi-free herd within
enclosed area (14.5 thousands hectares). The group is very stable, due to a low
level of birthrate and natural mortality. There is also a competition from
species of the same trophic level: total numbers of fallow-deer, roe-deer,
red-deer and sika-deer reach there about 2 thousand individuals, maintained
with substantial supplemental feeding. Maintenance of the enclosure (fencing)
requires significant financial support.

– A small part of Tsumanska sub-population (4 individuals) is maintained
in a specially facilitated enclosure (45 hectares). The target number of wisents
there is planned to reach 8–10 individuals, and after that the excess (mainly
young animals) will be released into surrounding lands. The animals within
the enclosure will serve as a kind of «magnet» for free ranging wisents and
which should prevent them from penetrating to undesired areas.

It seems reasonable to build such enclosures with optimal conditions of
feeding and protection.

In the majority of protected areas, which could be considered as the most
efficient management/conservation measure from the viewpoint of optimization
of particular wisent herds, as well as the economic ability of local organizations.
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Przegląd wyników restytucji żubra (Bison bonasus L.) w Ukrainie,
zależnie od sposobu utrzymania i ochrony

Liczba żubrów w Ukrainie jest obecnie trzykrotnie niższa niż na początku lat 90.
Dodatkowo trzy rezerwaty aklimatyzacyjne nie istnieją – w rejonach Ivano-
-Frankovska, Rovenska znd Chernigovska. Wśród przyczyn zmniejszenia
wielkości populacji gatunku jest permanentny kryzys socjalny, który prowadzi do
degradacji siedlisk, nieodpowiedzialnie organizowanej selekcji i ogromnej skali
kłusownictwa. Aktualnie tylko jedna populacja żubra (rejon Vinnitsa) ma ustabi-
lizowaną wielkość. Ugrupowania żubra w rejonie Lwowa (subpopulacje Maidanska
i Lopatinska) wzrastają, ale dzięki zewnętrznemu wzbogacaniu. Większość
ukraińskich populacji jest wielkiej zapaści i jeśli nie podejmie się działań
w najbliższym czasie, wymrą. Konieczne jest zatem przeanalizowanie opcji dla
ochrony i utrzymania żubrów, które utworzą warunki do dalszego trwania gatunku.

– Lopatinska populacja (21 osobników), Bukovinska (31 zwierząt), Konotopska
(20 os.), i częśc Tsumanskiej (15 os.) znajdują się w obrębie łowieckim
z zapewnieniem minimalnej ochrony. Taki model jest najgorszy z powodu
niskiego poziomu ochrony i wpływu aktywności związanej z produkcją leśną.

– Ouladovska populacja (95 os.) też przebywa na terenie obrębu łowieckiego,
ale jest stale monitorowana i pod ochroną, która jest efektywna. Często powstają
konflikty miedzy leśnikami a rolnictwem. Brakuje mechanizmu rekompensaty
szkód w gospodarce leśnej i rolnej.

– Maidanska populacja (11 os.) przebywa na terytorium rezerwatu natury, co
eliminuje problem wpływów antropogenicznych. Jest to najlepszy sposób ochrony,
ale niemożliwy do zastosowania na szeroką skalę.

– Zaleska populacja (21 os.) to półwolne stado w zagrodzie o pow.14.5
tysięcy ha. Stado jest bardzo stabilne z powodu niskiego przyrostu i niewielkiej
śmiertelności naturalnej. W zagrodzie jest duża konkurencja między roślinożer-
cami – całkowita liczebność stad daniela, sarny, jelenia i jelenia sika wynosi
2 tys. osobników. Zwierzyna jest dokarmiana, co powoduje koszty.

– Mała część populacji Tsumanska (4 os.) jest utrzymywana w zagrodzie
o pow. 45 ha. Docelowo ma tu przebywać 8–10 żubrów, a młodzież będzie
wypuszczana na wolność.

