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8.45 Otwarcie Konferencji

9.00–11.30 Sesja referatowa nr I

Piotr Brewczyński Bieżące działania w zakresie ochrony i hodowli żubrów
w Bieszczadach
The current activities for protection and breeding of European
bison in Bieszczady

Piotr Kozla Analysis of reintroduction and formation of European bison
populations in Belarus
Analiza reintrodukcji i formowania populacji żubra w Białorusi

Taras P. Sipko Current status of the European bison in Russia
Aktualna sytuacja żubra w Rosji

Sebastian Cătănoiu, Răzvan Deju The present situation of European bison in Romania
Aktualna sytuacja żubra w Rumunii

Vitalii Smagol, Gleb Gavris The wisent Bison bonasus in Ukraine: dynamics of population,
area of distribution, habitat and limiting factors
Żubr Bison bonasus na Ukrainie: dynamika populacji,
rozmieszczenie, siedlisko oraz czynniki ograniczające

Miloslav Jirků, Martin Šálek,
Martin Konvička, Lukáš Čížek,
Jan Robovský, Dalibor Dostál

Proposal for reintroduction of the European bison in the
Czech Republic
Propozycja reintrodukcji żubra w Republice Czeskiej

Elena F. Sitnikova Creation of a free-roaming population of European bison in
the Bryansk Region (Russia)
Tworzenie wolno żyjącej populacji żubra w Regionie Briańskim
(Rosja)

Natalia Geraskina Formation of free ranging population of Bison bonasus L. in
the Central Russia region, based on the National Park
“Orlovskoe Polesie”
Tworzenie wolnej populacji żubra w Centralnej Rosji na
przykładzie Parku Narodowego “Orlovskoe Polesie”

Krystyna Cielniak,
Jerzy Dackiewicz, Wanda Olech

Działania w projekcie „Ochrona in situ żubra w Polsce – część
północno-wschodnia”
The project: ”In situ conservation of the European bison in
Poland – the north-eastern part”



12.00–15.00 Sesja referatowa nr II

Jan Mazur Żubry w Nadleśnictwie Stuposiany
Wisents in Forest District Stuposiany

Wojciech Bielecki, Jan Mazur,
Józef Amarowicz, Monika
Krajewska

Zwalczanie gruźlicy u żubrów w Bieszczadach
The fight against tuberculosis of wisents from Bieszczady

Monika Krajewska, Blanka
Orłowska, Krzysztof Anusz

Diagnostyka laboratoryjna gruźlicy bydlęcej u zwierząt wolno
żyjących z uwzględnieniem żubrów
Laboratory diagnostics of bovine tuberculosis in wildlife
including bison

Monika Krajewska,
Wojciech Bielecki, Piotr
Wojciechowski,
Katarzyna Mierzwa

Przypadek gruźlicy u żubra w centralnej Polsce
Tuberculosis in European bison in Central Poland – case
report

Pavlo Khoyetskyy Restitution of European bison (Bison bonasus L.) to the
Skolyvski Beskyd (the Eastern Carpathians)
Restytucja żubrów (Bison bonasus L.) w Beskidach Skoliwskich
(Karpaty Wschodnie)

Kajetan Perzanowski,
Maciej Januszczak,
Aleksandra Wołoszyn-Gałęza

Zmienność rejonów koncentracji żubrów z populacji
bieszczadzkiej w cyklu wieloletnim
Variability of concentration sites of wisents from the
Bieszczady population in multiannual cycle

Wanda Olech Wzbogacanie puli genowej żubra w Karpatach Wschodnich
w latach 2001–2012
The enrichment of gene pool of wisent population in Eastern
Carpathians during years 2001–2012

Maciej Januszczak, Aleksandra
Wołoszyn-Gałęza

Kalendarium 15 lat badań Stacji Badawczej Fauny Karpat nad
żubrami w Bieszczadach
15 years of research on wisent in the Bieszczady Mts. at
Carpathian Wildlife Research Station in Ustrzyki Dolne

Ryszard Paszkiewicz,
Maciej Januszczak

50 lat bieszczadzkich żubrów w badaniach, opracowaniach
i publikacjach
50 years of the Bieszczady wisents in research and publications

Maria Chistopolova, Jose
A. Hernandez-Blanco, Alexandr
Minaev, Taras Sipko, Elena
Sitnikova, Vyacheslav Rozhnov

History of the telemetry study of European bison in Russia
Przebieg badań telemetrycznych żubrów w Rosji

Magdalena Tracz, Maciej Tracz Telemetria GPS – teoria i praktyka
GPS telemetry – the theory and practice

Joep van de Vlasakker Rewilding Europe – first bison project in progress – the Tarcu
mountains in Romania
Zdziczenie Europy – pierwszy project z żubrem rozpoczęty
– góry Tarcu w Rumunii
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16.00–18.30 Sesja referatowa nr III

Katarzyna Daleszczyk Hodowla zamknięta żubrów w różnych ośrodkach europejskich
Captive breeding of European bison in various European
centres

Tomasz Kamiński, Rafał
Kowalczyk

Selekcja gatunków drzewiastych przez żubry w Puszczy
Białowieskiej
Selection of woody species by European bison in the
Białowieża Primeval Forest

Nathia Hass Brandtberg Habitat selection of two European bison (Bison bonasus) during
a vegetative season
Wykorzystanie środowiska przez dwa osobniki żubra (Bison
bonasus) w okresie wegetacji

Wojciech Halicki, Bernadetta
Nowoszyńska

Relacje żubr-środowisko w warunkach hodowli na
ograniczonym terenie – wyniki rocznych badań w Sycowicach
The relations wisent-environment in enclosure in Sycowice

Yvonne Kemp European bison in a Dutch dune system
Żubry na wydmach w Holandii

Piotr Kozla, G. Yanuta,
P. Velihurau, A. Kazarez

Ecological characteristics of habitats and state of
“Berezinsko-borisovskaya” and “Volozhynskaya” European
bison populations
Charakterystyka ekologiczna środowiska i stanu dwóch
populacji żubra w Białorusi: “Berezinsko-borisovskaya”
i “Volozhynskaya”

Emilia Hofman-Kamińska, Gildas
Merceron, Hervé Bocherens, Giedrė
Piličiauskienė, Daniel Makowiecki,
Rafał Kowalczyk

Zmiany diety żubra i innych dużych roślinożerców w okresie
Holocenu
Diet variation of European bison and other large herbivores
during the Holocene

Rafał Kowalczyk, Tomasz
Kamiński

Demografia populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej
Demography of European bison population in the Białowieska
Primeval Forest

Agnieszka Chałabis-Mazurek, Jose
Luis Valverde Piedra, Krystyna
Kursa, Michał Krzysiak

Zawartość metali ciężkich w wybranych tkankach żubrów
(Bison bonasus) Puszczy Białowieskiej
Heavy metals content in selected tissues of the European
bison (Bison bonasus) from the Białowieża forest

Maria Dymnicka, Ewa
Arkuszewska, Andrzej Łozicki,
Wanda Olech

Porównanie profilu kwasów tłuszczowych w mięśniu
półścięgnistym (semitendinosus) żubrów i bydła
Comparison of fatty acid profile in m. semitendinosus of the
European bison and cattle

Tommy Svensson Twin calves of European bison born in Eriksberg
Bliźniaki żubra urodzone w Eriksberg

Rainer Glunz Cielę urodzone w wodzie
The calf born in the water
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12.00–14.30 Sesja referatowa nr IV

Joachim Menzel Present facts on DNA-analysis in Germany
Aktualne informacje o analizie DNA w Niemczech

Rainer Glunz The German EBCC wisent DNA project
Projekt kolekcji prób DNA realizowany przez EBCC
w Niemczech

Małgorzata Bołbot, Jan Raczyński Rejestracja rodowodowa żubrów jako narzędzie restytucji
gatunku
The pedigree registration of European bison as a tool in the
restitution of the species

Aleksiei N. Bunevich Lowland-Caucasian bison in the Belarusian part of the
Bialowieska Forest
Żubry nizinno-kaukaskiej linii w białoruskiej części Puszczy
Białowieskiej

Małgorzata Tokarska Żubry z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej w świetle
badań genetycznych
Genetic analyses of the European bison from the Belarusian
part of the Bialowieska Forest

Marlena Wojciechowska,
Zuza Nowak, Artur Gurgul,
Wanda Olech

Analiza struktury genetycznej żubra (Bison bonasus)
z wykorzystaniem markerów SNP
Analysis of the genetic structure of European bison(Bison
bonasus) using SNP markers

Zuza Nowak, Wanda Olech,
Kajetan Perzanowski,
Maciej Januszczak

Żubry w Bieszczadach – razem, czy osobno?
Wisent in Bieszczady Mountains – still isolated herds?

J. Zeyland, Ł. Wolko,
J. Bocianowski, M. Szalata,
A.M. Dzieduszycki, M. Ryba,
J. Śmiełowski, D. Lipiński,
R. Słomski

Kompletny mitochondrialny genom tura (Bos primigenius)
zrekonstruowany ze starożytnego DNA
Complete mitochondrial genome of wild aurochs (Bos
primigenius) reconstructed from ancient DNA

Anna Tabęcka-Łonczyńska,
Magdalena Kulpa, Katarzyna
Kozioł, Marek Koziorowski

Receptory melatoninowe MTR1B w jądrach dojrzałych samców
żubra (Bison bonasus) w okresie krótkiego i długiego dnia
świetlnego
MTR1B melatonin receptors in the testes of mature male
wisent (Bison bonasus) during the different photoperiod seasons
(winter and summer)

Andrzej Życzyński Badania spermatogenezy żubroni – mieszańców
międzyrodzajowych Bos taurus i Bison bonasus
Research on spermatogenesis of żubroń – inter genera
crossbreds between wisent Bison bonasus and domestic cattle
Bos taurus

Danuta Sztych, Wanda Olech Budowa anatomiczna włosa żubra, bydła i żubronia
Anatomical structure of hair in European bison, cattle and
their crossbreds “żubroń”
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Fernando Morán European bison adaptation process in Spain – experience after
transport from Poland (2010) and from the Netherland (2012)
Proces adaptacji żubra w Hiszpanii – doświadczenia po
transportach z Polski (2010) i Holandii (2012)

16.30–18.30 Sesja referatowa nr V

Mieczysław Hławiczka Wybrane przypadki interwencji lekarsko-weterynaryjnej
Chosen examples of veterinarian interventions

Agnieszka Suchecka, Wanda Olech Projekt „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce”
Project ”The ex situ conservation of European bison Bison
bonasus in Poland”.

Barbara Osińska, Wojciech
Bielecki, Magdalena Rzewuska,
Jerzy Dackiewicz

Przypadek martwicowego zapalenia błony śluzowej krtani
u żubra
Necrotic laryngitis of European bison – case report

Władysław Cabaj, Justyna Bień,
Aleksandra Cybulska, Aleksandra
Kornacka, Michał K. Krzysiak,
Bożena Moskwa

Neospora caninum u żubrów eliminowanych w Białowieży
w latach 2012–2013
Neospora caninum in European bison eliminated at Białowieża
in 2012–2013

Natalia V. Treboganova, A.S.
Moskvin

The composition of protists in bowels of European bison
(Bison bonasus L.) and American bison (Bison bison L.)
Skład flory pierwotniaczej przewodu pokarmowego żubra
(Bison bonasus L.) i bizona (Bison bison L.)

Igor Gusarov, Kira Lalueva Microfauna of European bison rumen
Mikrofauna treści żwacza u żubra

Renata Miltko, Grzegorz Bełżecki,
Artur Obidziński, Jacek Skomiał

Pierwotniaki żwaczowe żubra europejskiego (Bison bonasus)
– doniesienie wstępne
The rumen protozoa of the European bison (Bison bonasus)
– preliminary study

Katarzyna Olbrych, Kaja
Urbańska, Michał Krzysiak,
Tomasz Szara, Bartłomiej J.
Bartyzel

Ocena wymazów z pochwy samic żubra (Bison bonasus L.)
– wyniki wstępne
Evaluation of vaginal swabs in European bison (Bison bonasus
L.) – preliminary results

Elżbieta Czykier Przypadek lewostronnego wnętrostwa jądra żubra: opis
histologiczny i pomiary morfometryczne
Case of cryptorchid left testis in a European bison: Histological
and morphomteric description

Taras P. Sipko, M.D. Chistopolova Trophy hunting for the European bison and the monitoring
of morphological parameters of its population
Trofeowe polowania na żubra i monitorowanie parametrów
morfologicznych jego populacji

Maciej Januszczak Metodyka pobierania próbek włosowych żubra Bison bonasus
w terenie
Instruction for the field collection of hair samples from
wisents Bison bonasus

Mirosław Ryba i inni Śladami zaginionych gatunków – relacja z wyprawy do
Kambodży i Wietnamu w poszukiwaniu próbek wymarłego
gatunku Bos Sauveli – Kouprey
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Zwalczanie gruźlicy u żubrów w Bieszczadach

Wojciech Bielecki, Jan Mazur1, Józef Amarowicz2, Monika Krajewska3

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
1 Nadleśnictwo Stuposiany
2 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych
3 Zakład Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach

W 2010 roku w Bieszczadach na terenie Nadleśnictwa Stuposiany znaleziono
padłą krowę żubra. Sekcja i badanie mikrobiologiczne wskazały, że przyczyną
śmierci była gruźlica powodowana przez Mycobacterium bovis. Kolejne martwe
żubry z tego ugrupowania były znajdowane w latach 2011–2012. W celu
ochrony zdrowia całej populacji w Bieszczadach była istotna likwidacaj ogniska
gruźlicy czyli eliminacja stada Górny San bytujące na terenie Nadleśnictwa
Stuposiany i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W okresie od 12 grudnia
2012 roku do 7 marca 2013 roku wyeliminowano 19 zubrów oraz znaleziono
5 padłych. W próbach tkanek pochodzących od wszystkich tych zwierząt
stwierdzono obecność prątka gruźlicy.

The fight against tuberculosis of wisents from Bieszczady

In year 2010 in Bieszczady on area administrated by Forest Inspectorate
Stuposiany the dead European bison cow was found. Necropsy and microbiological
investigation shows that cause of dead was tuberculosis caused by Mycobacterium
bovis. During years 2011 and 2012 were found next dead bison. It was crucial, that
for health protection of whole bison population in Bieszczady all animals from the
infected herd in Forest Inspectorate Stuposiany and National Park of Bieszczady
should be eliminated. In period between December 12th, 2012 and March 7th, 2013
20 individuals were eliminated and there were found remains of four bison. In all
biologic material from these cases Mycobacterium bovis was found.

Rejestracja rodowodowa żubrów jako narzędzie
restytucji gatunku

Małgorzata Bołbot, Jan Raczyński

Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Zagłada ostatniej dzikiej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej w 1919 r.
stała się bodźcem do zorganizowania akcji restytucyjnej i doprowadziła do
założenia w Berlinie w 1923 roku Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony



Żubra (MTOŻ). Pierwszym zadaniem MTOŻ było sporządzenie spisu iloś-
ciowego, a następnie ewidencji żubrów pozostałych w hodowlach zamkniętych,
która dała początek Księdze Rodowodowej Żubrów (KRŻ). Pierwsze wydanie
KRŻ za lata 1931–1936 opracowali w Niemczech Goerd von der Groeben i dr
Erna Mohr. Po II wojnie od 1947 r. wydawanie KRŻ przejął dr Jan Żabiński
i od tego czasu Księga wydawana jest w Polsce. W KRŻ rejestrowane są
corocznie wszystkie żubry żyjące na świecie. Osobniki z hodowli zagrodowych
notowane są indywidualnie z nadawanymi przez Redakcję KRŻ numerami
rodowodowymi. Żubry żyjące w hodowlach wolnych rejestrowane są tylko
liczbowo według stanów na koniec każdego roku. Oddzielnie prowadzi się
ewidencję dwóch linii hodowlanych: żubrów nizinnych (białowieskich) oraz
białowiesko-kaukaskich, będących potomkami jednego osobnika podgatunku
żubra górskiego M 100 KAUKASUS. Liczba hodowli zagrodowych (ośrodków
hodowlanych, ogrodów zoologicznych oraz zagród ekspozycyjnych), rosnąca
do połowy lat 80. ub. wieku, ustabilizowała się w ostatnim okresie; w 2011
roku żyły w nich 1552 żubry. Liczba żubrów żyjących w hodowlach wolnych
i półwolnych wzrastała do I połowy lat 90. XX wieku. Nowa tendencja
wzrostowa pojawiła się w 2011 r., kiedy stan osiągnął 3111 osobników – co
stanowiło 66,7% światowego stada. Obok KRŻ międzynarodowy charakter
mają istniejące przy SGGW w Warszawie – Centrum Ochrony Żubra (European
Bison Conservation Center) oraz Europejskie Biuro Doradcze ds. Żubrów
(European Bison Advisory Center). Obie organizacje, bazując na rodowodach
żubrów, działają w kierunku ograniczania inbredu światowego stada poprzez
oparty na ocenach genetycznych dobór osobników do rozrodu. Hodowle
rodowodowe żubrów w zagrodach oraz rozwijające się w Europie Środkowej
i Wschodniej stada wolnościowe doprowadziły do wzrostu liczebności zwierząt
do 4663 osobników (2011 r.) oraz stwarzają szansę na dalszy rozwój populacji
żubrów na świecie i poprawę genetycznej jakości światowego stada.