W większości przypadków tereny chronione mogą być rozważane jako
najlepsze obszary dla ochrony żubra.
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Epizoochoryczne rozprzestrzenianie nasion przez żubra
(Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej

Izabela Sondej1, Katarzyna Olejniczak2, Bogdan Jaroszewicz2, Ewa Pirożnikow3

1 Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2 Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Białowieża
3 Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok

Epizoochoria, czyli przenoszenie diaspor na powierzchni ciała zwierzęcia, jest
jednym z podstawowych mechanizmów rozprzestrzeniania roślin na duże
odległości. Przez długi czas ten typ chorii był lekceważony, lecz obecny rozkwit
badań daje nadzieje na lepsze poznanie tego zjawiska. Celem badań było
poznanie składu gatunkowego i liczby nasion przenoszonych przez żubra na
sierści w Puszczy Białowieskiej. Do analizy posłużyły 24 próby sierści
pochodzące z wyczesywania 24 żubrów (13 samic, 7 samców, w przypadku
4 prób brak danych o płci osobnika). Wyczesywanie wykonano w lutym i marcu
2009 roku post mortem na zwierzętach odstrzelonych w ramach regulacji
liczebności populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej. Nasiona znalezione
w sierści zostały oznaczone do gatunku i policzone. W badanych próbach
znaleziono 773 nasiona 24 gatunków roślin z 9 rodzin. Największy udział (92%)
miały nasiona roślin z rodziny Poaceae. Najliczniejsze były nasiona Festuca rubra
(73% wszystkich nasion). Na jeden gram sierści przypadało średnio 16 nasion.
Liczba nasion w próbie nie zależała od masy sierści (R2 = 0,42; p = 0,10537).
W sierści samców odnaleziono mniejszą liczbę gatunków (12), ale większą liczbę
nasion (292) w porównaniu z samicami (16 gatunków, 227 nasion). Spośród 24
gatunków roślin obecnych w próbach, tylko 6 gatunków występowało zarówno
w sierści krów jak i byków. Różnice pomiędzy płciami były istotne statystycznie
(–2 = 178,77; p!0,0001). Wyniki badań wskazują, że żubr może rozprzestrze-
niać nasiona na drodze epizoochorii w Puszczy Białowieskiej. Większość nasion
znalezionych w sierści żubrów posiadało morfologiczne przystosowania do
epizoochorii, jednakże w sierści znajdowały się również nasiona odmiennego
typu. Różnice w liczbie przenoszonych diaspor i gatunków widoczne pomiędzy
płciami mogą wynikać z różnic w zachowaniu zwierząt przy brogach.

Epizoochoric seed dispersal by European bison (Bison bonasus) in
Białowieska Forest

Epizoochory is a seed dispersal on animal’s body. It is one of the basic
mechanisms of long-distance seed dispersal. For a long time an importance of
epizoochory for plant dispersal was neglected, but current research give a chance
for better understanding of this phenomena. The aim of this study was to
investigate the composition of species and number of seeds present in bison’s fur in
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Białowieska Forest in winter period. For this purpose we obtained 24 hair
samples by brushing bison (13 females, 7 males, 4 samples were not assigned
to any sex). Brushing was done in February and March 2009 post mortem. The
animals were culled due to the population control. Seeds found in hair samples
were assigned to plant species and counted. In total, 773 seeds belonging to 24
plant species from 9 families were seeds of grasses (Poaceae; 92%). The most
numerous were seeds of Festuca rubra (73% of all seeds). On average 1 gram
of fur contained 16 seeds. The number of seeds in a sample was not dependent
on the fur mass (R2 = 0,42; p = 0,10537). Males’ fur contained lower number of
species (12) but larger number of seeds (292) than fur of females (16 species,
227 seeds). Only 6 species were present in both the cows’ and the bulls’ fur.
Differences between sexes were statistically significant (÷2 = 178,77; p!0,0001).
Our research showed that E. bison is a potential epizoochoric vector of seeds in
Białowieska Forest. Most seeds identified in bison’s fur had morphological
adaptations to epizoochory, however also seeds of other types were found. The
difference between sexes when the species composition of dispersed seeds and
their numbers are regarded, could result from the different behaviour of male and
female at winter feeding sites.