The pedigree registration of European bison
as a tool in the restitution of the species

The extinction of the last wild population of European bison in Poland’s
Białowieska Forest in 1919 became a stimulus for action to restitute the species,
leading to the establishment in Berlin in 1923 of the International Society for the
Protection of the European Bison (Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des
Wisents). This body’s first task was the drawing up of a census-based inventory,
followed later by fuller registration of the European bison being held in captivity
at this time. This was the beginning of European Bison Pedigree Book. The first
edition of the Pedigree Book, covering the years 1931–1936, was the work in
Germany of Goerd von der Groeben and Erna Mohr. However, when the Second
World War ended, it was to Poland that responsibility for publishing the book
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passed, Dr Jan Żabiński being given charge of the work in 1947. European Bison
Pedigree Book (EBPB) has since assumed the task of annual registration of all
European bison alive in the world. Animals kept in captivity in enclosures are
noted as individuals, and assigned pedigree numbers by the Editorial Office of
the EBPB. For obvious reasons, the breeding centres maintaining free-ranging
populations may only be registered in line with the size of the population at the
end of each year. Registration proceeds in parallel for two breeding lines – that
of the Lowland (Białowieża) line and that of the Lowland-Caucasian line, the
latter descending from the bull No.100 KAUKASUS – the single surviving individual
of the Caucasian bison subspecies. The number of centers engaging in
enclosure-based breeding (breeding centres, zoos and show reserves/enclosures)
increased steadily up to the mid-1980s, but has since stabilized. In 2011, the
centers kept a total of 1552 European bison. In turn, the numbers of European
bison at centers where animals are free-ranging or semi-free-ranging also
increased up to the first half of the 1990s, and the years since 2011 have again
brought an upward trend. As of 2011, there were 3111 wild bison, this
representing 66.7% of the world herd. Institutions existing alongside the EBPB
include, at Warsaw University of Life Sciences (SGGW), the European Bison
Conservation Centre (EBCC) and the European Bison Advisory Center (EBAC).
Both of these units draw on pedigree information as they seek to limit inbreeding
in the world herd through genetic-based assessments of which animals should
be bred with. Pedigree breeding of bison in enclosures combined with the
growing free-ranging herds in Central and Eastern Europe allowed to ensure that
there were 4663 bison in all categories as of 2011, with every chance of the
world population growing further, while also improving qualitatively in genetic
terms.

Habitat selection of two European bison (Bison
bonasus) during a vegetative season

Nathia Hass Brandtberg

Section for Ecology and Evolution, Copenhagen University, Denmark

Habitat selection of the European bison has until now mainly been studied in
the Carpathian Mountains and in the Polish and Belarusian Białowieska
forest, where results have shown that the European bison selected deciduous
forest-dominated habitats with a preference for complex mosaics of forest and
patches of grass in the vegetative season. I studied an introduced European
bison male and female on the Danish island Bornholm and found that the two
European bison in the vegetative season selected uncultured cut coniferous
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forest habitat. In a 24 h period the two European bison spent significantly
different amount of time in the various habitats with largest amount of time
spent in the preferred uncultured cut coniferous forest habitat in the nocturnal
period and coniferous forest habitat in the diurnal period. There was no
significant difference between the male and female and no competition with
other ungulates and predators could have influenced the results, but the large
amount of time spent in coniferous forest habitat through the diurnal period
could be due to human disturbance. Furthermore did this study indicate
a non-proportional distribution between habitat selection and habitat availa-
bility, which have been observed previously in other herbivores.

Wykorzystanie środowiska przez dwa osobniki żubra
(Bison bonasus) w okresie wegetacji

Wykorzystanie środowiska przez żubry było do tej pory badane w populacjach
bytujących w Karpatach Wschodnich oraz w polskiej i białoruskiej części Puszczy
Białowieskiej, gdzie żubry w sezonie wegetacyjnym preferują dominujące
środowisko lasów liściastych i otwartych terenów. Badania dotyczyły żubrów
wprowadzonych do zagrody w Lesie Almindingen na wyspie Bornholm. Badaniami
objęto wykorzystanie środowiska w zagrodzie przez dwa żubry, samca i samicę,
zaopatrzone w obroże telemetryczne i stwierdzono, że w sezonie wegetacyjnym
żubry przebywały w różnych środowiskach z przewagą lasu iglastego. Nie
stwierdzono różnic między wynikami dla samca i samicy i nie zauważono
żadnych oznak konkurencji z innymi kopytnymi, ale duży udział czasu spędza-
nego w lesie iglastym może być efektem niepokojenia przez ludzi. Badania
potwierdziły brak korelacji miedzy preferencją i dostępnością siedlisk.

Bieżące działania w zakresie ochrony
i hodowli żubrów w Bieszczadach

Piotr Brewczyński

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Pierwsze żubry powróciły w Bieszczady w 1963 roku. Liczebność żubrów waha
się w ostatnich latach od około 250 do 300. W marcu 2013 roku liczebność
bieszczadzkich żubrów została oszacowana na 256 osobników, w tym 34 cielęta
(13,3%). Naturalna śmiertelność żubrów jest niska i wg. zebranych danych
z terenu wynosi około 6%. Od 50 lat bieszczadzkimi żubrami opiekują się
podkarpaccy leśnicy, jednak do roku 2009 była to opieka nieformalna. Dopiero
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4 lata temu RDLP w Krośnie stała się formalnym opiekunem bieszczadzkich
żubrów. Jako opiekun, RDLP w Krośnie kieruje, nadzoruje i koordynuje
wszystkie działania podmiotów zajmujących się bieszczadzkimi żubrami
w terenie. Występuje z wnioskami o decyzje na przetrzymywanie, odławianie,
odstrzał żubrów, itp. W realizacji zadań opiekuna pomaga Komisja ds.
ochrony i hodowli żubrów na terenie RDLP w Krośnie – organ opiniodaw-
czo-doradczy, złożony z przedstawicieli świata nauki, praktyków sprawujących
faktyczną opiekę w terenie, służb weterynaryjnych oraz RDOŚ, który opiniuje
i wskazuje konieczne działania hodowlano-ochronne. Bieżąca działalność
hodowlano–ochronna prowadzona przez RDLP w Krośnie polega na dokar-
mianiu żubrów w okresie zimowym, monitoringu zdrowotnym, przestrzennym,
genetycznym, zasilaniu populacji wyselekcjonowanymi pod kątem genetycznym
osobnikami z hodowli zamkniętych oraz przekazywaniu społeczeństwu wiedzy
na temat żubra. W przeszłości działania te prowadzone były ze środków
własnych LP, potem ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Obecnie są one
realizowane w ramach projektu: „Ochrona in situ żubra w Polsce – część
południowa”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (85%)
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (15%). Całkowita wartość projektu wynosi 3 821 599,2 PLN. Benefic-
jentem Głównym projektu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie. W projekcie biorą udział także cztery nadleśnictwa: Baligród,
Komańcza, Lutowiska oraz Stuposiany. Niestety projekt ten kończy się w 2013
roku. Na rok 2014 planowany jest projekt „Kontynuacja ochrony in situ żubra
w Polsce – część południowa”, którego wartość wynosi 1 058 024,0 PLN. Na
dzień dzisiejszy projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia
– czekamy na podpisanie umowy. W projekcie kontynuowana będzie większość
zadań realizowanych obecnie. W ostatnich latach prowadzono również nad-
zwyczajne działania związane z likwidacją ogniska gruźlicy wśród bieszczadz-
kich żubrów. Żubry stały się trwałym elementem bieszczadzkiej przyrody.
Pomimo licznych problemów, do których zaliczyć trzeba przede wszystkim
gruźlicę, ich populacja rozwija się dość dynamicznie. W ochronie tutejszych
żubrów prym wiodą leśnicy, którzy nie tylko wykonują zadania ochronne
w terenie, ale również zdobywają na nie środki finansowe.

The current activities for protection
and breeding of European bison in Bieszczady

The first European bison came back to the Bieszczady Mountains in 1963. The
number of bison ranges between 250–300 in the last years. In March 2013 the
Bieszczady bison population was estimated for 256 individuals, including 34
calves (13,3%). Natural death rate is low, and according to the collected field
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data it amounts to ca. 6%. Until 2009 it was an informal care, though only 4 years
ago the Regional Directorate of State Forests in Krosno became an official
attendant of the Bieszczady bison, running, supervising and coordinating all
activities of this subject in the area. It applies for decisions of keeping, catching,
eliminating wisents, etc. Execution of its tasks is being aided by Commission for
Protection and Breeding of Bison on the territory of Regional Directorate of State
Forests in Krosno. This advisory body, consisting of representatives of the world
of science, practitioners active in the area, and Regional Directorate of
Environment Protection, gives advisory opinions and indicates necessary breeding
and protective activities. The ongoing breeding and protective activities run by
Regional Directorate of State Forests in Krosno consist of winter feeding, health
and genetic monitoring, supplying the population with genetically healthy
individuals from breeding stations as well as providing the local community with
the knowledge concerning wisents. In the past, these activities were financed
from the own means of State Forests, later on by Provincial Fund of Environment
and Water Economy Protection and National Fund of Environment and Water
Economy Protection. At present they are being carried out under the Project
“Protection of bison in situ in Poland – Southern part”, which is financed by
European Regional Development Fund as part of Infrastructure and Environment
Program (85%) and by National Fund of Environment and Water Economy
Protection (15%). The whole value of the Project amounts to 3 821 599,2 PLN.
The main beneficiary is Regional Directorate of State Forests in Krosno
cooperating with four partners: State Forests District Offices Baligród, Komańcza,
Lutowiska and Stuposiany. For 2014 the Project “Continuation of protection of
bison in situ – Southern Part” is being planned. For the time being the Project
has been positively assessed at the level II – we are waiting for agreement to
be signed. In the Project most of the tasks carried out so far will be continued.
In the recent years extraordinary activities concerning liquidation of outbreaks of
tuberculosis in one herd of the Bieszczady population were also conducted.
Despite numerous problems, mainly those connected with tuberculosis, the
population is developing quite dynamically. The foresters, who not only carry out
protective activities in the area, but also acquire financial means for them, lead
the way in protection of bison in the Bieszczady Mountains.
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Lowland-Caucasian bison in the Belarusian part
of the Bialowieska Forest

Aleksiei N. Bunevich

GPU Nationalnyi Park ”Belovezhkaya Pushcha”, Kamenjuki, Belarus

The work to restore the bison in the Belarusian part of the Bialowieza Forest
began in 1946, i.e. 27 years after species’ disappearance. First imported group
consisted of five animals of Lowland-Caucasian line and percentage of blood
of the Caucasian bison was quite high – from 2/64 to 6/64. In order to prevent
the negative effects of inbreeding, in 1949 next five animals belonging to
Bialowieza line were imported. From that time the breeding between
Lowland-Caucasian and originally Bialowieza line bison took place in the
enclosure, and since 1953 also in freedom. In June this year all young animals
of LC line from 7 ha enclosure were released. The joint breeding of both lines
of wisents lasted until year 1964. During this 18 year period (1946–1964), 107
calves of Lowland-Caucasian line were born, and only 10 calves within the
pure Lowland (Bialowieza) line. In 1964, all the young 2–3-year-old Lowland-
-Caucasian animals were captured and put into enclosure and during this time
all adult LC males were kept in the pens. By the end of winter 1964 all hybrids
between subspecies Lowland-Caucasian individuals were kept in the enclosure
and they all left the Republic of Belarus before the end of 1969. This year was
marked in the history as the year of the free herds of Bialowieza subspecies
creation. But the analysis of pedigrees of bison living in the wild has shown
that in 1957 there were not found two LC males 994 BYEDUNIN and 1049
BYEGLEC and in 1960 male 1172 BYENTOS, in year 1963 the female 1510
BYELOMORKA. Doubtful is the genetic purity of male of Białowieża line 1229
POMYSLNY, transferred from Poland in 1962 to the Belarusian part of the
Białowieska Forest. According to the genealogy of the male his parents were
female 902 PODWIKA and male 736 PONURY, both of Bialowieza origin.Thus,
the losses in the wild of four Lowland-Caucasian bison and suspicious
pedigree of male POMYSLNY, raises doubts about the genetic purity of the
present bison population of the Belarusian part of Białowieska Forest.

Żubry nizinno-kaukaskiej linii w białoruskiej części Puszczy
Białowieskiej

Prace mające na celu przywrócenie żubra w białoruskiej części Puszczy
Białowieskiej rozpoczęły się w 1946 roku, czyli 27 lat pozniknięciu gatunku.
Pierwsza sprowadzona grupa składała się z pięciu żubrów linii białowiesko-
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-kaukaskiej z udziałem genów samca podgatunku kaukaskiego pomiędzy 2/64 a
6/64. W celu uniknięcia negatywnych skutków chowu wsobnego, w 1949 roku
zostały przywiezione kolejne zwierzęta linii nizinnej. Od tego czasu kojarzono
żubry linii białowiesko-kaukaskiej i nizinnej ze sobą początkowo w zagrodach
a od 1953 roku również na wolności. W czerwcu 1953 roku wszystkie młode
zwierzęta linii LC wypuszczono na wolność. Wspólna hodowla obydwu linii żubra
trwała do 1964 roku. Przez 18 lat (1946–1964), łącznie urodziło się 107 cieląt
linii białowiesko-kaukaskiej i tylko 10 czystej linii nizinnej. W 1964 roku wszystkie
młode 2–3-letnie osobniki linii białowiesko-kaukaskiej były odłowione i trzymane
w zagrodach, a dorosłe osobniki tej linii przez cały czas były w zagrodach. Pod
koniec zimy 1964 roku wszystkie mieszańce między podgatunkami były utrzy-
mywane w zagrodach i wszystkie opuściły teren Białorusi do końca 1969 roku
i ten rok uznano jako początek hodowli żubrów nizinnych w Białorusi. Ale analiza
rodowodów żyjących na wolności żubrów wykazała, że w 1957 nie znaleziono
dwóch samców linii LC 994 BYEDUNIN i 1049 BYEGLEC, a w 1960 roku nie
znaleziono samca 1172 BYENTOS, w 1963 samicy 1510 BYELOMORKA. Wątpliwa
jest również czystość genetyczna samca 1229 POMYSLNY sprowadzonego z Polski
w 1962 roku do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Według genealogii
oboje jego rodzice są linii nizinnej. Jeśli nie jest to prawdą to dostaliśmy samca
– mieszańca między podgatunkami. Zatem z powodu „zagubienia” czterech
osobników linii białowiesko-kaukaskiej i niewyjaśnionego pochodzenia samca
POMYSLNY, powstały wątpliwości co do czystości podgatunkowej wolnej populacji
żubra w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.

Neospora caninum u żubrów eliminowanych
w Białowieży w latach 2012–2013

Władysław Cabaj, Justyna Bień, Aleksandra Cybulska, Aleksandra Kornacka,
Michał K. Krzysiak1, Bożena Moskwa

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Warszawa
1 Białowieski Park Narodowy w Białowieży

Obecność przeciwciał przeciw Neospora caninum oceniano u żubrów (Bison
bonasus bonasus) eliminowanych i immobilizowanych w Białowieży w latach
2012–2013. Surowice 32 osobników, różnej płci i w różnym wieku, badano na
obecność przeciwciał przeciw N. caninum przy użyciu zestawu firmy IDEEX
Inc. USA. Pozytywną odpowiedź, czyli obecność przeciwciał (S/P " 0,4)
stwierdzono u 9 żubrów (28,1 %). Pochodziły one od 6 osobników płci męskiej
i 3 osobników płci żeńskiej. Były to: 8-letnia krowa PORWANKA z OHŻ
w Białowieży; jej kilkudniowy potomek, 15-letni byk o numerze L676, roczna
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jałówka o imieniu POPPEA (L654), 20-letni byk, dwu i pół letni byk, 22-letni
byk, 6-letnia krowa oraz 5-letni byk. Najwyższy poziom przeciwciał stwierdzono
u 8 letniej krowy o imieniu PORWANKA i jej potomstwa płci żeńskiej (POPPEA)
z roku 2011. Fakt, że pozytywną krowę stwierdzono w ośrodku hodowlanym
w Białowieży, umożliwił analizę wszystkich urodzeń cieląt przez tę krowę od
3 roku jej życia, ze zwróceniem uwagi na jego negatywny wpływ dla praktyki
hodowlanej. Monitoring żubrów w kierunku obecności N. caninum powinien
być kontynuowany ze względu na coraz większe potencjalne zagrożenie tym
pierwotniakiem dla restytucji gatunku żubra oraz dla praktyki hodowlanej
stosowanej w OHŻ w Białowieży.

Neospora caninum in European bison eliminated
at Białowieża in 2012–2013

The prevalence of antibodies to Neospora caninum was examined in European
bison (Bison bonasus bonasus L.) eliminated or immobilized in Białowieża,
Poland in 2012–2013. Sera from 32 European bison, of different ages and
sexes, were tested for N.caninum antibodies using an ELISA test. Positive
antibody responses were found in 9 bison (a prevalence of 28,1%). Our results
confirmed indicate the growing presence of N. caninum in the European bison
living in Białowieża. Additionally, the negative impact of this protozoan parasite
on the bison reproductive process is discussed using the example of the cow
PORWANKA.

The present situation of European bison in Romania

Sebastian Cătănoiu, Răzvan Deju

Vânători Neamţ Natural Park, Vânători Neamţ (Neamţ county), Romania

In the last years, the number of wisents in Romania has seen a steady increase,
based on the natural growth, but also on new imports from Western countries.
Besides well known wisent reserves belonging to National Forest Administ-
ration (Hateg Slivut, Neagra Bucsani, Vanatori Neamt), based on a private
initiative – a new wisent reserve (Vama Buzaului) was established in 2008.
Currently, in Romania, the are 112 animals Lowland–Caucasian (captive,
semi-free and free), all of them being recorded in the European Bison Pedigree
Book. The semi-free populations represent 75% of the whole Romanian wisent
population, which creates a solid basis for new reintroductions. In spring 2012
and 2013 the Vânători Neamt Nature Park Administration successfully
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released to the wild two groups of wisents (5 individuals each). A feasibility
study for wisent reintroduction in Southern Carpathians (Romania) was
delivered in December 2012.