Badania okrywy włosowej żubra

Danuta Sztych

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

W pracy przeprowadzono ocenę wybranych cech okrywy włosowej 25 żubrów.
Do badań przeznaczono swoiście uporządkowane zbiory włosów, czyli naturalne
zespoły włosowe, pochodzące z brzucha zwierzęcia. W skład tych zespołów
weszły różne typy anatomiczne włosów różniące się cechami jakościowymi,
głównie grubością i długością. Z faktu współobecności w okrywie różnego
rodzaju włosów wynikł podział na frakcję krótkich i cienkich włosów
wełnistych (puchowych) zwaną wewnętrzną, oraz długich, sztywnych i grubych
włosów pokrywowych – stanowiących frakcję zewnętrzną. Włosy pokrywowe,
determinujące zewnętrzne cechy okrywy włosowej, ze względu na dalsze
zróżnicowanie pod względem budowy histologicznej, zostały podzielone na
przewodnie i ościste. We wszystkich badanych okrywach stwierdzono domina-
cję frakcji wewnętrznej, czyli cienkich, bezrdzeniowych włosów wełnistych.
Jej średni udział wynosił 61%, a wahał się w granicach od 45,7% do 76,9%.
Najgrubszą średnicą włókien charakteryzowały się włosy pokrywowe przewod-
nie, najcieńszą wełniste. Obecność rdzenia odnotowano we frakcji zewnętrznej,
u 58,5% włosów pokrywowych. Analiza rodzaju rdzenia wskazała na przewagę
włosów o rdzeniu ciągłym (78,7%). Rdzeń przerywany, podobnie jak rdzeń

61„Żubry, Lasy, Jeziora”, 22–23 września 2011



fragmentaryczny wystąpił u około 10,5% włosów. Kształt, wygląd i budowa
zespołów włosowych okazały się być wypadkową właściwości włosów tworzą-
cych zespół oraz rodzaju i siły działania czynników zewnętrznych.

Badania dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu 2516/B/P01/2009/37

The study on European Bison fur

The paper analyses selected characteristics of E. bison fur on the example of 25
animals. Specifically selected sets of hair, that is natural hair staples from animals’
abdomen, were used for the purpose of this study. The hair staples consist of
various anatomic types of hair, which differ in quality features, mainly length and
thickness. Due to the presence of various types of hair, the paper distinguishes
between two distinct fractions of hair – short and thin wooly hairs create the down
fraction, while the medullated fraction consists of long and firm guard hairs. Guard
hair, which determines external features of animal’s coat, has been further
subdivided into middle and pointed, due to their histological structure. In all
examined cases down hair, that is thin, wooly, non-medullated hair constituted the
majority of the examined fur. Its average share was 61%, and oscillated between
45,7% and 76,9%. Guard, middle hair had the thickest diameter of a single hair
fiber, while down hair the thinnest. The presence of the core has been recorded in
the external (madullated) fraction of fur – in 58,5% of guard hair. Results of the
core analysis showed that the majority of hair had a solid core (78,7%). Intermitted
or fragmented core has been observed in 10,5% of the examined hair. The shape,
appearance and structure of hair staples proved to be the result of the features of
hair forming them, as well as the effect and strength of external factors.

The study was undertaken with funding from the Polish Ministry of Science and Higher Education
– grant No 2516/B/P01/2009/37

Wykorzystanie telemetrii GPS w zarządzaniu stadem
żubrów

Magdalena Tracz, Maciej Tracz

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Szczecin

Wolne stada żubrów wymagają stałego nadzoru i monitoringu. Najskuteczniej-
szą metodą monitoringu jest telemetria GPS, która dostarcza bezcennych
danych o zachowaniu zwierząt i miejscach ich przebywania. W stadach
zachodniopomorskich pierwsze 6 obroży GPS zostało założonych w 2008 r.,
a obecnie żubry noszą 9 obroży GPS. Dzięki danym telemetrycznym zbieranym
w sposób ciągły zweryfikowano wiedzę o stadach w następujących dziedzinach:
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1. Wielkość i zasięg areału stada w Nadleśnictwie Mirosławiec – podawany
na podstawie obserwacji bezpośrednich areał żubrów odbiegał w około 30% od
areału wyznaczonego dzięki telemetrii, obserwacje bezpośrednie nie dawały
informacji o obecności żubrów w zwartych kompleksach leśnych, dopiero dane
GPS pozwoliły ustalić prawdziwy areał.

2. Liczebność stada – w przypadku stada w Nadleśnictwie Mirosławiec,
gdzie liczebność ustalana jest na podstawie obserwacji i corocznie prowadzo-
nych inwentaryzacji, wprowadzenie telemetrii znacznie podniosło dokładność
zbieranych danych i pozwoliło zweryfikować dotychczas podawaną liczebność.
Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu liczeniu grup żubrów z osobnikami
noszącymi obroże. W 2009 r. uznawano, że w stadzie żyje 20 dorosłych samic,
obserwacje w 2010 r. wykazały, że jest ich co najmniej 33.

3. Zachowania zwierząt – dzięki telemetrii udaje się uchwycić specyficzne
zachowania samic podczas porodów i opieki nad cielętami. Matki w wielu
wypadkach rodzą cielęta w stadzie lub tworzą grupy „przedszkolne”. W stadzie
w nadleśnictwie Drawsko najbardziej typowe zachowanie krów, podawane
w literaturze, odejście od stada na moment urodzin i powrót z cielęciem po kilku
dniach występuje tylko w około połowie przypadków urodzeń. Ciekawym
aspektem w tym stadzie jest interakcja z wilkami wykorzystującymi ten sam rewir.
W okresie urodzin cieląt i młodych wilków żubry wyraźnie unikają lęgowego
rewiru drapieżników (dane telemetryczne wręcz obrysowują wilczy rewir).
Bezpośredni wpływ wilków uwidacznia się w synchronizacji porodów żubrów,
której nie obserwuje się w stadzie w Nadleśnictwie Mirosławiec. Telemetria
pozwala także śledzić migracje i pokazuje kierunki wędrówek grup i pojedynczych
osobników na tereny nigdy nie wskazywane w obserwacjach bezpośrednich.

4. Kolizje drogowe – telemetria pozwala zauważyć specyficzne zachowania
zwierząt, które uczestniczyły w wypadku drogowym i przeżyły kolizję bez
poważniejszych obrażeń. Zwierzęta takie wykazują ograniczoną ruchliwość.
Pomiary telemetryczne skoncentrowane przez kilka tygodni punktowo i wy-
spowo na niewielkim obszarze sugerują wypadek. Zwierzę w takim przypadku
może zostać znalezione i poddane obserwacji.

Using the GPS telemetry in management of European bison herd

Free ranging wisent herds require constant supervision and monitoring. The most
effective method of monitoring is GPS telemetry which provides priceless data
about animals behaviour and about sites of their occurrence. In herds in west
Pomerania region, first 6 GPS collars were fitted in 2008, and at present there are
9 active GPS collars. Thanks to telemetric data, collected continuously, there was
possible to verify the knowledge on monitored herds regarding following aspects:

1. The size and extend of the home range of the herd at Mirosławiec Forest
District – estimated on the basis of direst observations differed by about 30% from
the home range delineated with telemetry. Direct observations did not provided
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data on the presence of wisents in compact forest complexes, only after
obtaining GPS data it was possible to determine the true size of the home range.

2. Herd numbers – in the case of the herd from Mirosławiec Forest District, where
wisent numbers are determined on the basis of observations and annual population
census, introduction of telemetry allowed for a considerable increase of an accuracy
of collected data, and for verification of so far estimated population numbers. It was
possible because of simultaneous counting of wisent groups with individuals fitted
with radio-collars. In 2009 it was accepted that in the herd there are 20 adult
females, while observations from 2010 proved that there are at least 33 females.

3. Behaviour of animals – thanks to telemetry, it was possible to record specific
behaviour of females during the parturition and maternal care of calves. In many
cases mothers give birth within the herd or form ”nursery” groups. In the herd of
Drawsko Forest District, the most typical behaviour of cows described in literature
i.e. leaving the herd for the moment of birth and coming back with the calf after
several days occur only in about 50% of birth cases. An interesting aspect
concerning this herd is an interaction with wolves utilising the same area. During
the period of calving, and birth of young wolves, wisents obviously avoid the
breeding area of those predators (telemetric locations of wisents literally delineate
the wolf territory). The direct influence of wolves reflects also in the synchronisa-
tion of births in wisent herd, which is not observed in Mirosławiec Forest District.
The telemetry allows also for following migration routes of wisent groups and
single individuals which were never recorded by direct observations.