Aktualna sytuacja żubra w Rumunii

W ostatnich latach liczebność populacji żubra w Rumunii wydaje się stabilnie
wzrastać na bazie naturalnego przyrostu oraz importów z krajów zachodniej
Europy. Opróch dobrze znanych rezerwatów będących pod zarządem adminis-
tracji lasów państwowych (Hateg Slivut, Neagra Bucsani, Vanatori Neamt), nowy
rezerwat dla żubra został utworzony z prywatnej inicjatywy w 2008 roku w Vama
Buzaului. Aktualnie w Rumunii mamy 112 żubrów linii białowiesko-kaukaskiej (w
niewoli, w hodowli pół-wolnej i w wolnej populacji) i wszystkie stada są
rejestrowane w Księdze Rodowodowej Żubrów. W stadach pół-wolnych (rezer-
watowych) znajduje się 75% populacji rumuńskiej, co tworzy solidną bazę do
nowych reintrodukcji. Wiosną 2012 i 2013 roku pracownicy Parku Natury
Vânători Neamt z sukcesem wypuścili na wolność dwie grupy żubrów (każda po
pięć osobników). Ocena naukowa na temat reintrodukcji żubra w południowych
Karpatach została wykonana w grudniu 2012 roku.

Zawartość metali ciężkich w wybranych tkankach
żubrów (Bison bonasus) Puszczy Białowieskiej

Agnieszka Chałabis-Mazurek, Jose Luis Valverde Piedra, Krystyna Kursa,
Michał K. Krzysiak1

Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie
1 Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

Zwierzęta wolno żyjące poprzez pełną integrację ze środowiskiem naturalnym
narażone są bezpośrednio na jego oddziaływanie, dlatego stanowią istotny
wskaźnik jego zanieczyszczenia. Pomimo że żubry żyją na terenach objętych
ochroną prawną, postępująca chemizacja rolnictwa, rozwój komunikacji,
a przede wszystkim transgraniczna wymiana zanieczyszczeń atmosferycznych
z sąsiednimi krajami powoduje, że środowisko życia tych zwierząt nie jest
wolne od chemicznych zanieczyszczeń. Celem badań była ocena zawartości
ołowiu, kadmu i rtęci w wybranych tkankach żubrów. Materiał do badań
pobrano w czasie sekcji żubrów wyeliminowanych w ramach corocznych
odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych w Puszczy Białowieskiej. Badania prze-
prowadzono na 6 zwierzętach obojga płci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat.

18 Streszczenia referatów



Pobrano wycinki wątroby, kości, sierści i raciczek, które następnie prze-
chowywano w temperaturze –20°C do czasu wykonania analiz. Próbki liofili-
zowano, mielono i homogenizowano, a następnie mineralizowano przy użyciu
pieca mikrofalowego Multiwave 3000, Anton Paar. Oznaczenie zawartości
ołowiu i kadmu w uzyskanych mineralizatach przeprowadzono przy użyciu
spektrometru absorpcji atomowej SpektrAA 220Z ze wzbudzeniem elektroter-
micznym i korekcją tła Zeeman, Varian. Zawartość rtęci oznaczono bezpośred-
nio w liofilizatach techniką zimnych par (analizator rtęci MA-2000, NIC).
Sierść i raciczki żubrów zawierały odpowiednio 15,6±4,7 \g · kg–1 i 8,3±3,0
\g · kg–1 Hg; 40,4±23,2 \g · kg–1 i 9,0±6,3 \g · kg–1 Cd i 289,9±358,0 \g · kg–1 oraz
62,0±26,6 \g · kg–1 Pb w przeliczeniu na mokrą masę próbki. Uzyskane
wartości stężeń poszczególnych pierwiastków znajdowały się w szerokim
zakresie w obrębie badanych tkanek, przy czym największy rozrzut wyników
stwierdzono w przypadku ołowiu w sierści. Średnia zawartość poszczególnych
pierwiastków w kości pęcinowej kształtowała się na następującym poziomie
2,3±1,0 \g · kg–1 Hg; 9,3±5,3 \g · kg–1 Cd oraz 425,1±131,5 \g · kg–1 Pb. Zawartość
Hg i Pb w wątrobie żubrów była niska (4,9±1,5 i 40,0±11,1 \g · kg–1), natomiast
średnia zawartość Cd (1,16±0.69 \g · kg–1) przekroczyła poziomy działania dla
zamieszczeń pierwiastkami toksycznymi żywności pochodzenia zwierzęcego
przyjęte dla urzędowych badań kontrolnych. Zawartość Cd w wątrobie wzrastała
wraz z wiekiem, jednakże w przypadku Hg i Cd trend ten nie został
zaobserwowany. Podsumowując niskie wartości stężeń Hg i Pb stwierdzone
w badanych tkankach żubrów wskazują na niewielkie obciążenie ich natural-
nego środowiska tymi metalami. Średnia zawartość Cd w wątrobie żubrów była
ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do bydła z terenów nieskażonych
w Polsce oraz dużo wyższa niż stwierdzonych u karibu i reniferów na
Grenlandii. Wysoką zawartość Cd w wątrobie uznano za niebezpieczną dla
zdrowia żubrów.

Heavy metals content in selected tissues of the European bison
(Bison bonasus) from the Białowieża forest

Free ranging animals due to the full integration with the environment are
exposed to it’s direct impact, therefore they are important indicators of the
environmental contamination. Although the bison of the Białowieska Primeval
forest live in a protected area, the progressive use of chemicals in the agriculture,
intensive road transport, and specially cross-border exchange of atmospheric
contamination can cause chemical contamination of this environment. The aim
of the study was to evaluate the content of mercury, cadmium and lead in
selected tissues of free ranging European bisons. Tissues were collected during
the dissection of European bison, which were eliminated in the Białowieska
Forest in 2013. The research comprised 6 animals of both sexes aged between
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6 months and 6 years. Samples of liver, long pastern bone, hair and cloven hoof
horn were taken and then frozen at –20°C until analyzed. Samples were
lyophilized, crushed and homogenized, and then were digested using Multiwave
3000, Anton Paar microwave stove. The levels of Cd and Pb were determinated
using atomic absorption spectrometry [SpectrAA 220Z (electrothermal atomiza-
tion, Zeeman background correction), Varian]. Hg content was determined by
cold vapour technique immediately in lyophilizates (mercury system MA-2000,
NIC). The hair and the horn of cloven hoof contained: 15.6±4.7 \g · kg–1 wet
weight (w. wt.) and 8.3±3.0 \g · kg–1 w. wt. of mercury; 40.4±23.2 \g · kg–1 w. wt.
and 9.0±6.3 \g · kg–1 w. wt. of cadmium and 289.9±358.0 \g · kg–1 w. wt., and
62,0±26,6 \g · kg–1 w. wt. of lead, respectively. The heavy melats contents within
each tissue were characterized by wide statistical dispersion; the largest spread
of results was found in the case of lead in the hair. The mean content of
analyzed elements in the long pastern bone was as follow: 2.3±1.0 \g · kg–1 of
Hg; 9.3±5.3 \g · kg–1 of Cd, and 425.1±131.5 \g · kg–1 of Pb. The content of Hg
and Pb in the liver was low and accounted to 4.9±1.5 and 40.0±11.1 \g · kg–1,
respectively. Contrary to this, the content of Cd in the liver (1.16±0.69 mg/kg–1

w wt.) exceeded the permitted level for this element (0.5 mg/kg–1 w wt.)
according to the maximum levels for certain contaminants of toxics elements in
food of animal origin establishment for national residue control plan. Interestingly
the Cd content in the liver increased with age of the animals, which was not
observed in the case of Hg and Pb. In conclusion the low concentration of Hg
and Pb found in the analyzed tissues indicate a low level of contamination of the
natural environment of the E. bison regarding these elements. On the other hand
the mean content of Cd in the liver was more than the double of that in cattle
from uncontaminated areas in Poland and much higher than that found in the
caribou and reindeer in Greenland. The higher Cd content in the liver was
recognized as harmful for E. bison health.

History of the telemetry study
of European bison in Russia

Maria D. Chistopolova, Jose A. Hernandez-Blanco, Alexandr Minaev,
Taras P. Sipko, Elena Sitnikova1, Vyacheslav Rozhnov

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Rus. Acad. Sci.
1 Biosphere Natural Reserve “Bryansky Les”

Telemetry study of European bison in Russia began with use of GPS and
remote data transmission, omitting VHF telemetry stage. For the first time
the collars were fitted to the European bison by the researchers from A.N.
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Severtsov Institute of Ecology and Evolution Rus. Acad. Sci. These were
collars produced in the Institute’s Laboratory of Ecology and Functional
Morphology of the Higher Vertebrates. We began to use GPS-collars made by
us own because of the following reasons: (1) These collars have already been
tested on other large ungulates like elk and feral horse (2) No need to receive
permission for the use of imported satellite equipment (3) No custom
problems during the purchase (4) The price is lower than of foreign analogues.
We began to use simultaneously collars with two distinct systems of data
transmission: through the Thuraya satellite system and through GSM network.
Both these systems have its own advantages and disadvantages.

Data transmission through the Thuraya satellite system. “+” No need in
cellphone coverage for working. “+” Low maintenance price, as in cellphone
operators. “–” The receiving satellite is geostationary and located only at 20°
above horizon, this greatly reduce signal transmission probability in ravine
landscape. “–” High probability of error in transmitted signals due to the reason
mentioned in the previous item. “–” Collar’s price is higher than in GSM collars
(about $2,500). Data transmission through the GSM cellphone network. “+”
Low weight of a transmitter, thus it is possible to equip the collar with more
power supply. “+” Low collar’s price (about $460–500), low maintenance price,
as in cellphone operators. “+” More reliable data transmission, fewer errors in
the messages, thus it is possible to program for more information transmission
during a message. “–” Need in cellphone coverage.

The first collar were fitted to the European bison in 2008 in the Kaluzhskie
Zaseki Natural Reserve. This collar transmitted data through Thuraya satellite
system and worked two days and sent three messages. The failure reason was
the large size of the collar allowing the female European bison to get rid of it.
Later in 2009–2010 the Institute’s researchers fitted four collars at female
European bison: two of them transmitted data through Thuraya satellite
system, and two others – through GSM network. By 2011 we refused to use
satellite collars because of low quality (Table 1).

Table 1. Characteristics of data transmission from collars.

Data transmission method Number of collars
Period of work,

days (mean ± SD)
% transmitted data,

(mean ± SD)

Thuraya 3 51 ± 45 20,27 ± 6,53

GSM 12 295 ± 149* 65,5 ± 27,32

* Only for the improved collars,from 2011 (N=8).

Material of the collar’s band and devise block’s corpus were changed in
time. For elks and horses successfully were used tent material with PVC
impregnation and plexiglass collar block filled with the water-proof grease.
European bison easily tore this material and broke plexiglass scratching at
trees. First of all GPS antennae were damaged, because they were located on
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the opposite side from the block in order to be situated on the withers. None
of female European bison had the collar until the next winter, when it became
possible to observe them visually at a feeding site. Since 2011 we began to use
another band material – caprone polyamide, shrunken beforehand, to fill
device block with epoxy resin and to place the whole antennae inside the
monoblock. From 2011 till 2013 we fitted ten new collars at female European
bison in three regions. The duration of these collars work is shown in the
table 1. None of the collars was lost by a European bison. Besides, since 2011
message transmission quality allowed to increase size of the transmitted
message and to transmit from 6 – 24 locations per day in a single SMS without
rejection of transmitted data on motoric activity of an animal.

In 2009 Russian company “ES-PAS” began a pilot production of the
devices, which track animals’ locations and transmit data through ARGOS
satellite system. At first transmitters for marine mammals were developed,
later also GPS-using collars for terrestrial ones. The transmitters were called
“Pulsar” and now they are widely used for studying biology of various species
(bearded seal, sea cow, white and grey whale, Arctic bear, Asiatic black bear,
brown bear, wolf, Amur tiger, Far East leopard, snow leopard, feral horse,
reindeer). During 2012, the Institute’s researchers together with the staff of
the Biosphere Natural Reserve “Bryansky Les” fitted ARGOS-using Pulsar
collars on four European bisonfemales. Transmission quality of these collars
was high. Unfortunately, two of them stopped their work because of the
animal’s death due to other reasons after 190 and 444 days. One collar worked
171 days and ceased data transmission due to still unknown reasons. One
collar still works and have been transmitting datafor 231 days. Pulsar collars
also have their own advantages and disadvantages. “+” Data transmission
through orbital satellites without need in cellphone coverage. “+” Reliable
collar materials, tested on various animal species. “+” An ability to buy it for
your own needs without scientists, involvement. “+” Location identification
with Doppler effect (useful, if something happened with GPS). “–” High price,
as in foreign analogues (Telonics, Sirtrack) – about $3,000. “–” Expensive
maintenance. One Pulsar collar have already been purchased by Teberda
Natural Reserve on Caucasus for the guarding of reintroduced in 2012
European bison group. Data obtained by us during five years with telemetry
gave a lot of information about spatial aspects of European bison ecology.

Przebieg badań telemetrycznych żubrów w Rosji

Badania telemetryczne żubrów w Rosji rozpoczęto od użycia systemu GPS
i przekazywania danych, omijając etap użycia obroży VHS. Po raz pierwszy
obroża została założona na żubra przez naukowców z Instytutu Ekologii i Ewolucji
Rosyjskiej Akademii Nauk. Były to obroże wyprodukowane w Laboratorium
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Instytutu Ekologii i Funkcjonalnej Morfologii Wyższych Kręgowców. Rozpoczęliś-
my stosowanie własnego sprzętu z kilku powodów: (1) Obroże były już testowane
na dużych kopytnych – łosiu i dzikich koniach (2) Niepotrzebne było zezwolenie
na użycie importowanego sprzętu satelitarnego (3) Nie było problemów z cłem
(4) Cena była niższa niż oferowanych obroży za granicą. Rozpoczęliśmy
stosowanie obroży w dwóch oddzielnych systemach transmisji danych – poprzez
satelitę Thuraya oraz przez sieć GSM. Obydwa te systemy miały swoje zalety
i wady.

Przekazywanie danych przez satelitę Thuraya: “+” Nie był potrzebny zasięg
telefonii komórkowej. “+” Niższy koszt utrzymania w porównaniu do sieci
komórkowej. “–” Satelita zbierający jest geostacjonarny i zlokalizowany tylko 20°
powyżej horyzontu – w dużym stopniu redukuje prawdopodobieństwo przekazy-
wania sygnału w zróżnicowanym terenie. “–” Wysokie prawdopodobieństwo
błędu w transmitowanych danych z powodu omówionego wyżej. “–” Cena obroży
jest wyższa niz obroży GSM (około $2,500). Przesyłanie danych poprzez sieć
telefonii komórkowej GPS: “+” Mała masa transmitera, co powoduje że obroża
może być zaopatrzona w silniejsze źródło zasilania. “+” Niska cena obroży
(około $460–500), niskie koszty utrzymania zależne od operatora sieci. “+”
Bardziej dokładne dane, mniej błędów w przekazywanych wiadomościch i jest
możliwe zaprogramowanie większej liczby przekazywanych informacji w jednej
wiadomości. “–” Potrzebny jest zasięg sieci komórkowej.

Pierwszą obrożę założono żubrzycy w 2008 roku w rezerwacie Kaluzhskie
Zasieki. Ta obroża przekazywała dane przez satelitę Thuraya i pracowała dwa
dni. Przyczyną był zbyt duży rozmiar obroży umożliwiający zrzucenie jej przez
samicę. Później w latach 2009 -2010 naukowcy z Instytutu założyli cztery obroże
krowom żubra, dwie transmitowały dane oprzez satelitę Thuraya, a dwie przez
sieć komórkową. W 2011 roku zrezygnowaliśmy ze stosowania obróż wykorzys-
tujących satelitę z powodu ich niskiej jakości (Tabela 1).

Table 1. Charakterystyka transmisji danych z obroży

Sposób transmisji danych Liczba obroży
Okres pracy w dniach

(średnia ± SD)
% przekazywanych

danych, (średnia ± SD)

Thuraya 3 51 ± 45 20,27 ± 6,53

GSM 12 295 ± 149* 65,5 ± 27,32

* Tylko dla poprawionych obroży od 2011 roku (N=8).

Materiał pasa obroży i budowa bloku z bateriami również ulegały zmianie. Dla
łosi i koni z sukcesem używano brezentu impregnowanego PCV i pleksiglasu na
korpus wypełniony wodoodpornym materiałem. Żubry bardzo łatwo niszczyły
taki materiał i łamały osłony z pleksi w czasie czochrania się o drzewa. Przede
wszystkim antena była niszczona ponieważ znajdowała się po przeciwnej stronie
niż bateria. Żadna z samic nie nosiła obroży kolejnej zimy, co obserwowano
podczas zimowego dokarmania. Od 2011 roku zaczęliśmy stosować inny materiał
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(poliamid), wzmocniony z przodu aby wypełnić blok baterii i nadajnika i umieścić
antenę wewnątrz bloku. Od 2011 roku do 2013 założyliśmy 10 nowych obroży
w trzech regionach. Czas działania tych obroży przedstawiono w tabeli 1. Żadna
obroża nie została zgubiona. Oprócz tego od 2011 roku jakość transmisji
wzrosła, co umożliwia przekazywanie większej ilości danych w jednej wiadomości
i transmitowanie od 6 do 24 lokalizacji dziennie w jednym SMS bez utraty
przekazywanych danych z powodu motorycznej aktywności zwierzęcia.