4. Traffic accidents – the telemetry allows for noticing specific animal behaviour
that took part in a traffic accident and survived the collision without serious injury.
Such animals display limited mobility. Telemetric bearings concentrated within
a small area for few weeks suggest the participation in an accident. In such case,
an animal can be retrieved and subject to observation.

Capture and Transportation of animals from European
Bison Breeding Centre of Prioksko-Terrasnyj Nature

Biosphere Reserve

Natalia Treboganova

European Bison Breeding Centre, Prioksko-Terrasnyj Nature Biosphere Reserve, Danki, Moscow region

Some methods of European bison transfer between breeding centers are
presented. Author discuss how to determine the size of animal body without
direct measurements. The methods of preparing and loading and uploading
animal is also presented. European bison are transported separate in wooden cages
fitted to their size and this method is working properly for more than 50 years.
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Odławianie i przewożenie zwierząt z Ośrodka Hodowli Żubrów
Rezerwatu Biosfery Prioksko-Terrasnyj

Przedstawiono metody przemieszczania żubrów pomiędzy ośrodkami hodowli.
Autorka omawia sposób określenia wymiarów ciała osobnika bez stosowania
bezpośrednich pomiarów. Podane są również metody przygotowania, załadunku
i wyładunku zwierząt. Żubry są przewożone w drewnianych indywidualnych
drewnianych skrzyniach dopasowanych do rozmiarów zwierzęcia i ten sposób
przewozu sprawdza się bez zarzutu od ponad 50 lat.

New European bison related initiatives in Western
Europe

Joep van de Vlasakker

Flaxfield Nature Consultancy, Belgium

In recent years, several new E. bison conservation projects have been initiated
in Western Europe (e.g. Netherlands and Germany); the size of these projects
range from few to several thousands of hectares. The projects are covering
a wide range of habitats, from dune landscapes along the coast to mountainous
areas. These projects can, if well managed help the conservation of the E.
bison and strengthen the genetic parameters of the species. Also they may
offer a wide range of learning opportunities of the species ecology, human
dimensions etc..

The author will discuss the pro & cons of these initiatives in relation to
their size and goals and evaluate the lessons learned so far.

The author will present a few new promising initiatives in the Netherlands.

Nowe inicjatywy związane z żubrem w zachodniej Europie

W ostatnich latach kilka projektów ochrony żubra rozpoczęto w zachodniej
Europie (np. w Niemczech i Holandii), na powierzchniach od kilku do kilku
tysięcy hektarów. Działania pokrywają różne siedliska, od wydm do wybrzeży
czy gór. Te projekty mogą wspomóc ochronę gatunku i wzmocnić jego paramenty
genetyczne. Oprócz tego mogą oferować możliwości edukacyjne na temat
ekologii gatunku, relacji z człowiekiem i in.

Przedyskutowane będą różne działania również projektowane w Holandii.
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Żubry w Puszczy Boreckiej

Krzysztof Wyrobek, Krzysztof Żoch

Nadleśnictwo Borki

Nadleśnictwo Borki jest zlokalizowane w pięknym zakątku Polski – w Krainie
Wielkich Jezior. Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa jest bliska 26 tysięcy
ha i pokrywa większość ekosystemów Puszczy Boreckiej. Na powierzchni
nadleśnictwa jest wiele rezerwatów i pomników przyrody. Żubry przybyły tu
w 1956 roku i sześć lat później wyszły na wolność do Puszczy Boreckiej.
Początkowo stado pozostawało pod opieką Białowieskiego Parku Narodowego,
a od 1 czerwca 1984 roku Nadleśnictwo Borki nim się zajmuje. Obecnie stado
przekracza 80 osobników i według opracowanego Programu gospodarowania
populacją w Puszczy Boreckiej docelowa wielkość wynosi 90 osobników.