W 2009 roku rosyjska firma ES-PAS rozpoczęła pilotażową produkcję sprzętu
służącego do śledzenia zwierząt i transmitowania danych przez satelitę ARGOS.
Pierwszy sprzęt wyprodukowano dla zwierząt morskich, później również obroże
GPS dla lądowych. Nadajniki nazwano „Pulsar” i są one obecnie szeroko
stosowane w badaniach biologii różnych gatunków (foki wąsatej, krowy morskiej,
białych i szarych waleni, białych niedźwiedzi, niedźwiedzi azjatyckich i europej-
skich, wilków, tygrysów, lampartów, dzikich koni, reniferów) W 2012 roku
naukowcy z Instytutu razem z pracownikami Rezerwatu Biosfery „Bryansky Les”
założyli obroże używające satelity ARGOS na cztery samice żubra. Transmisja
danych była bardzo dobra. Niestety z powodu śmierci zwierząt z niezależnych
powodów, obroże zakończyły pracę po 190 i 444 dniach. Jedna obroża pracowała
171 dni i przerwała transmisję danych z nieznanych powodów. Ostatnia obroża
wciąż pracuje od 231 dni.

Obroże Pulsar również mają swoje wady I zalety. “+” Transmisja danych przez
satelitę nie wymaga sieci komórkowej. “+” Odpowiedni materiał obroży testowany
na innych zwierzętach. “+” Możliwość zakupu bez udziału naukowców. “+”
Lokalizowanie z efektem Dopplera (użyteczne jeśli coś się stanie z GPS). “–”
Wysoka cena jak zagranicznych obroży (Telonics, Sirtrack) – około $3,000. “–”
Drogie utrzymanie. Jedna obroża Pulsar została już zakupiona przez rezerwat
Teberdinsky na Kaukazie w celu pilnowania wprowadzonej w 2012 roku grupy
żubrów. Dane uzyskane przez nas przez pięć lat stosowania telemetrii dały dużo
informacji o rozmieszczeniu żubrów i ich ekologii.

Działania w projekcie „Ochrona in situ żubra w Polsce
– część północno-wschodnia”

Krystyna Cielniak, Jerzy Dackiewicz, Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie

Projekt: „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”obejmuje
działania w populacjach żubra, bytujących wolno w trzech Puszczach Boreckiej,
Knyszyńskiej i Białowieskiej, oraz stad utrzymywanych w rezerwatach Ośrodka
Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Podstawowym celem
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projektu, jest zapewnienie populacjom żubra żyjącym jak najlepszych warunków
bytowania i rozwoju we wszystkich objętych opieką puszczach. W ramach
projektu podjęto wiele różnorodnych służących temu celowi działań. Czynności
mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego żubrów to m.in.:
ułatwienie dostępu do wody przez tworzenie nowych i poprawę już istniejących
wodopojów i oczek wodnych, poprawę bazy pokarmowej: koszenie, nawożenie
i odtworzenie śródleśnych łąk, rekultywację rowów melioracyjnych, założenie
nowych i odtworzenie istniejących sadów dzikich drzew owocowych. Zmoder-
nizowano i wyremontowano liczne obiekty oraz infrastrukturę związaną
z żubrem. Sprawowana jest ciągła opieka weterynaryjna nad stadami. Prowa-
dzony jest wszechstronny monitoring stad pod kątem rozmieszczenia i preferen-
cji siedliskowych, a także zdrowotnym i genetycznym. Wykonano liczne
przedsięwzięcia promocyjne i edukacyjne związane z podnoszeniem poziomu
akceptacji społecznej dla żubrów, jak i popularyzujące wiedzę o nich. Starano
się również zmniejszyć lub zapobiegać konfliktom z rolnikami przez przy-
trzymywanie żubrów w miarę możliwości w lesie czy rozproszenie populacji
m.in. poprzez zwiększenie liczby miejsc dokarmiania zimowego czy kontrak-
tację siana. Większość działań już ukończono, reszta jest w trakcie realizacji.

The project: ”In situ conservation of the European bison in Poland
– the north-eastern part”

The activities of the project, cover the free living populations of European bison
in three Forests: Borecka, Knyszyńska and Białowieska as well as herds kept in
European Bison Breeding Center in Białowieski National Park. The main goal of
the project is to ensure to bison populations the best living conditions and
possibility of development. Many activities were already completed to meet this
goal. Within these activities towards the improvement of the quality of environ-
ment, are the facilitated access to water by creation or renovation of water pools,
mowing, fertilization and reproduction of mid-forest meadows and establishment
of new and reconstruction of existing fruit orchards. Many buildings and
infrastructure associated with wisent were modernized and renovated. The
continuous veterinary care is assured. A comprehensive monitoring of E. bison
is performed regarding the aspects of their distribution and habitat preferences,
as well as health and genetic status. Many promotional and educational actions
were realized to improve the level of acceptance of wisents and to increase the
knowledge about the species. Efforts were also made to reduce or prevent
conflicts with farmers through winter feeding in the forest area, renting the
meadows and buying the hay. The large part of activities is completed and tha
project lasts to the end of 2013.
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Przypadek lewostronnego wnętrostwa jądra żubra: opis
histologiczny i pomiary morfometryczne

Elżbieta Czykier

Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Celem obecnej pracy była ocena histologiczna i pomiary morfometryczne
kanalików plemnikotwórczych jąder i przewodu najądrza pobranych od 3,5-
-letniego samca żubra żyjącego w stadzie wolnym na terenie Puszczy Białowieskiej,
u którego stwierdzono lewostronne wnętrostwo. Masa lewego jądra, które nie
zstąpiło jak i wszystkie trzy wymiary anatomiczne (całkowita długość jądra z głową
najądrza, długość jądra, szerokość jądra, i obwód jądra) były mniejsze w tym jądrze
w porównaniu z masą jądra i w/w wymiarami anatomicznymi w porównaniu ze
zdrowym prawym jądrem żubra. W preparatach mikroskopowych pochodzących
ze zdrowego prawego jądra tego zwierzęcia, w kanalikach plemnikotwórczych jąder
obserwowano spermiogenezę z widocznymi późnymi spermatydami w nabłonku
plemnikotwórczym, natomiast w preparatach mikroskopowych pochodzących
z lewego jądra (które nie zstąpiło) stwierdzono przewagę komórek podporowych
w nabłonku plemnikotwórczym. W preparatach mikroskopowych pochodzących
ze zdrowego prawego najądrza 3,5-letniego samca żubra obserwowano typowy
nabłonek dwurzędowy z bardzo długimi mikrokosmkami i licznymi plemnikami
w świetle przewodu najądrza, podczas gdy w lewym najądrzu, które nie zstąpiło
obserwowano tylko nabłonek dwurzędowy. Podobnie wszystkie trzy pomiary
morfometryczne: średnica, pole powierzchni i obwód kanalików plemnikotwór-
czych jąder i przewodu najądrza wykonane w lewym jądrze i najądrzu (które nie
zstąpiło) były zdecydowanie mniejsze w porównaniu do tych samych parametrów
mierzonych w zdrowym prawym jądrze i najądrzu tego osobnika.

Case of cryptorchid left testis in a European bison: Histological and
morphomteric description

The aim of the present study is histological evaluation and morphometric
measurement of seminiferous tubules testis and epididymal duct collected from
a 3.5-year-old male European bison with left cryptorchid testis living in
a free-ranging population in Białowieska Forest. Based on the taken measure-
ments it was observed that both weight of the left cryptorchidid testis and all the
other parameters of the examined testes (total testis length with cauda epididymis,
testis length, testis width, circumference of testis) in this testis are lower than in
the normal right testis. In microscopic preparation collected from normal right
testis of this animal the seminiferous tubules spermiogenesis with visible late
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spermatids in germinal epithelium were observed, while in microscopic prepara-
tions collected from the left testicular cryptorchid in seminiferous tubules the
predominance of Sertoli cells in germinal epithelium was observed. In microscopic
preparations collected from normal right epididymis of a 3.5-year-old European
bison a typical pseudostratified columnar epithelium with very long sterocilia and
numerous spermatozoa in the epididymal lumen were observed, while in the left
cryptorchid epididymis only pseudostratified columnar epithelium was noted.
Similarly, the three morphometric measurements, diameter, area and perimeter,
taken in seminiferous tubules and epididymal duct of left cryptorchid testis and
left cryptorchidid epididymis were considerably lower comparing to these
measurements of the normal right testis and cryptorchid testis.

Hodowla zamknięta żubrów w różnych ośrodkach
europejskich

Katarzyna Daleszczyk

Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Większość żubrów żyjących na świecie bytuje w wolnych populacjach (67%,
Księga Rodowodowa Żubrów 2011), jednakże rola hodowli zamkniętych jest
wciąż ogromna. Stanowią one rezerwuar zwierząt o sprawdzonych rodowodach,
służących do tworzenia nowych stad lub wzbogacania puli genetycznej
istniejących populacji, oraz tworzą miejsca, gdzie w świadomy sposób można
korygować udział założycieli w istniejącej światowej puli genowej. Stąd bardzo
istotne jest stworzenie takich warunków do rozrodu żubrów, aby potencjał stad
zamkniętych mógł być w pełni wykorzystany. Założeniem omawianego projektu
jest poznanie i porównanie warunków hodowli żubrów w różnych ośrodkach
zamkniętych oraz wykorzystanie doświadczeń tych ośrodków celem sfor-
mułowania wskazań będących pomocą dla wszystkich zainteresowanych
hodowców. W tym celu kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi hodowli
żubrów w danym ośrodku przetłumaczono na kilka języków (angielski, rosyjski,
niemiecki, francuski i hiszpański) i rozesłano do 60 ośrodków europejskich.
Kwestionariusz dotyczył okresu 1995–2011. Odpowiedzi otrzymano z ponad
połowy miejsc. Ponadto w oparciu o Księgę Rodowodową Żubrów zebrano
dane dotyczące liczebności i rozrodu żubrów w tych ośrodkach.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pomogły mi w zebraniu informacji
w oparciu o kwestionariusze.
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Captive breeding of European bison in various European centres

Majority of European bison world population live in free-ranging herds (67%,
European Bison Pedigree Book 2011). However, the role of captive breeding
centres is still invaluable. They form a reservoir of individuals of known pedigrees
which are used to form new herds or improve the gene pool of existing
populations. Such captive centres are also a place where the contribution of
bison founders in a world gene pool of the species may be corrected in
a planned way. Thus it is essential to provide such conditions so that the
potential of captive bison herds could be fully used. The aim of the project is to
learn and compare living conditions of bison in various breeding centres and to
use the experience of the centres to formulate recommendations helpful for all
interested breeders. To achieve it, a questionnaire was prepared and translated
into several languages (English, Russian, German, French, and Spanish) and
sent to 60 European captive breeding centres. The questionnaire concerned the
period 1995–2011. The questionnaire was filled in by over a half of breeding
centres. Additional data on the numbers and reproduction of bison in those
centres was collected based on the European Bison Pedigree Book.

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

Porównanie profilu kwasów tłuszczowych w mięśniu
półścięgnistym (semitendinosus) żubrów i bydła

Maria Dymnicka, Ewa Arkuszewska, Andrzej Łozicki, Wanda Olech1

Katedra Zwierząt i Gospodarki Paszowej, SGGW w Warszawie
1 Katedra Genetykii Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie

Tłuszcz zwierzęcy, w tym tłuszcz mięsa wołowego, był i jest postrzegany jako
niekorzystne źródło kwasów tłuszczowych, przyczyniających się do chorób
układu krążenia. Dietetycy, aby zapobiec tym schorzeniom, przede wszystkim
zalecają zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA)
i cholesterolu, a zwiększenie spożycia kwasów tłuszczowych wielonienasyco-
nych (PUFA) z rodziny n-3. Dążąc do zmian w składzie produktów spożyw-
czych pochodzenia zwierzęcego korzystnych dla zdrowia człowieka, na
przestrzeni ostatnich 50 lat udało się zmniejszyć w mięsie wołowym udział
SFA i zwiększyć 2,5-krotnie PUFA. Dotychczas nie określano profilu tłusz-
czowego mięsa żubrów, ani profilu kwasów tłuszczowych żubroni – między-
gatunkowej hybrydy żubra oraz bydła domowego wyhodowanej na mięso ze
względu na dużą masę ciała, dobre wykorzystanie paszy, chów nie wymagający
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pomieszczeń, wysoką odporność na choroby. Hodowla żubronia nie rozwinęła
się dotychczas ze względu na znaczną dzikość i trudności w uzyskaniu
mieszańców. Celem niniejszych badań (pierwszy etap) jest porównanie profilu
kwasów tłuszczowych w mięśniu półścięgnistym (semitendinosus) żubrów
i krzyżówki bydła mlecznego z bydłem mięsnym (w następnym etapie mięsa
żubroni). Mięso żubrów (samców) pochodziło z odstrzałów selekcyjnych
w Puszczy Białowieskiej w latach 2010–2011. Mięso wołowe uzyskano
z krzyżówki bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z bydłem mięsnym
rasy Limousin. Opas bydła paszami objętościowymi i paszą treściwą prowadzono
w gospodarstwie w województwie podlaskim. Próbki mięsa pobrano od 15
samców żubrów i 10 buhajków z mięśnia półścięgnistego (semitendinosus)
i oznaczono w nich profil kwasów tłuszczowych. Ekstrakcję lipidów dla
oznaczenia profilu kwasów tłuszczowych przeprowadzono wg Folcha i in. (1957),
zaś estryfikację wg AOAC (2005). Analizę kwasów tłuszczowych wykonano
chromatografem gazowym TRACE GC ULTRA firmy Thermo Electron
Corporation. Mięso żubrów charakteryzowało się istotnie niższą zawartością
tłuszczu śródmięśniowego oraz niższą zawartością w nim kwasów nasyconych,
natomiast znacznie wyższą zawartością kwasów wielonienasyconych. Stąd
o wiele korzystniejszy ze względów dietetycznych wyższy stosunek PUFA/SFA
w tłuszczu śródmięśniowym żubrów niż bydła (odpowiednio: 0,66 i 0,11). Także
korzystniejszy ze względu na wartość prozdrowotną mięsa jest niższy stosunek
kwasów n6/n3 w tłuszczu śródmięśniowym żubrów (1:2,45) niż bydła (1:4,52)
i istotnie wyższa w tłuszczu tych zwierząt zawartość kwasów tłuszczowych
hypocholesterolemicznych – kwasu eikozapentaenowego (C22:5 n3) i dokozahe-
ksaenowego (C22:6 n3), a także kwasu CLA, natomiast istotnie niższa zawartość
hipercholesterolemicznego kwasu mirystynowego (C14:0) i palmitynowego
(C16:0). Spośród kwasów nasyconych w tłuszczu śródmięśniowym zarówno
żubrów jak i bydła dominował kwas palmitynowy (C16:0), w kwasach
tłuszczowych jednonienasyconych dominował kwas oleinowy (C18:1c9), aw
kwasach tłuszczowych wielonienasyconych kwas linolowy. (C18:2n6).

Jak wskazują wyniki mięso żubrów charakteryzowało się zdecydowanie
lepszą wartością dietetyczną niż mięso wołowe.

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

Comparison of fatty acid profile in m. semitendinosus
of the European bison and cattle

Animal fat, including beef fat has been perceived as unfavourable source of fatty
acids, contributing to circulatory system diseases. The dietitians, as to prevent
these diseases, recommend, first of all, a decrease of consumption of saturated
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fatty acids (SFA),the cholesterol and consumption of polyunsaturated fatty acids
(PUFA) from n-3 family. The attempts to strive at changes in the composition of
animal-origin food products, as being favourable for human health, during the
recent 50 years have resulted in the decrease of SFA participation and 2.5-fold
increase of PUFA level in beef meat. Until now, fatty acid profile has not been
determined either in meat of the European bison or in the meat of żubroń – the
interspecies hybrid of the European bison (wisent) and domestic cattle, whose
breeding was oriented towards meat production due to its high body weight,
good feed conversion and accommodation-not-requiring management and high
resistance to diseases. Breeding of żubroń has not been developed until now
due to a considerable wildness and difficulties in obtaining the crossbreds. The
aim of the study (the first stage) was to compare the fatty acid profile in m.
semitendinosus of the European bison and żubroń. The meat of European bison
(males) was derived from selection shooting at the Białowieża Forest in the
years 2010–2011. Beef meat was obtained from hybrid, coming from crossing
Holstein-Friesian (dairy) cattle and Limousine (beef) cattle. Fattening buls with
roughages and concentrates was carried out in farm of the Podlaskie voivodeship.
Meat samples of m. semitendinosus were collected from 15 male bison and 10
young bulls and fatty acid profile was determined. For fatty acid profile analysis,
lipids were extracted according to the method by Folch et al (1957) and fatty
acids were esterified following the standard AOAC method (2005). The fatty acid
analysis was conducted using a TRACE GC ULTRA gas chromatograph (Thermo
Electron Corporation).