European bison in Borecka Forest

The Borki Forest District is located in very beautiful part of Poland – so called
Land of Thousand Lakes. The total area of Forestry Borki reaches almost 26
thousand ha and large part of it covers very rich ecosystem of Borecka Forest.
Its area includes numerous nature reserves and nature monuments. European
bison were transferred here in 1956 and six years later the free roaming herd
has been established. In the beginning, the herd remained under supervision of
Białowieski National Park but from June 1st of 1984, the Forestry Borki is in
charge of this population. Actually the herd exceeds 80 individuals, and according
to the Management Program for this population, the maximal number of animals
foreseen for this area is 90.
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Status żubra
Zgodnie z klasyfikacją Czerwonych List Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 
(IUCN) żubr Bison bonasus jest gatunkiem zagrożonym o kategorii VU (Vulnerable, 
gatunki o stosunkowo wysokim ryzyku wymarcia), przy czym ocena ta dotyczy wol-
no żyjących populacji. W polskiej czerwonej księdze żubr ma również status gatunku 
zagrożonego.
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Żubr chroniony jest prawem międzynarodowym – jest wpisany do III załączni-
ka Konwencji Berneńskiej, co powoduje, że gospodarowanie tym gatunkiem powin-
no być prowadzone w sposób niezagrażający trwałości populacji. Żubr jest gatun-
kiem priorytetowym wymienionym w Dyrektywie Siedliskowej (92/43/EWG), co 
oznacza, iż na krajach Unii Europejskiej ciąży szczególny obowiązek działania na 
rzecz ochrony tego gatunku. W Polsce żubr podlega ochronie gatunkowej ścisłej na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 września 2004 roku, w spra-
wie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.  U. Nr  220,  
poz. 2237).
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W roku 2004 IUCN opublikowała „European Bison – Status Survey and Conse-
rvation Action Plan” – dokument, który jest wykładnią dalszego procesu restytucji 
i ochrony gatunku. W sierpniu 2007 roku kierownictwo resortu środowiska zatwier-
dziło dokument „Strategia ochrony żubra Bison bonasus w Polsce”. Dokument ten 
określa dalsze zadania stojące przed naszym krajem w dziele restytucji żubra, gatun-
ku, za który Polska jest szczególnie odpowiedzialna.
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Co zagraża żubrom
Podstawowym zagrożeniem dla gatunku 
jest niewielka liczebność jego populacji. 
Zarejestrowane aktualnie w Księdze Ro-
dowodowej 4400 osobników nie zapewnia 
trwałości populacji gatunku. Z małą li-
czebnością wiąże się fragmentacja i izola-
cja stad, co utrudnia i ogranicza możliwo-
ści zachowania zmienności genetycznej 
w obrębie gatunku. Chcąc przeciwdziałać 
temu podstawowemu zagrożeniu dąży się 
do tworzenia nowych populacji i stad za-
równo wolnych, jak i w niewoli.

Wszystkie współcześnie żyjące żubry 
wywodzą się od 12 założycieli. Jeden z za-
łożycieli to przedstawiciel podgatunku 
kaukaskiego, pozostałe to żubry nizinne. 
Pula genowa szczególnie linii nizinnej jest 
bardzo ograniczona i zdominowana przez 
geny jednej pary założycieli. Dodatko-
wo izolacja i fragmentacja siedlisk żubra 
sprawia trudność we właściwym sposo-
bie zarządzania zmiennością genetyczną 
w obrębie populacji. Żubry mają niską 
zmienność genetyczną, więc z ogromną 
troską powinno się wdrażać właściwe 
metody doboru i zachowania zmienności 
genetycznej. Wymagana jest jak najwięk-
sza efektywna wielkość populacji. Wiado-
mo, że populacje o efektywnej wielkości 
równej co najmniej 100 można uznać za 
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5

demograficznie i genetycznie bezpieczne, a takie populacje są zaledwie 4 w Europie. 
Jedynym sposobem powiększenia efektywnej wielkości jest zapewnienie przepływu 
genów między populacjami poprzez przewóz zwierząt. Bez tego typu działań erozja 
zmienności genetycznej w obrębie gatunku będzie postępowała nadal.

Kolejnym zagrożeniem jest niska akceptacja społeczna dla żubra. W powszechnym od-
biorze żubr uznawany jest za zwierzę akceptowalne, ale w rejonach jego bytowania, szcze-
gólnie w przypadkach lokalnego wysokiego zagęszczenia akceptacja dla tych zwierząt spa-
da. Powodem są szkody w gospodarce rolnej i leśnej. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym 
Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkody powodowane przez żubry. Problem braku 
akceptacji jest poważny i bez działań rekompensowania szkód, też utraconych korzyści, 
bardzo trudno jest znaleźć wsparcie dla rozszerzania zasięgu żubra.
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6

Czynnikami wpływającymi ne-
gatywnie na stan populacji żubra 
są choroby i infekcje pasożytnicze. 
Organizm żubra aklimatyzuje pa-
sożyty innych gatunków. Również 
wirusowe choroby bydła domowe-
go (pryszczyca, choroba błękitnego 
języka) są bardzo niebezpieczne 
i powodują bardzo wysoką śmier-
telność. Występowanie i nasilenie 
parazytoz jest wprost proporcjonal-
ne do zagęszczenia populacji, więc 
nie dopuszcza się do tworzenia du-
żych stad na małym areale.

Ostatnim istotnym zagroże-
niem dla trwałości populacji żubra 
jest bizon amerykański, a właści-
wie potencjalne z nim krzyżowa-
nie. Te dwa gatunki są względem 
siebie bardzo bliskie, krzyżują się 
bez barier behawioralnych, a mie-
szańce są płodne. Sprowadzanie do 
Europy w celach komercyjnych bi-
zona sprawia, że zagrożenie to jest 
bardzo prawdopodobne. W Polsce 
bizon jest gatunkiem obcym i in-
wazyjnym i nie można przedstawi-
cieli tego gatunku sprowadzać bez 
zezwolenia Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Niestety ist-
nieją nielegalnie sprowadzone ho-
dowle bizona, a co ważne – niektóre 
w niewielkiej odległości od wolno 
żyjących stad żubra.
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Działania ochronne finansowane przez POIiŚ
Podstawowym celem ochrony żubra jest utrzymanie we właściwym stanie krajowej 
populacji, z dbałością o zachowanie zmienności genetycznej i poprawę warunków 
bytowania zwierząt.

Ze względu na duży udział populacji utrzymywanej w niewoli obydwie formy 
ochrony in situ (w populacjach na wolności) i ex situ (w zagrodach, rezerwatach 
i ogrodach zoologicznych) są dla żubra równie ważne. Biorąc pod uwagę wskazania 
działania 5.1 „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przy-
rodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodno-
ści gatunkowej” V priorytetu, złożono w Centrum Koordynacji Projektów Środowi-
skowych łącznie cztery projekty do finansowania ze środków Programu Operacyjnego 
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Infrastruktura i Środowisko. Trzy z nich skierowane są głównie na ochronę wolnych 
populacji żubra, poprawę warunków bytowania oraz poszukiwanie możliwości roz-
przestrzeniania gatunku. Czwarty projekt dotyczy ochrony żubra ex situ. W Polsce 
większość żubrów w niewoli utrzymywana jest w czterech Ośrodkach Hodowli Żu-
brów (OHŻ) w Pszczynie, Białowieży, Smardzewicach i Niepołomicach i dwóch zagro-
dach pokazowych: w Gołuchowie i Międzyzdrojach.

Projekt „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” realizowany jest przez 
SGGW w Warszawie – Katedrę Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – jako bene-
ficjenta wiodącego we współpracy z Nadleśnictwami Kobiór i Niepołomice, Ośrod-
kiem Kultury Leśnej w Gołuchowie i Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów.
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Główne cele założone w projekcie to:
• utrzymanie istniejących populacji żubra w niewoli,
• poprawa warunków utrzymania żubrów w niewoli,
• utworzenie nowego stada w woj. lubuskim,
• wdrożenie kompleksowego programu ochrony zmienności genetycznej,
• prowadzenie monitoringu genetycznego i zdrowotnego żubrów.