Meat of the European bison was characterized by significantly lower content
of intramuscular fat and lower content of saturated fatty acids; on the other hand,
the level of polyunsaturated fatty acids was considerably higher. Hence, the
PUFA/SFA ratio in the intramuscular fat of the bison was higher than in cattle
and more favourable in dietetic aspect (0.66 and 0.11, respectively). Also,
n-6/n-3 acid ratio in the intramuscular fat of the bison was lower (1:2.45) as
compared to that in cattle (1:4.52). The content of hypocholesterolemic acids:
eicosapentaenoic acid, EPA (C22:5 n3) and docosahexaenoic acid, DHA (C22:6
n3) and of CLA in the fat of the discussed animals was significantly higher. On
the other hand, the contents of hipercholesterolemic myristic acid (C14:0) and
palmitic acid (C16:0) were significantly lower. From among saturated fatty acids
in the intramuscular fat of the European bison as well as of cattle, palmitic acid
(C16:0) was dominating; among monounsaturated fatty acids, oleic acid (C18:1c9)
was dominating and among polyunsaturated acids, linoleic acid (C18:2n6) was
the dominating one. The obtained results indicate that the meat of the
European bison is characterized by decisively better dietetic value as compared
to beef meat.

The study was undertaken with funding from the Polish Ministry of Science and
Higher Education – grant No 2516/B/P01/2009/37
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Formation of free ranging population
of Bison bonasus L. in the Central Russia region,
based on the National Park “Orlovskoe Polesie”

Natalia Geraskina

National Park “Orlovskoe Polesie”, Russia, Oryol region

At the territory of National Park ”Orlovskoe Polesie” and neighboring
territories, efforts towards the reintroduction of Bison bonasus L. are conducted
since 1996. Initially 85 animals were delivered to this region, now their
population number reaches 285 individuals in 3 groups. A behavior typical for
this species is observed. The population is monitored with the use of radio
collars.

Tworzenie wolnej populacji żubra w Centralnej Rosji na przykładzie
Parku Narodowego “Orlovskoe Polesie”

Na terytorium narodowego parku ”Orłowskoe Polesie ” i sąsiednich obwodów od
1996 roku prowadzi się reintrodukcję żubra Bison bonasus L. Początkowo do
tego regionu zawieziono 85 zwierząt, a obecnie liczebność populacji osiągnęła
poziom 285 osobników podzielonych na 3 grupy. Obserwuje się charakterystycz-
ne dla żubra zachowania. Obserwacje przemieszczania się zwierząt prowadzone
są metodą monitoringu na dystans oraz przy pomocy obroży telemetrycznych.

The German EBCC wisent DNA project

Rainer Glunz

Wisent Breeding Center Hardehausen, RO WEST, Germany

Based on the information of the Bison Pedigree Book of 2011, there is a total
of 4663 wisents in 31 countries. Poland is the leader, followed by Belarus and
Russia. How many of you would have thought that Germany occupies the
fourth place with 549 wisent? Thus Germany has almost 12% of the animals
of the world-wisent population. In year 2011, 267 wisent keepers were reported
worldwide and among them were 77 wisent keepers in Germany (6 with pure
LB herds and 12 with a herd larger than 10 wisents). In the region under
Regional Oficce WEST supervision there are 138 wisents in 18 enclosures.
Only 22% wisent keepers held 40% of the animals in enclosures of size above
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5 hectares and 78% wisent keepers held remaining 60% of the animals in
enclosures of less than 5 hectares.

But just looking at these small enclosures, we could find animals which may be
valuable for breeding. We just do not know! Many of our wisents has excellent
genetic characteristics, but from most of them, we have no suitable DNA samples.
For this reason, the proposal for a unique project was made during the annual
meeting of the Regional Offices in Germany. It is ambitious, but we want try to
realize it.Why not try to get as many wisent DNA samples as possible in
Germany? When animal is immobilized or in case of death, taking the blood
sample, skin sample or hair with roots is not a big problem. Only one has to
remember! Fortunately the Forest Director J. Menzel from RO NORD made
a large effort and collected 55.000 through several environmental foundations
for this project. Since 2012, two teams are on the road to take the biopsy samples
in various enclosures includingthe vet Dr. Lothar Härtelt with his wife and the
animal transporter Heino Krannich. All biopsy samples obtained were sent to the
Warsaw University of Life Science (SGGW) for analysis. The first meeting of the
wisent keepers in region RO WEST took place on October 25th 2012 in
Hardehausen. Between officially reported in Pedigree Book 24 keepers four have
no more wisents and two gave their wisents the ”charity” what means no breeding,
no purchase and no sale. From the remaining 18 keepers every second took part in
the meeting and all wanted to participate in the biopsy project. Since March 2013
Mr. Krannich and Dr. Härtelt visited the enclosures to take the biopsy samples in
RO WEST! We hope to finish collecting samples to the end of this summer!

All wisent keepers’ meetings of the RO NORTH, EAST and WEST can be
seen as a complete success. The meeting under the responsibility of RO SOUTH
will take place at the beginning of the next year. If everything goes according to
our schedule, the biopsy project can be completed in the summer of 2014 with
the sampling in the southern enclosures. The Regional Offices of Germany hope
that with results of this project the wisent breeding can be carried out more
effectively. And not only in Germany, but in the whole Europe.

Projekt kolekcji prób DNA realizowany przez EBCC w Niemczech

Na podstawie danych Księgi Rodowodowej z 2011 roku wynika, że całkowita
liczba żubrów na świecie wynosi 4663 osobników bytujących w 31 krajach.
Polska jest liderem, po niej Białoruś i Rosja. Ile osób wśród was pomyślałoby że
Niemcy zajmują czwarte miejsce mając 549 żubrów? Zatem Niemcy posiadają
12% światowej populacji gatunku. W roku 2011 żubry bytowały w 267 stadach,
z których 77 było w Niemczech; 6 z nich utrzymywało czystą linię nizinną (LB)
a 12 z nich posiadało stado większe niż 10 osobników. W regionie pod opieką
Biura Regionalnego Zachód (RO WEST) przebywa 138 żubrów w 18 zagrodach.
Tylko 22% hodowców mających 40% zwierząt utrzymuje je w zagrodach powyżej
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5 hektarów a 78% hodowców mających pozostałe 60% zwierząt ma powierzchnię
zagród poniżej 5 ha. Ale właśnie w tych małych zagrodach my możemy znaleźć
zwierzęta wartościowe dla dalszej hodowli. My po prostu tego nie wiemy! Wiele
z naszych zwierząt ma dobre cechy genetyczne ale od większości nie mamy
dobrych próbek do badania DNA. Z tego względu propozycja unikalnego
projektu powstała podczas dorocznego spotkania niemieckich Biur Regionalnych
EBCC. Projekt jest ambitny ale my chcemy go zrealizować. Czemu nie spróbować
pobierać od każdego żubra w Niemczech prób do badania DNA.

Jeśli zwierzę jest uśpione, lub martwe, wzięcie próby krwi, tkanki czy włosów
z cebulkami nie stanowi problemu, tylko trzeba o tym pamiętać! Dzięki Dyrektorowi
Lasów J.Menzel z RO NORD ten pomysł mógł być zrealizowany, gdyż zebrał on na
realizację projektu 55 tys. euro od kilku fundacji środowiskowych. Od 2012 roku
dwa zespoły są w drodze i pobierają biopsje skóry od zwierząt z różnych zagród.
Uczestniczą tu lekarz weterynarii Dr. Lothar Härtelt ze swoją żoną oraz specjalista
od przewozu zwierząt Mr. Heino Krannich. Wszystkie próby są wysyłane do Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w celu analizy w laboratorium.
Pierwsze spotkanie hodowców z regionu RO WEST miało miejsce 25 października
2012 roku w Hardehausen. Wśród podawanych przez Księgę 24 hodowców,
czterech nie ma już żubrów a dwóch straciło zainteresowanie żubrami, co oznacza,
że nie będą prowadzili hodowli, kupna czy sprzedaży zwierząt. Wśród pozostałych
18 hodowców, co drugi był obecny na spotkaniu i wszyscy jednomyślnie zgodzili
się na udział w projekcie kolekcji próbek przy pomocy biopsji. Od marca 2013 roku
Mr. Krannich i Dr. Härtelt odwiedzili wiele zagród w celu kolekcji próbek w rejonie
RO WEST! Mamy nadzieję zakończyć kolekcję do końca lata tego roku!

Wszystkie spotkania hodowców w rejonach RO NORTH, EAST i WEST można
uznać za duży sukces. Spotkanie w rejonie SOUTH jest zaplanowane na początek
2014 roku. Jeśli wszystko będzie zrealizowane według naszego planu, projekt będzie
zakończony w lecie 2014 roku zebraniem próbek z wszystkich zagród. Regionalne
Biura w Niemczech mają nadzieję, że dzięki wynikom tego projektu hodowla żubrów
będzie bardziej efektywna. I to nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie.

Microfauna of European bison rumen

Igor Gusarov, Kira Lalueva

Charitable Foundation ”Biodiversity”, Vologda, Russia

The progress of ecological studies on the European bison must include
research about micro-fauna of digestive tract as an indicator of adaptation to
habitat conditions. The study on quantitative and generic composition of
micro-fauna is a prerequisite for monitoring the status of the digestive ability
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of ruminants. The results of these studies can be used as a test of enzymatic
activity of the processes occurring in the rumen. Our experiment conducted
in natural habitat and repeated in two consecutive years is unique for such
species as E. bison.

It was proved that there is large variability among individuals as well as
between years in quality and composition of micro-fauna in 1 ml of rumen fluid.
Average value obtained in year 1996 was higher (715,000) than in year 1997
(360,000 in 1 ml). Probably this may confirm seasonal changes in E. bison diet.

In E. bison rumen liquid we discovered infusoria, relating to seven genera
(Entodinium, Diplodinium, Epidinium, Poliplastron, Ofrioskoleks, Izotriha and
Dazitriha). The most common genera were Entodinium, Diplodinium, and Dazitriha.
We detected and identified in rumen micro-fauna 20 species: including 10 species
from the genus Entodinium, 3 species belonging to the genus Diplodinium, one
species from the genus Poliplastron, one species belonging to the genus Epidinium,
2 species belonging to the genus Ofrioskoleks, one species belonging to the genus
Izotriha, 2 species belong to the genus Dazitriha. In total we have found 5 genera of
Ciliates from the family Ofrioskoletside and two of family Izotrihide. Identified
were 20 species of Ciliates belonging to seven genera. The total number of
micro-fauna in the 1 ml of rumen fluid ranged from 205 to 891 thousand.
However, because of small samples’ size the study should be continued.

Quantitative and generic composition of rumen micro-fauna in E. bison from the Vologda region

Sample
number

number of
micro-fauna
in 1 ml of

rumen fluid

First series of experiments (year 1996)

Quantity and percentage of genera

Entodinium Diplodinium Epidinium Poliplastron Ofrioskoleks Izotriha Dazitriha

1 615,000 184.0 74.9 21.0 8.5 – – – – – – 33.0 13.4 8.0 3.2

2 638,750 229.0 90.0 9.0 3.5 – – – – 4.0 1.5 5.0 1.9 8.0 3.1

3 891,250 302.5 85.0 29.0 8.1 – – – – 3.0 0.8 10.0 2.8 12.0 3.3

Average 715,000 239.4 83.0 19.0 6.6 – – – – 2.3 0.8 16.0 5.6 9.3 3.2

Second series of experiments (year 1997)

1 613,750 191.0 88.1 19.0 7.7 – – – – – – 10.0 4.0 25.0 10.2

2 222,500 66.0 74.8 10.0 11.2 – – 1.0 1.1 1.0 1.1 5.0 5.6 6.0 6.2

3 536,250 165.0 77.1 22.0 10.2 1.0 0.5 1.0 0.5 2.0 1.0 8.0 3.7 15.0 7.0

4 225,000 65.0 73.4 8.0 8.8 1.0 1.1 – – 2.0 2.2 4.0 4.4 10.0 10.1

5 205,000 49.0 60.0 15.0 18.0 – – – – – – 6.0 7.3 12.0 14.6

Average 360,500 107.6 74.8 14.8 10.2 0.4 0.3 0.4 0.3 1.0 0.7 6.2 4.3 13.6 9.4

Mikrofauna treści żwacza u żubra

Rozwój badań ekologicznych żubra powinien też uwzględniać badania mikrofauny
przewodu pokarmowego, jako rezultat przystosowania do warunków środowiska.
Badania ilości i składu rodzajowego mikrofauny żwacza dają możliwość monito-
rowania procesu trawienia u przeżuwaczy. Wyniki tych badań mogą być
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zastosowane, jako test aktywności enzymatycznej procesów zachodzących
w żwaczu.

Badania eksperymentalne w naturalnych warunkach i powtarzane w czasie
przeprowadzono po raz pierwszy. Zbadano ilość oraz zróżnicowanie gatunkowe
mikrofauny żwacza żubra. W wyniku dwuletnich badań można zauważyć, że
skład mikrofauny w 1 ml treści żwacza zmienił się w kolejnych latach, co
świadczy o zmianach składu pokarmu. Obserwuje się dużą zmienność między
zwierzętami.

W płynie żwacza żubra stwierdziliśmy orzęski należące do siedmiu grup
(Entodinium, Diplodinium, Epidinium, Poliplastron, Ofrioskoleks, Izotriha, Dazit-
riha). Najczęściej stwierdzano Entodinium, Diplodinium i Dazitriha. Diagnozując
szczegółowo mikrofaunę stwierdzono obecność 20 gatunków, w tym 10 należą-
cych do rodzaju Entodinium, 3 do Diplodinium, jeden z rodzaju poliplastron,
jeden należy do Epidinium, 2 z rodzaju Ofrioskoleks, jeden z Izotriha, 2 należące
do rodzaju Dazitriha. W sumie uzyskano 5 grup orzęsków z rodziny Ofrioskolet-
side i dwa należące do rodziny Izotrihide. Stwierdzone 20 gatunków orzęsków
należy do siedmiu rodzajów. Całkowita liczebność mikrofauny waha się od 205
do 891 tys. w 1 ml. płynu żwacza. Całkowita liczba gatunków w tej pracy
uzyskana na niewielkim materiale wymaga potwierdzenia w dalszych badaniach.

Relacje żubr środowisko w warunkach hodowli na
ograniczonym terenie – wyniki rocznych badań

w Sycowicach

Wojciech Halicki, Bernadetta Nowoszyńska1

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW w Warszawie
1 Instytut Ekologii Stosowanej w Skórzynie

Jednym z zadań restytucji żubra w Polsce jest tworzenie półnaturalnych
zagród hodowlanych, w których żubry będą mogły się rozmnażać i tworzyć
oddzielone od siebie stada. Nie jest to nowa forma hodowli, gdyż kilka takich
zagród powstało w Polsce w okresie międzywojennym. Najwiekszy ośrodek
hodowli żubrów jest w Pszczynie i istnieje od 1865 roku. Pomimo długiej
tradycji hodowli żubrów w zagrodzie w naszym kraju, jak również chęci
tworzenia nowych stad, istnieje potrzeba testowania wyników hodowli w celu
wskazania kierunku rozwoju zagród hodowlanych, zestawu wymagań dla
hodowców jak również warunków które muszą być spełnione dla komfortu
i właściwego rozwoju zwierząt. To jest tylko kilka pytań, na które trzeba
odpowiedzieć – w rzeczywistości jest ich więcej ale są bardziej szczegółowe.
Zagroda hodowlana w Sycowicach pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na część
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pytań – jej głównym celem jest prowadzenie badań nad relację między żubrami
a środowiskiem. Projekt jest prowadzony przez Instytut Ekologii Stosowanej
w Skórzynie i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Przeżywalność tych
zwierząt, ogólny dobrostan, kondycja i zdolność odchowu młodych zależą od
warunków środowiska, produktywności ekosystemu i co jest najważniejsze
swobodnego dostępu do nielimitowanych zasobów pokarmu przez cały rok.
Roczne wyniki badań prowadzonych w Sycowicach wskazują, że aklimatyzacja
do nowych warunków była bardzo szybka i zwierzęta osiągnęły wysoki poziom
fizycznego rozwoju bez zniszczenia środowiska, w którym przebywają.

The relations wisent-environment at enclosure in Sycowice

One of the tasks of bison restitution in Poland and Europe is to create
semi-natural breeding enclosures, where bison would be able to breed within
a restricted area and create a number of separate herds. It is not a new form of
bison breeding, since several such enclosures have been created during the
post-war period in Poland. The largest breeding center for European bison is in
Pszczyna, and has been there since 1865. Despite the long-established breeding
tradition in that part of Europe, as well as the need and readiness to create more
herds, there is a need for test results indicating the development direction of the
breeding enclosures, requirements set for breeders, as well as conditions that
must be met for the animals to feel comfortable and develop properly. These are
only some of the questions waiting to be answered – in fact, there are more of
them, and they are much more detailed. The breeding enclosure in Sycowice
attempts to provide at least partial answers – its main purpose is to conduct
research on the relationship between bison and their environment. This project
is being implemented by the Institute for Applied Ecology in Skórzyn and the
European Bison Friends Society. These animals’ lives, general welfare, condition
and offspring rearing ability are dependent on the conditions of their habitat,
ecosystem productivity being one of the most important ones, being responsible
for free access to an unlimited natural food supply throughout an entire year.
Annual results of tests conducted in Sycowice show that acclimatization to the
new conditions was very fast and animals reach a high level of physical
development, without causing much damage within their habitat.
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Wybrane przypadki interwencji
lekarsko-weterynaryjnej

Mieczysław Hławiczka

Lecznica Weterynaryjna Pszczyna

Przedstawione zostaną wybrane z kilkudziesięcioletniej praktyki zawodowej
autora przykłady interwencji lekarsko-weterynaryjnej w rezerwatach oraz
zagrodach pokazowychżubrów. Należą do nich (1) zabiegi chirurgiczne, ze
szczególnym uwzględnieniem ortopedii, (2) leczenia nieżytów przewodu
pokarmowego, (3) leczenie niedoborów witamin i minerałów, (4) leczenie
chorób pasożytniczych. Omówiona zostanie stosowana profilaktyka przeciw
epizootyczna i parazytologiczna oraz stosowane środki farmakologiczne do
usypiania wraz z opisem sprzętu do zadawania leków. Z praktyki wynikają
również obserwacje dotyczące ciekawych przypadków zachowań żubrów.
Większość poruszanych zagadnień będzie zilustrowana zdjęciami.