Działania mające na celu utrzymanie stad żubra czy monitorowania ich stanu 
zdrowia dotyczyć będą bezpośrednio stad utrzymywanych przez beneficjentów. Ale 
monitoring genetyczny, analiza rodowodów i wdrażanie programu ochrony zmien-
ności genetycznej dotyczyć będzie całej populacji żubra w kraju łącznie z populacja-
mi wolnymi.
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Bardzo ważnym elementem projektu jest wdrożenie programu zachowania 
zmienności genetycznej w obrębie populacji w niewoli, ale również wzbogacanie puli 
genowej krajowych wolnych stad. Podstawą oceny wartości genetycznej osobników 
jest bieżąca analiza danych rodowodowych i wyników monitoringu DNA, na podsta-
wie których opracowywane są plany kojarzeń. Na bazie informacji rodowodowych 
oceniane jest spokrewnienie między osobnikami i do rozrodu dobierane są jak naj-
mniej spokrewnione pary, co gwarantuje minimalizowanie przyrostu inbredu (skoja-
rzeń krewniaczych) w kolejnych pokoleniach.

Kolejnym elementem dbałości o zachowanie puli genowej gatunku będzie utwo-
rzenie i prowadzenie Banku Genów Żubra, w którym w niskich temperaturach prze-
chowywane będzie zarówno DNA, jak również nasienie samców. Nasienie będzie 
pobierane post mortem od eliminowanych samców i kriokonserwowane (zamrażane 
w ciekłym azocie) jako zabezpieczenie przyszłości gatunku.

Realizacja ochrony zmienności genetycznej wymagać będzie przewożenia żubrów 
między ośrodkami w Polsce oraz przywozu w Bieszczady nowych osobników z zagra-
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nicy w celu wzbogacenia genetycznego populacji tam bytującej. W ten sposób zmniej-
szana będzie izolacja poszczególnych stad i populacji i dzięki przewozowi zwierząt za-
pewni się formę metapopulacji (połączonych stad) żubra w kraju.

W działaniach projektu planuje się prowadzenie monitoringu stanu zdrowia, 
w tym intensywności i ekstensywności inwazji pasożytniczych.

Wszystkie projekty razem realizują wspólne cele i są ze sobą powiązane meryto-
rycznie, a poprowadzone równolegle pozwolą na zachowanie żubra w istniejących sie-
dliskach i przygotowanie się do rozsiedlenia tego gatunku do innych stanowisk w kraju.

Spodziewanymi efektami naszych działań będzie ochrona zmienności genetycz-
nej w populacji żubra, zapewnienie współpracy ośrodków, podniesienie rangi naszego 
kraju w europejskim procesie ochrony gatunku oraz wzrost wiedzy i akceptacji za-
równo dla żubra, jak i potrzeby ochrony przyrody.

We wszystkich projektach prowadzone będą działania informacyjne poprzez stro-
nę internetową, foldery i organizację krajowej konferencji. Przewidywane jest prowa-
dzenie specjalistycznej strony dla osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad 
tym gatunkiem, na której przedstawione będą zasady i możliwości ochrony zmien-
ności czy katalog dobrych praktyk opieki nad żubrem. Można mieć nadzieję, że dzię-
ki projektom żubrami zainteresują się kolejni hodowcy w naszym i innych krajach.
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„The ex situ conservation of European bison  
Bison bonasus in Poland”
The main purpose of the group of projects funded through the Operational Program Infra-
structure and Environment, is to ensure appropriate conservation status for national popula-
tion of E. bison, increase its size and improve its living conditions. The part of the project  
concerning the ex situ conservation, activities will focus on providing proper care for ani-
mals, improving the infrastructure of breeding centers, conducting of genetic monitoring 
and  arranging veterinary care. An important part of the project is the implementation of 
coordinated program concerning the protection of genetic diversity of the species, includ-
ing the exchange of animals between herds and enrichment of the gene pool of free living 
populations. The Bank of European Bison Genes will be created where apart of DNA sam-
ples, stored will be also the semen collected from bulls. An important part, are information 
activities including the annual scientific conference. The expected effects of our actions 
will be protection of genetic diversity, assuring the cooperation between breeding centers, 
upgrading the status of our country in the European process of species’ conservation and 
increase of knowledge and acceptance for European bison and nature conservation.

Zdjęcia w artykule Piotr Wawrzyniak

Projekt POIiŚ „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce”
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