Chosen examples of veterinarian interventions

Presented are examples taken from few decades of years of veterinarian
practices of the author. He used to practice in various reserves, zoos and other
enclosures with European bison. To the chosen examples belong: (1) the
surgical intervention with special attention to orthopedic causes, (2) treatment of
digestive tracts, (3) the treatment in situation of mineral and vitamin deficiency,
(4) the treatment against parasites. The presentation also covers methods of
epizootic and antyparasite prophylactic and kinds of medicines used for
immobilization with equipment used for their administration. As an effect of large
experience there are also many interested observation on E. bison behavior. The
majority of examples will be illustrated with author’s photos.
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Zmiany diety żubra i innych dużych roślinożerców
w okresie Holocenu

Emilia Hofman-Kamińska, Gildas Merceron1, Hervé Bocherens2, Giedrë
Piličiauskienë3, Daniel Makowiecki4, Rafał Kowalczyk

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża, Polska
1 IPHEP (UMR 7262) CNRS, Uniwersytet w Poitiers, Francja;
2 Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Tübingen, Niemcy;
3 Litewskie Muzeum Narodowe, Dział Archeologii, Wilno, Litwa;
4 Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Analizy mikrośladów starcia uzębienia zwierząt kopalnych pozwalają na
rekonstrukcję ich diety i jej zmian w zależności od warunków środowiskowych.
Wykorzystując eksponaty muzealne badano dietę żubra (Bison bonasus) oraz
trzech innych gatunków dużych roślinożerców: jelenia, łosiai tura (Bos
primigenius), na terenie Europy w okresie holocenu. Wykonano odciski
powierzchni starcia stałych zębów trzonowych, których zdjęcia analizowano
przy użyciu optycznego mikroskopu stereoskopowego wyposażonego w kamerę
cyfrową z matrycą CCD. Na centralnych fragmentach zdjęć o powierzchni 0,09
mm2 analizowano zagęszczenie oraz wielkość rys i zagłębień, wskazujących na
charakter diety analizowanych osobników. Wyniki analiz porównywano
z materiałem referencyjnym pochodzących od współcześnie żyjących gatunków
roślinożerców (sarna, jeleń, łoś,bawół afrykański Syncerus caffer oraz bydło
Heck’a) o znanej diecie. Wzorzec mikrośladów starcia zębów żubra z okresu
neolitu (około 5 000 lat BP) wskazuje na dietę o dużym udziale gatunków
trawiastych. Żubry z okresu średniowiecza w większym stopniu odżywiały się
materiałem drzewiastym, a ich dieta miała charakter mieszany. Podobne
zmiany diety zostały zaobserwowane u tura. Łoś i jeleń zostały sklasyfikowane
jako gatunki pędożerne, bądź o diecie mieszanej. Wstępne wyniki badań
sugerują, że zmiany szaty roślinnej oraz rosnąca presja człowieka w ciągu
ostatnich kilku tysięcy lat, wpływały na ograniczenie dostępności preferowa-
nych przez dużych roślinożerców terenów otwartych oraz zepchnięcie tych
gatunków do środowisk leśnych.

Diet variation of European bison and other large herbivores
during the Holocene

The studies on dental microwear pattern of fossil animals provide information on
their dietary preferences and allow tracking variation in their diet due to changes
in environmental conditions in the past. Using the museum specimens we
examined the diet of European bison (Bison bonasus) and three other large
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herbivores: red deer, moose and aurochs (Bos primigenius) originating from
different parts of Europe during the Holocene. As reference we used modern
species of ungulates (roe deer, red deer, moose,African buffalo Syncerus caffer
and Heck cattle) characterized by different foraging strategies. The shearing
dental facet surfaces of permanent molar teeth were digitized using a 256 level
gray scale optical stereomicroscope fitted with a CCD camera. Pits and scratches
were recorded and measured on a 0.09 mm2 surface in the centre of dental
facet. Number and size of microwear features were quantified to characterize
specimen’s diet and compared to results for reference species. Dental microwear
pattern of European bison from Neolithic (ca. 5,000 BP) placed them among
grazers, whereas the diet of E. bison from Middle Ages comprised of more
woody material and indicate mixed feeding.The same shift in the diet was
observed in aurochs. Moose and red deer in the past can be classified as mixed
feeders or browsers. The preliminary results suggest that changes in vegetation
cover and increasing human pressure over the past few thousand years,
restricted accessibility to original habitats preferred by large herbivores in
Europe, and forced them into forests as refuge habitats.

Kalendarium 15 lat badań Stacji Badawczej Fauny
Karpat nad żubrami w Bieszczadach

Maciej Januszczak, Aleksandra Wołoszyn-Gałęza

Stacja Badawcza Fauny Karpat MiIZ PAN, Ustrzyki Dolne

Żubr (Bison bonasus) jest gatunkiem cudem uratowanym od zagłady. W Biesz-
czady powrócił po bardzo długim okresie nieobecności. Pierwsze osobniki
sprowadzono w 1963 roku do zagrody aklimatyzacyjnej w Widełkach na
terenie obecnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego (tereny ówczesnych
nadleśnictw: Stuposiany i Tarnawa). Kolejnym ośrodkiem introdukcji była
zagroda aklimatyzacyjna w Woli Michowej (Nadleśnictwo Komańcza), gdzie
w 1976 roku przywieziono pierwsze żubry. Te dwa ośrodki introdukcji dały
początek bieszczadzkiej populacji żubrów, która na początku 2013 roku
oceniana jest na ok. 260 osobników. Pierwsze lata bytności żubrów w Biesz-
czadach, to ich systematyczne rozprzestrzenianie się oraz zasiedlanie nowych
obszarów. Takie rozmieszczenie obszarów reintrodukcji zaowocowało współ-
czesnym podziałem na dwie bieszczadzkie subpopulacje. W obrębie zaintere-
sowań stacji Badawczej Fauny Karpat, żubr znajduje się od 1998 roku
(ówczesny Karpacki Oddział Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN, od
2004 roku SBFK MiIZ PAN). Monitoring żubra przez SBFK rozpoczęto
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dzięki dofinansowaniu z ówczesnego Large Herbivore Initiative (później
Large Herbivore Foundation) z Holandii. Rozpoczęto też wtedy program
reintrodukcji osobników wyselekcjonowanych w oparciu o dobór genetyczny.
Od 2001 do 2010 roku finansowanie i monitoring prowadzony przez stację
Badawczą Fauny Karpat odbywał się na podstawie umowy z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, przy ścisłej współpracy biesz-
czadzkich nadleśnictw. W czasie tej dekady monitoringu i badań rozpoczęto
intensywny zbiór danych w oparciu o klasyczną telemetrię połączoną
z penetrowaniem obszarów występowania jak i potencjalnego występowania
żubra w Bieszczadach. Obecnie (od 2011 roku) monitoring żubra prowadzo-
ny jest we współpracy z RDLP Krosno, w ramach Programu Operacyjnego
Unii Europejskiej „Infrastruktura i Środowisko”. Piętnastolecie badań nad
żubrem prowadzone przez stację zaowocowało ponad 100 publikacjami oraz
wsiedleniem ponad 30 żubrów wyselekcjonowanych z wielu hodowli
europejskich, dzięki współpracy z Katedrą Genetyki i Hodowli Zwierząt
SGGW i Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów. Pracownicy SBFK brali
udział zarówno w zabiegach prowadzących do odbudowy populacji żubra
w polskiej części Karpat atakże w: Rumunii (2002), Słowacji (2004),
Ukrainie (2006), oraz Węgrzech (2009). Stacja bierze również udział
w opiniowaniu potencjalnych miejsc reintrodukcji żubrów np. w 2010
w Bułgarii i Osetii. Piętnastolecie badań nad żubrem prowadzonych przez
Stację Badawczą Fauny Karpat daje podstawę do opracowania monografii
karpackiej populacji żubra.

15 years of research on wisent in the Bieszczady Mts. at Carpathian
Wildlife Research Station in Ustrzyki Dolne

Wisent (Bison bonasus) is a species miraculously rescued from extinction,
returned to Bieszczady Mts. after a very long period of absence.First individuals
were brought in 1963 to the acclimation enclosure at Widełki, at that time areas
of the Forest Districts: Stuposiany and Tarnawa. Another reintroduction took
place in acclimation enclosure at Wola Michowa (Komańcza Forest District),
where first wisents arrived in 1976. These two reintroductions gave rise to
present wisent population of Bieszczady, which by the beginning of 2013 was
estimated for approximately 260 individuals. In their first years in the Bieszczady
Mountains, wisents were spreading and colonizing new areas. The localization
of reintroduction areas resulted in division of wisent population into two
subpopulations: eastern and western. Carpathian Wildlife Research Station
(CWRS) is monitoring wisent population since 1998 (then Carpathian Branch of
the International Centre for Ecology Polish Academy of Sciences, from 2004
CWRS MiIZ PAS). Monitoring program was initiated with funding from the Large
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Herbivore Initiative (later Large Herbivore Foundation) from the Netherlands. At
the same time the program of the introduction of individuals selected on the
genetic basis was started in cooperation with the Dept of Genetics and Animal
Breeding – Warsaw University of Life Sciences and European Bison Friends
Society. From 2001 to 2010 the funding and monitoring run by CWRS took place
under an agreement with the Regional Directorate of State Forests in Krosno, in
close cooperation with local State Forests Districts in Bieszczady Mts. During the
decade of monitoring and research, an intensive data collection was based on
the classic telemetry combined with a survey of areas of actual and potential
occurrence of wisents. Currently (since 2011), the monitoring program is
conducted in the cooperation with RDSF at Krosno under the EU Operational
Program ”Infrastructure and Environment”.Fifteen years of research conducted
by the CWRS resulted in over 100 publications, and more than 30 wisents
selected from various European breeding centres. Staff of CWRS participated
not only in efforts leadin to the restoration of wisent populationto the Polish part
of the Carpathians, but also to: Romania (2002), Slovakia (2004), Ukraine (2006)
and Hungary (2009). CWRS is also involved in the evaluation of potential sites
for reintroduction of wisent (e.g. in Bulgaria and Ossetia in 2010). Fifteen years
of studies on wisentsconducted by the Carpathian Wildlife Research Station
provide a solid base for the preparation of the monograph on Carpathian, wisent
population.

Metodyka pobierania próbek włosowych żubra
Bison bonasus w terenie

Maciej Januszczak

Stacja Badawcza Fauny Karpat, MiIZ PAN, Ustrzyki Dolne

Zasady ogólne pobierania prób

– Pobór prób włosowych powinien odbywać się całorocznie ale z naciskiem na
sezon zimowy.

– Każda pobrana i opisana próba powinna pochodzić tylko od jednego
osobnika. Za próbę właściwą uznajemy tę, która daje nam 100% pewności
pochodzenia od jednego osobnika.

– Próba powinna zawierać do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu, włosów
z cebulkami.

– Ilość prób jak i ich rozmieszczenie przestrzenne, powinny być reprezen-
tatywne dla wielkości i areału populacji, z której pobierana jest próba.
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Próby włosowe można pobierać bezpośrednio z żywych osobników, co
wymaga ich uśpienia, jak i z martwych osobników. Jednak w przypadku
możliwości pobrania krwi czy tkanki, z których izolacja DNA jest znacznie
łatwiejsza, próby włosowe są traktowane jako rezerwa. Próby włosowe nabierają
dużego znaczenia, jeśli mogą być zebrane nieinwazyjnie w sezonie zimowym
z miejsc odpoczynku (specjalnie zalecane), jak i w ciągu całego roku ze
spałowanych drzew czy – uszkodzonych lub połamanych drzew i krzewów,
choć często pozostawiane tam włosy pozbawione są cebulek.

Sposób pobierania prób

– Próby pobieramy w rękawiczkach celem ochrony ich przed skażeniem DNA
osoby kolekcjonującej. W pierwszej kolejności pobierane powinny być włosy
długie.

– W przypadku pobierania z żywego czy martwego osobnika, próbę włosową
pobierać należy gwałtownym ruchem tak, by włosy były pobrane wraz
z cebulkami.

– Kolekcja z miejsc odpoczynku dotyczy tylko grup włosów, które przymarzły
do pokrywy śnieżnej. W zdecydowanej większości grupy włosów pozo-
stawione w śniegu na miejscu odpoczynku mają cebulki. Powinno się unikać
pobierania luźnych włosów z miejsc odpoczynku, w szczególności gdy przez
miejsce odpoczynku przebiegają tropy więcej niż jednego osobnika.

– Próby włosowe z drzew i krzewów (spałowanych, zniszczonych itp.)
pobierane powinny być tylko wtedy, gdy istnieje bardzo wysoki poziom
pewności, że próba ta pochodzi od jednego osobnika. Może to być
stwierdzone jedynie na podstawie tropów na śniegu.

– W żadnym wypadku nie należy pobierać prób włosowych z tzw. żubrzych
grzebieni (miejsc czochrania i ocierania się zwierząt), gdyż włosy znajdujące
się w takim miejscu pochodzą od więcej niż jednego osobnika.

– Należy starać się, aby pobrane próby były wolne od zanieczyszczeń
i absolutnie nie mogą mieć domieszki włosów z innych prób.

Przechowywanie i opisywanie prób

– Pobrana próba włosowa wkładana jest do koperty papierowej, tak by każda
próba znajdowała się oddzielnie w zaklejonej i opisanej kopercie.

– Pobrane próby należy wysuszyć celem uniknięcia zawilgocenia i pleśni (co
powoduje zniszczenie próby). Suszenie prób odbywa się w temperaturze
pokojowej przez okres nie krótszy niż 7 dni (w zależności od stopnia
zawilgocenia próby).

– Koperty z próbami powinno się opisywać ołówkiem według schematu
przedstawionego poniżej.
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Informacje potrzebne do prawidłowego opisu próby włosowej

Numer próbki:

Data poboru próbki:

Nadleśnictwo:

Obręb:

Leśnictwo :

Oddział leśny:

Wydzielenie leśne:

GIS (PUWG – 92)*
X:

Y:

Opis próbki **:

* zgodnie z układem odniesienia i odwzorowania stosowanym w bazie danych GIS (dla WGS 84 jest to:
latitude/longitude).
** warunki w miejscu poboru próby (także gdy nie można określić parametrów poboru zawartych w tabeli):
miejscowość, nazwa geograficzna miejsca itp, pora roku, rodzaj miejsca zebrania próbki (z legowiska, z drzewa
itp.), przynależność do populacji (subpopulacji).

Instruction for the field collection of hair samples
from wisents Bison bonasus

General rules

– Hair samples should be collected during the whole year, however preferably
in a winter season

– Every collected and labelled sample should origin from one individual only. As
a proper sample considered can be only such set of hair, which with 100% of
certainty belongs to just one individual

– One sample should contain at least several, preferably more than ten hairs
(even few tens) with follicles

– Number of samples should be representative for the size of the population
Samples could be collected directly from animals alive (when it is immobilized)

or dead. But if there is possible to collect blood or tissue from which DNA
isolation is much more effective, the hair sample should be treated as reserve.
The hair samples are important when collected noninvasively in winter season
from resting sites (especially recommended ), and all year around from destroyed
trees and bushes, but very often such hairs are without follicles.

The methodology for the collection of samples

– Samples should be collected with rubber gloves to protect them against
contamination with human DNA. As first, collected are long hair.
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– From alive or dead individuals, hair should be collected through a rapid pull,
to obtain hair with follicles.

– From resting sites in winter, collected should be only hair with follicles, frozen
into the upper layer of the snow. Avoided should be the collection of single
hair, especially if there are tracks of other individual crossing the resting site.

– Hair samples from damaged trees or shrubs can be collected only if for certain
they origin from only one individual (this can be confirmed only in winter by
snow tracking).

– Hair samples should never be collected from so called “wisent combs” (where
wisents use to rub themselves) because hair in such places originate from
more than one individual.

– Collected samples should be free from contamination and admixture of other
hair samples.

Storage and labelling of samples

– Collected hair should be placed in a paper, sealed envelope, separate for
every sample.

– Collected samples should be dried to avoid humidification and development of
mould (which causes a destruction of the sample).

– Samples should be dried in room temperature for at least 7 days (depending
on the humidity of the sample).

– Envelopes containing samples should be labelled with a pencil, according to
the scheme presented below.

The scheme for labelling hair samples

Sample No:

Date of collection:

Forest District:

Subdistrict:

Forestry:

Forest compartment:

Forest subcompartment:

GIS (PUWG – 92)*
X:

Y:

Description of the sample **:

* according to the configuration of reference and projection in GIS database (for WGS 84 there are:
latitude/longitude).
** the conditions of the site of sample collection (also if parameters from the table cannot be described): the
name of nearest settlement, geographical name of the site etc.), season of the year, where from the sample
was collected (resting site, tree etc.), name of population/subpopulation.
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Proposal for reintroduction of the European bison in
the Czech Republic

Miloslav Jirků1,2, Martin Šálek2,3, Martin Konvička1,2, Lukáš Čížek1,2,
Jan Robovský2, Dalibor Dostál4

1 Biology Centre of the Academy of Sciences of the CzechRepublic, České Budějovice
2 Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic
3 Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the CzechRepublic, Brno
4 European Wildlife, Kutná Hora, CzechRepublic

We provide a brief review of current state of European bison breeding groups
in the CzechRepublic, including both zoos and private facilities. Following are
information on two new breeding centres – first one in an abandoned military
training area Milovice-Mladá near Prague and a second one in the state Nature
reserve Zubří in the Protected Landscape Area Železné hory. Construction
works are planned from autumn 2013 to spring 2014.The two centres will
serve as a source of animals for other breeding centres, as well as for two
reintroduction projects in military training areas (MTA) in the Czech Republic.
The reintroductions in MTAs are aiming for the establishment of two separate
free ranging populations of European bison (Lowland line) in Doupov Mts.
(MTA Hradiště) and Oderské hills (MTA Libavá). Brief characteristics of the
two reintroduction localities are provided, together with outline of planned
reintroduction methodology and subsequent management of the new free
populations.

Propozycja reintrodukcji żubra w Republice Czeskiej

Przedstawimy krótką informację na temat aktualnego stanu hodowli żubrów
w Republice Czeskiej, zawierającą zarówno dane o ogrodach zoologicznych jak
i prywatnych hodowlach. Kolejno podamy informację o dwóch nowych ośrodkach
hodowli – pierwszym na opuszczonym poligonie Milovice-Mladá koło Pragi
i drugim na terenie krajowego rezerwatu Zubří leżącego w Parku Krajobrazowym
Železné hory. Prace inwestycyjne planowane są na jesień 2013 roku do wiosny
2014. Te dwa ośrodki będą dostarczały zwierzęta innym stadom, jak również do
projektu reintrodukcji na poligonach (MTA) Republiki Czech. Reintrodukcja na
poligonach ma na celu utworzenie dwóch oddzielonych wolnych populacji
nizinnej linii żubra, jednej w górach Doupov (poligon Hradiště) i drugiej w górach
Oderské (poligon Libavá). Przedstawiona będzie krótka charakterystyka dwóch
proponowanych miejsc reintrodukcji łącznie z metodyką ich tworzenia jak
i późniejszym zarządzaniem nowymi wolnymi populacjami.
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Selekcja gatunków drzewiastych przez żubry w Puszczy
Białowieskiej

Tomasz Kamiński, Rafał Kowalczyk

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

W latach 2009–2010 prowadzono analizę zgryzania drzew i krzewów przez
żubry w Puszczy Białowieskiej. Obserwacje żerowania prowadzono w sezonie
wegetacyjnym na transektach o długości od 4 do 90 metrów (łącznie 2 200 m)
przebiegających wzdłuż ścieżek żerowania żubrów. Spośród 25 gatunków
drzewiastych dostępnych na transektach, 18 było zgryzanych przez żubry.
Osobniki zgryzanych gatunków stanowiły 25 % wszystkich dostępnych drzew
i krzewów. Najbardziej dostępnym i najczęściej zgryzanym gatunkiem był
grab zwyczajny (Carpinus betulus) – 40% zgryzanych drzew i krzewów.
Gatunkami preferowanymi przez żubry były grab, jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) i topola osika (Populus tremula). Mniej dostępne gatunki takie jak:
klon zwyczajny (Acer platanoides), dąb szypułkowy (Quercus robur), jarząb
pospolity (Sorbus aucuparia) były zgryzane proporcjonalnie do ich dostępności.
Unikanymi gatunkami były: kruszyna pospolita (Frangula alnus) i wawrzynek
wilczełyko (Daphne mezereum) – gatunki trujące, oraz świerk pospolity (Picea
abies). Żubry nie wykazywały preferencji w stosunku do poszczególnych klas
wysokości drzew i krzewów. Zagęszczenie dostępnych drzew i krzewów nie
miało istotnego wpływu na poziom zgryzania. Najwyższy poziom zgryzania
gatunków drzewiastych przez żubry notowano w miesiącach letnich (lipiec
– sierpień). Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że
oddziaływanie żubrów na roślinność drzewiastą jest stosunkowo niskie i dotyczy
najczęściej występujących drzew i krzewów w pełni rozwoju ulistnienia.

Selection of woody species by European bison in the Białowieża
Primeval Forest

In 2009–2010 we conducted an analysis of E. bison browsing on trees and
shrubs in the Białowieska Forest. Observations were carried out during the
growing season on transects with a length of 4 to 90 meters (a total of 2200 m)
running along the feeding paths of E. bison. Among the 25 tree species
accessible along the transects, 18 were browsed by E. bison. Individuals of
browsed species accounted for 25% of all available trees and shrubs.The most
available and most browsed species was hornbeam (Carpinus betulus) – 40%
of browsed trees and shrubs. Species preferred by E. bison were hornbeam, ash
(Fraxinus excelsior) and aspen (Populus tremula). Less available species such
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as maple (Acer platanoides), oak (Quercus robur), and rowan (Sorbus aucuparia)
were browsed proportionaly to their availability. Avoided were: buckthorn
(Frangula alnus), mezereon (Daphne mezereum) – poisonous species, and
spruce (Picea abies). E. bison did not show any preference towards different
classes of trees and shrubs. The density of available trees and shrubs had no
significant effect on the level of browsing. The highest level of E. bison browsing
on woody species was recorded in the summer (July – August). On the basis of
the study it can be concluded that the impact of E. bison on woody vegetation
is relatively low and concerns the most common trees and shrubs in full
development of the foliage.

European bison in a Dutch dune system

Yvonne Kemp

ARK Nature & PWN, the Netherlands

After the first five successful years, the second phase of the European bison
pilot project in the Netherlands started in 2012. The project is taking place in
a fenced area within a National Park located along the Western coastline.
Since the start of the project, the area has been expanded to 280 hectares
giving more space for the European bison. The starting group of bison
consisted of six animals from Poland (Białowieża, Pszczyna). From 2009
onwards calves are born every year and together with the entry of sub adult
bulls from a French nature reserve this year, the number of bison quadrupled
since the start of the project. There are several aspects that make the project
unique in its kind. First of all, animals do not receive any additional feeding,
also not during wintertime. Furthermore, the area contains a varied landscape
in which forest is not dominantly present. Besides the E.bison, other
herbivorous species occupy the area and live together in harmony with E.
bison herd: Konik horses, fallow deer, roe deer and rabbits. During the first
five years of the project much knowledge about the ecology of the European
bison has been gained by studying various research subjects, apart from the
great amount of practical experiences that was obtained. The extension of the
project with another five years enables researchers to study E. bison, their
impact on the area (flora as well as fauna) and compare them with other
grazers present in the National Park including Highland cattle. Also, the
upcoming re-opening of the public walkway through a part of E. bison area
allows raising even more awareness for the species and the project. This will
hopefully contribute to an increased chance on the launch of new E. bison
projects in the country.

47„Żubry w Karpatach”, 5–6 września 2013



Żubry na wydmach w Holandii

Po pięciu latach sukcesów w 2012 roku rozpoczął się drugi etap pilotażowego
projektu realizowanego w Holandii. Projekt jest realizowany w zagrodzie na
terenie Narodowego Parku zlokalizowanego wzdłuż zachodniego wybrzeża. Od
rozpoczęcia projektu powierzchnia zagrody powiększona została do 280 ha, co
dało więcej przestrzeni żubrom. Początkowa grupa składała się z sześciu
zwierząt z Polski (Białowieża i Pszczyna). Od 2009 roku do dzisiaj corocznie
rodzą się cielęta i z wprowadzonymi w tym roku młodymi samcami z Francji,
liczba zwierząt zwiększyła się czterokrotnie. Kilka aspektów czyni nasz projekt
wyjątkowy w swoim rodzaju. Po pierwsze żubry nie są dokarmiane również
w okresie zimy. Obszar zagrody jest zróżnicowany i siedliska leśne nie są
dominujące. Oprócz żubrów inne roślinożerne gatunki zajmują tę przestrzeń
i żyją w harmonii z żubrami (stado koników polskich, daniele, sarny i króliki).
W czasie pierwszych pięciu lat trwania projektu zebrano bardzo wiele informacji
na temat ekologii żubra oraz wyników innych badań naukowych jak i wiele
praktycznych doświadczeń. Długi okres trwania projektu pozwolił naukowcom na
przeprowadzenie badań nad żubrem, jego wpływu na inne elementy siedliska
(flora i fauna) i porównać je z innymi gatunkami pasącymi się na terenie parku
narodowego, w tym rasy bydła Highlander. Dodatkowo zapowiadane udostęp-
nienie zagrody ludziom przez przeprowadzenie ścieżki przez część terenu
bytowania żubra spowodowało wzrost zainteresowania projektem. Wszystko to
zwiększy szanse na tworzenie kolejnych projektów dla żubra w naszym kraju.

Restitution of European bison (Bison bonasus L.)
to the Skolyvski Beskyd (the Eastern Carpathians)

Pavlo Khoyetskyy

Ukrainian National Forestry, Lviv, Ukraine

The effects of bison restitution to the Skolyvski Beskyd (the Eastern Carpathians)
undertaken in the period 1965–2013 have been examined. First 10 animals were
brought to the area in May 1965. They became founders of the Maydan
sub-population. The bison numbers reached their peak in the 1980s. In 1990s,
a decline in this population was recorded. Causes of their death were food shortage
in winter, poaching, diseases etc.The last bison of the Maydan sub-population died
during winter 2008–2009. In 2005, the LargeHerbivoreFoundation (Holland), in
collaboration with the European Bison Friends Society (Poland), [Stowarzyszenie
Miłośników Żubrów, Polska] developed the program «Restoration of the European
bison population in the Eastern Ukrainian Carpathians». Under this project,
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6 bison were brought from the Thüringen Waldzoo Gera (Germany) to be placed in an
enclosure in the Skolyvski Beskid in June 2009. In November 2010, five individuals
were brought from the Bavaria Forest National Park (Germany) and the breeding
centre «Marschfeld Castles» (Austria). These two groups of animals created a herd.
During winter time, the animals are provided with supplementary food. The bison
numbers in the herd have increased during the 2009–2013 period to 15 individuals.

Restytucja żubrów (Bison bonasus L.) w Beskidach Skoliwskich
(Karpaty Wschodnie)

Analizowano efekty restytucji żubrów w Skoliwskich Beskidach (Karpaty Wschod-
nie) w okresie 1965–2013. Pierwsze 10 żubrów, które zostały założycielami
Majdanskiej subpopulacji były tu przewiezione w maju 1965 r. Największą
liczebność stado osiągnęło w latach 80. XX wieku. Od lat 90. ubiegłego wieku,
zarejestrowano zmniejszenie się liczby żubrów. Przyczynami ich śmiercibyły:
m.in. brak pokarmu zimą, kłusownictwo, choroby. Ostatni żubr subpopulacji
Majdanskiej zginął na przełomie 2008–2009. W 2005 r. Large Herbivore
Foundation (Holland) we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów
(Polska) rozpoczęło realizację projektu ”Odnowienie populacji żubra w Ukraińskich
Karpatach Wschodnich”. W czerwcu 2009 r. do zagrody przywieziono sześć
żubrów z Parku Przyrody Gera (Niemcy). W listopadzie 2010 roku przywieziono
pięć osobników z Parku Narodowego ”Bavarian Forest” (Niemcy) i Centrum
Odnowienia Zwierząt ” MarschfeldCastles” (Austria). Te dwie grupy zwierząt
utworzyły jedno stado, które zimą było dokarmiane. W okresie 2009–2013
zwiększyła się liczebność stada do 15 osobników.

Demografia populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej

Rafał Kowalczyk, Tomasz Kamiński

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

Na podstawie badań telemetrycznych oraz danych pochodzących z inwen-
taryzacji analizowano demografię populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej
w latach 2005–2012. Roczna śmiertelność dorosłych żubrów oszacowana za
pomocą programu MicroMort wynosiła 11,3%, w tym śmiertelność naturalna
4,0% i śmiertelność w wyniku eliminacji 7,3%. Byki charakteryzowały się
wyższą śmiertelnością (15,0%) niż krowy (8,9%). Główną przyczyną śmiertel-
ności byków były odstrzały, natomiast upadki naturalne miały niewielkie
znaczenie. U krów śmiertelność naturalna była wyższa niż śmiertelność w wyniku
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eliminacji. Porównanie śmiertelności oszacowanej na podstawie danych telemet-
rycznych oraz śmiertelności szacowanej na podstawie zarejestrowanych upadków
żubrów pozwala stwierdzić niedoszacowanie liczby upadków na średnim poziomie
1,1 % liczebności populacji rocznie. Wskazuje to, że szacowana na podstawie
bilansu przyrostu i ubytków liczebność populacji jest corocznie zawyżana
o średnio 4,8 osobnika. Wieloletnia analiza gromadzonych danych wskazuje na
wysoką zależność liczby cieląt od liczby krów. Jednak w ostatnich kilkunastu
latach obserwuje się brak wzrostu liczby cieląt mimo przyrostu liczby krów.
Wskazuje to na obniżenie współczynnika płodności krów, związanego z postarze-
niem populacji w wyniku odstrzału oraz odłowów cieląt i młodzieży na poziomie
znacznie przekraczającym ich udział w populacji. W dłuższej perspektywie może
to prowadzić do odwrócenia piramidy wiekowej oraz obniżenia witalności
populacji. Wyniki badań wskazują na konieczność uwzględniania w szacunkach
liczebności przelicznika na nieodnalezione padłe osobniki, oraz modyfikację
zarządzania populacją i maksymalne oszczędzanie cieląt (w tym cieląt późno
urodzonych) i młodzieży w trakcie prowadzonych eliminacji.

Demography of European bison population
in the Białowieska Primeval Forest

Based on the telemetry and annual bison survey data we analyzed demography
of European bison populationin the Białowieska Forest in 2005–2012. Annual
mortality of adult bison estimated using MicroMort program was 11.3%, including
4.0% natural mortality and 7.3% mortality in effect of culling. Bulls had a higher
mortality (15.0%) than cows (8.9%). The main cause of bull’s mortality was
culling, natural mortality was low. In cows, natural mortality was higher than the
mortality due to culling. Comparison of mortality estimated on the basis of
telemetry data and mortality rates estimated on the basis of recorded bison
deaths indicate underestimation of natural mortality at an average of 1.1% of the
population per year. This indicates that estimated on the basis of the balance of
births and deaths size of the population is biased at an annual average of 4.8
individual. Long-term analysis of the data collected during annual bison surveys
indicate the high dependence of the number of calves on the number of cows.
However, in the last few years there has been no increase in the number of
calves in spite of increasing number of cows. This indicates a lower fertility rate
of cows, possibly associated with the ageing of the population as a result of
trapping and culling of calves and subadults well above their proportion in the
population. In the long term this could lead to the reversal of the age pyramid
and reduce the vitality of the population.The results indicate the need to take into
account unregistered deaths in estimates of the population size, and modification
of conservation management of the population to reduce removal of calves
(including late-born ones) and subadults in the course of culling.
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Analysis of reintroduction and formation of European
bison populations in Belarus

Piotr Kozla

The State Research-Production Association “The Scientifically-Practical Centre of the National Academy of
Sciences of Belarus on Bio-resources”, Minsk, Belarus

Reintroductions of European bison to various regions of Belarus were
performed in 1994–2000, and in 2005 under the framework of “The program
for conservation, distribution and use of European bison in Belarus”. In total
95 European bison – founders of new free-living populations were captured in
National Park “Belovezhskaya Pushcha”. Four populations and 2 herds were
formed up to 2012. The population numbers of European bison have grown
from 347 individuals in 1994 to 1156 individuals (excluding mortality and
elimination) in 2012, i.e. by 3.3 times. Created populations have reached
various sizes and are at various phases of forming. Aspects of reproduction,
population dynamics, mortality and main factors influencing them are given
in this publication.

Analiza reintrodukcji i formowania populacji żubra w Białorusi

Reintrodukcje żubra w różnych regionach Białorusi przeprowadzono w latach
1994–2000 oraz w 2005 roku w ramach projektu pt. „Program ochrony,
rozprzestrzenienia i użytkowania żubra w Białorusi”. Łącznie 95 żubrów – zało-
życieli nowych wolno-żyjących populacji odłowiono w Parku Narodowym „Biało-
wieska Puszcza”. Cztery populacje i dwa stada utworzono do 2012 roku.
Wielkość białoruskiej populacji żubra wzrosła z 347 osobników w 1994 roku do
1156 zwierząt (wyłączając śmiertelność i eliminacje) w 2012 roku, czyli 3,3 razy.
Utworzone populacje osiągnęły różną wielkość i są na różnym poziomie
formowania. W pracy omówiono aspekty reprodukcji, dynamiki populacji,
śmiertelności i głównych czynników ją powodujących.
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Ecological characteristics of habitats and state
of “Berezinsko-borisovskaya” and “Volozhynskaya”

European bison populations

Piotr Kozla, G. Yanuta, P. Velihurau, A. Kazarez1

The State Research-Production Association “The Scientifically-Practical Centre of the National Academy of
Sciences of Belarus on Bio-resources”. Minsk, Belarus
1 Belgosohota, Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, Minsk

The present state of the populations of the European bison (Bison bonasus)
“Berezinsko-borisovskaya” and “Volozhynskaya”, natural food supply in their
habitats are reviewed. The size of “Berezinsko-borisovskaya” population of
European bison increased from 7 to 27 individuals, but the “Volozhynskaya”
population of European bison increased from 15 to 80 individuals. The
ecological characteristics of populations (population dynamics, birth rate,
death rate, indexes of fertility birth) are presented. The problems of population
management are discussed.

Charakterystyka ekologiczna środowiska i stanu dwóch populacji żubra
w Białorusi: “Berezinsko-borisovskaya” i “Volozhynskaya”

Przedstawiono aktualny stan populacji żubra (Bison bonasus) bytujących w dwóch
stanowiskach w Białorusi: “Berezinsko-borisovskaya” i “Volozhynskaya”. Omó-
wiono też naturalne zasoby pokarmowe i warunki siedliskowe dla tych wolno
żyjących populacji. Wielkość populacji żubra “Berezinsko-borisovskaya” wzrosła
od 7 do 27 osobników, a stado “Volozhynskaya” od 15 do 80 osobników.
Charakterystyki ekologiczne każdej populacji, jak dynamika populacji, wskaźnik
urodzeń i upadków, indeks płodności są przedstawione w pracy. Dyskutowane
są również problemy opieki i zarządzania populacjami.
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Diagnostyka laboratoryjna gruźlicy bydlęcej u zwierząt
wolno żyjących z uwzględnieniem żubrów

Monika Krajewska, Blanka Orłowska1, Krzysztof Anusz2

Zakład Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach
1 Katedra Nauk Klinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
2 Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
w Warszawie

Populacje wolno żyjących zwierząt są obiektem badań od lat. Najczęściej
występującymi chorobami bakteryjnymi u zwierząt wolno żyjących są: gruźlica
bydlęca, choroba Johnego (paratuberkuloza), jersinioza, leptospiroza, brucelloza,
pastereloza, wąglik, salmonelloza oraz kolibakterioza. Czynnikiem etiologicz-
nym gruźlicy bydlęcej jest prątek bydlęcy (Mycobacterium bovis), zaliczany do
kompleksu Mycobacterium tuberculosis (MTC). Badania prowadzone przez
polskich naukowców wykazały, że gruźlica bydlęca u żubrów, występowała
i nadal występuje w Polsce. Do tej pory gruźlicę stwierdza się jedynie
w populacji żubrów zasiedlających teren Bieszczad. Bez dokładnych badań
epidemiologicznych trudno wskazać źródło zakażenia. Być może wśród
czynników zwiększających ryzyko zakażenia prątkiem jest bliskie sąsiedztwo
z Ukrainą, gdzie nadal choroba ta jest bez właściwego nadzoru medyczno-
-weterynaryjnego. Zakażeniu mogą również sprzyjać kontakty zwierząt wolno
żyjących z bydłem na wspólnych pastwiskach i łąkach, gdzie prątki mogą
przeżywać nawet do kilkunastu miesięcy.

Laboratory diagnostics of bovine tuberculosis
in wildlife including bison

Free-ranging wild animals have been the subject of researches for years. Bovine
tuberculosis, Johne’s disease (paratuberculosis), yersiniosis, leptospirosis,
brucellosis, anthrax, salmonellosis and colibacteriosis are the most common
bacterial diseases in wildlife. The causative agent of bovine tuberculosis is
Mycobacterium bovis – the member of the Mycobacterium tuberculosiscomplex
group (MTC). Polish researchers indicate that bovine tuberculosis in bison used
to be and still is evidenced in Poland. Until now tuberculosis have been occurring
only in the population of bison from the Bieszczady region. Without thorough
epidemiological survey, the source of infection can not be identified. The
neighborhood of Ukraine, where the disease remains uncontrolled, can be one
of the infection risk factor. Mutual contacts of wildlife and cattle at pastures and
meadows, where mycobacteria can survive even for many months, facilitate an
interspecies transmission of tuberculosis.
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Przypadek gruźlicy u żubra w centralnej Polsce

Monika Krajewska, Wojciech Bielecki1, Piotr Wojciechowski2, Katarzyna
Mierzwa3

Zakład Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach
1 Katedra Patologiii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
2 Gabinet Weterynaryjny Lgota Wielka
3 Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach

Dotychczas gruźlicę u żubra stwierdzano jedynie w Bieszczadach. Niniejszy
opis dotyczy pierwszego przypadku gruźlicy u żubra w środkowej Polsce.
Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną ssaków, która często prowadzi do
rozległych zmian wielonarządowych. Prątek, który jest czynnikiem etiologicz-
nym gruźlicy ssaków stanowi kompleks tuberculosis. W skład tego kompleksu
wchodzą: Mycobacterium tuberculosis (prątek ludzki), Mycobacterium bovis (prątek
bydlęcy), M. bovis BCG (szczep szczepionkowy), M. tbc. typ afrykański I i II,
M. microti i M. canetti. Prątki wywołują chorobę u ludzi i wielu gatunków
zwierząt, głównie bydła, przeżuwaczy wolnożyjących, jak również mogą być
patogenne dla gryzoni (tabela).

Gatunek prątka Patogenność

M. bovis człowiek, zwierzęta domowe i dzikie

M. tuberculosis człowiek, zwierzęta domowe i dzikie

M.bovis BCG (atenuowany szczep szczepionkowy) człowiek

M. africvanum Afrykańczycy

M. microti gryzonie, małe ssaki, koty, świnie, człowiek

Pierwszy przypadek uogólnionej gruźlicy u żubra opisali w 1997 roku
Żurawski i Lipiec. Przypadek dotyczył trzyletniej krowy, której zwłoki
znaleziono na terenie Nadleśnictwa Brzegi Dolne (obecnie Nadleśnictwo
Ustrzyki Dolne). Od 2010 roku zbadano materiał tkankowy od 29 bieszczadz-
kich żubrów. Zwierzęta miały uogólnioną postać gruźlicy wywołaną prątkiem
bydlęcym Mycobacterium bovis. Dotychczas gruźlica u zwierząt wolno żyjących
w Polsce występowała jedynie w Bieszczadach. W dniu 30.04.2013r w Ośrodku
Hodowli Żubrów w Smardzewicach padł sześcioletni byk Pondar (nr rodowo-
dowy 10965). Sekcja zwłok wykazała wyniszczenie oraz powiększenie węzłów
chłonnych. Ponieważ w węzłach chłonnych stwierdzono cechy wapnienia,
dlatego materiał przekazano do badania w kierunku gruźlicy. W preparatach
sporządzonych z osadu do posiewów hodowlanych stwierdzono obecność
prątków kwasoodpornych. Po 4 tygodniach inkubacji w cieplarce w tem-
peraturze 37°C stwierdzono widoczny wzrost na podłożu Stonebrinka. Również
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próba biologiczna na zwierzętach laboratoryjnych była dodatnia. Wyizolowany
szczep sklasyfikowano jako Mycobacterium bovis. Wyniki badań wskazują na
występowanie gruźlicy u padłego żubra w środkowej Polsce.

Tuberculosis in European bison from Central Poland – case report

Until now occurrence of tuberculosis in European bison from Poland was
recorded in Bieszczady only. This report describes the first case of tuberculosis
in European bison in Central Poland.

Tuberculosis is chronic infectious disease of mammals which often leads to
extensive changes in internal organs. Bacillus which cause mammal tuberculosis
compose tuberculosis complex. This complex includes: Mycobacterium tuber-
culosis (mycobacteria human), Mycobacterium bovis (mycobacteria cattle), M.
bovis BCG (vaccinestrain), M. tbc. typ African I and II, M. microti and M. canetti.
Mycobacteria cause the disease in humans and many species of animals,
especially cattle, free-ranging ruminants and may be pathogenic for rodents also
(table).

Species rod Pathogenicity

M. bovis humans, domestics and wild animals

M. tuberculosis humans, domestics and wild animals

M. bovis BCG (attenuated vaccinestrain) humans

M. africvanum Africans

M. microti rodents, small mammals, cats, pigs, humans

First case of tuberculosis in European bison in Poland described in 1997
Żurawski and Lipiec. It was three years old cow which was found dead in Forest
Inspectorate Ustrzyki Dolne (former Inspectorate Brzegi Dolne). Since 2010 we
made a studu on 29 bison specimens from Bieszczady. Animals were diagnosed
with a generalization form of tuberculosis caused by Mycobacterium bovis. Until
now tuberculosis in free-ranging animals in Poland was reported only in
Bieszczady. On 30th April 2013 in European Bison Breeding Center of Smar-
dzewice, 6-years’ old bull Pondar (Pedigree no. 10965) was found. The autopsy
revealed the cachexy and enlarged lymphonodes.Because lymphonodes were
calcificated this specimen was tested against tuberculosis.In sediment prepared
for incubation acid-fast rod was found. After four weeks of incubation in 37°C on
Stonebrink’s media a growth of bacteria appeared. A. biological test on laboratory
animals was also positive. This cultured strain was identified as Mycobacterium
bovis. There results confirmthe occurrence of tuberculosis in a wisent from
Central Poland.
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Żubry w Nadleśnictwie Stuposiany

Jan Mazur

Nadleśnictwo Stuposiany

Przedmiotem prezentacji jest przedstawienie regionu, a szczególnie Nadleśnic-
twa Stuposiany. Już pięćdziesiąt lat temu w 1963 roku żubry przybyły do
leśnictwa Widełki, gdzie po krótkiej aklimatyzacji zostały wypuszczone
i utworzyły wschodnią część populacji bieszczadzkiej. Druga reintrodukcja
miała miejsce trochę później w Woli Michowej, Nadleśnictwo Komańcza.
Aktualnie populacja żubrów w Bieszczadach liczy blisko 300 osobników.
Nadleśnictwo Stuposiany jest mocno zaangażowane w projekt ochrony żubra
w regionie i w ostatnich latach zdarzyły się na jego terenie zarówno bardzo
optymistyczne jak i smutne wydarzenia. Gruźlica spowodowała konieczność
eliminacji całego stada. Z drugiej strony została wybudowana nowa edukacyjna
i aklimatyzacyjna zagroda w Mucznem. W przyszłości dzięki tej zagrodzie
możliwe będzie odtworzenie stada bytującego na terenie nadleśnictwa.

Wisents in Forest District Stuposiany

Presented are the history of the region and specially of the Forest District
Stuposiany. Already fifty years ago in 1963, first European bison came to forestry
Widelki, after short acclimatization were released and created the Eastern part of
wisent population. The other reintroduction was done in Wola Michowa. Actually the
population of wisents in Bieszczady is close to 300 individuals. The Forest District
Stuposiany is deeply involved in wisent conservation programs and during last time
many very good and sad things happened. The outbreak of tuberculosis caused the
necessity for the elimination of the whole herd. On the other hand new educational
and acclimatization enclosure was built in Muczne. In the future thanks to this
enclosure will be possible the re-creation of the herd in the nearest neighbourhood.

Present facts on DNA-analysis in Germany

Joachim Menzel

Wisentgehege Springe-Forstamt Saupark

In 2012 we started gathering samples for DNA-analysis of European bison in
Germany. We decided to do this by the way of biopsy because this method
has nearly no risks for the animals, a low cost level and we gain all
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information we need. The taken samples were dried and afterwards sent to the
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life
Sciences, where Prof. Wanda Olech is the head of. Our common objective is
to get better information about the genetic and the relationship among the
single individuals or at least among our herds of European bison and so to
have a better basis for our decisions in breeding. In the table there is presented
overall view of foundations and organisations which made available the money
we needed. It was important for the acceptance of this action that all breeders
will have no costs, no additional work, and no risk for their animals.

Institution
Amount

of donation
In 2012 2013 2013 2014

Sielmannstiftung 30.000 9.292 10.650 10.000

Bingo-Stiftung 10.000 7.766 2.234

DBU-Naturerbe 5.000 5.454 454

CIC 10.000 ~ 3.000 2.000 5.000

55.000 17.058 19.104 ~ 4.000 15.000

Up to now 205 samples were collected using biopsy method, 141 collected
by Lothar Härtelt and the rest by Mr. Krannich. In year 2012 they both
collected 97 samples in this year up to now 108 samples. Samples from 99
animals, from Hardehausen and Springe and those transported,were collected
as well. So up to now we have 304 animals sampled. Still there are in Germany
animals available for collection mainly in south Regional Centre of EBCC.

Aktualne informacje o analizie DNA w Niemczech

W roku 2012 rozpoczęliśmy zbieranie prób do analizy DNA żubrów w Niemczech.
Zdecydowaliśmy się na zastosowanie metody biopsji, ponieważ ta metoda
powodowała minimalne ryzyko dla zwierząt, jest stosunkowo mało kosztowna,
a daje nam możliwość zebrania informacji jakich potrzebujemy. Zebrane próbki
po wysuszeniu są wysyłane do Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
SGGW w Warszawie, której szefem jest prof. Wanda Olech. Naszym wspólnym
celem jest zebranie lepszych informacji o wartości genetycznej i spokrewnieniu
pojedynczych osobników lub co najmniej stad żubra, aby mieć lepszą podstawę
do prowadzenia hodowli. W tabeli przedstawiono kwoty dotacji oraz organizacje
dzięki którym przedsięwzięcie było możliwe. Aby zaakceptować całą akcję
ważne było aby hodowcy nie ponosili kosztów, nakładów pracy i nie było ryzyka
względem ich zwierząt.

Do tej pory zebraliśmy stosując metodę biopsji 205 prób, z których 141 zebrał
Lothar Härtelt a resztę Mr. Krannich. W roku 2012 zebrali 97 prób a w tym roku
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już 108. Uprzednio zebrano próby od 99 zwierząt, w tym z Hardehausen
i Springe i przy okazji przewozu. Mamy zatem próby od 304 żubrów. Wciąż
w Niemczech są zwierzęta od których musimy pobrać próby, głównie w w regionie
Działania Regionalnego Biura SOUTH.

Pierwotniaki żwaczowe żubra europejskiego
(Bison bonasus) – doniesienie wstępne

Renata Miltko, Grzegorz Bełżecki, Artur Obidziński1, Jacek Skomiał

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
1 Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie

Żubr (Bison bonasus) jest największym ssakiem roślinożernym żyjącym na
terenie Europy. Należy on do podrzędu przeżuwaczy, których cechą charak-
terystyczną jest obecność czterokomorowego żołądka. Największą komorą
fermentacyjną jest żwacz, w którym pokarm jest trawiony przy udziale
symbiotycznych mikroorganizmów: bakterii, grzybów i pierwotniaków. Pier-
wotniaki ze względu na dużą biomasę pełnią istotną rolę w procesach
trawiennych. Celem podjętych badań było określenie składu i gęstości populacji
fauny żwaczowej żubra europejskiego. Materiał badawczy stanowił płyn żwacza
sześciu zwierząt, pozyskanych z odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych dokona-
nych w Puszczy Białowieskiej w sezonie zimowym 2012/2013. Średnia gęstość
populacji orzęsków wahała się od 42,5 x 104 do 141,3 x104 /ml płynu żwacza.
W analizowanych próbach zidentyfikowano pierwotniaki z rodzajów: En-
todinium, Diplodinium, Epidinium, Eudiplodinium i Elytroplastron należące do
rodziny Ophryoscoleciade oraz Isotricha i Dasytricha z rodziny Isotrichidae.

The rumen protozoa of the European bison (Bison bonasus)
– preliminary study

The European bison (Bison bonasus) is the largest herbivorous mammal existing
in Europe. The most important feature of animals belonging to the ruminantia
order is a stomach consisting of four chambers. The largest part of the stomach
is rumen, where ingested food is digested by microorganisms: bacteria, fungi
and protozoa. The last group of the microorganisms mentioned above protozoa
due to their large biomass, play an important role in the digestion process
occurring in rumen. The aim of the undertaken investigation was to estimate the
density and composition of the protozoa population inhabiting the rumen of the
European bison. The material used in the research was rumen fluid obtained
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from the rumen of six hunted animals.The animals were eliminated from the herd
by selective – reductive shooting during the winter season of 2012/2013 in the
Białowieska Forest. The average density of the population of the rumen protozoa
varied from 42.5 x 104 to 141.3 x 104/ml rumen fluid. In the examined samples
of the rumen fluid identified were ciliates belonging to the family Ophryoscolecidae
genus: Entodinium, Diplodinium, Epidinium, Eudiplodinium, Elytroplastronand
Isotrichidae genus: Isotricha and Dasytricha.

European bison adaptation process in Spain
– experience after transport from Poland (2010)

and from the Netherland (2012)

Fernando Morán

European Bison Conservation Center in Spain

The three years experiences of implementing the conservation program of
European bison in Spain are presented. First import was from Poland in year
2010 (7 animals) and second from Lelystad in the Netherlands (17 animals).
Those animals were transferred to 4 enclosures of different size and condition.
The stories about all enclosures are presented. The story does not have very
happy end. From 17 bison transferred in 2012 are only six alive. The reasons
of death are discussed widely. Few factors are taken into consideration: (1)
Administrative and political factor. Always complex relation project-administration
with sanitary authorities and also rural development and environment
authorities (2) Stress factor: Any situation we believe influences or affects bison
state of health and adaptation answer (3) Climate factor: How climate conditions
can affect bison (4) Social and human factor: How people (individual and
groups) react to E. bison presence and project development and how mistakes
in the own organization can produce problems (5) Nature factor: How plants
and animals react to European bison presence and what interactions occur.

Proces adaptacji żubra w Hiszpanii – doświadczenia po transportach
z Polski (2010) i Holandii (2012)

Prezentowane są doświadczenia trzech lat, tj. od początku realizacji programu
ochrony żubra w Hiszpanii. Pierwszy import zwierząt był z Polski w 2010 roku
(7 żubrów) a drugi z Lelystad w Holandii (17 żubrów). Te zwierzęta były
przywiezione do czterech zagród o różnej wielkości i warunkach. Wszystkie
zagrody są przedstawione. Ta informacja nie ma szczęśliwego zakończenia,
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ponieważ z 17 przywiezionych w drugim transporcie zwierząt tylko 6 pozostało
przy życiu. Przyczyny upadków są szeroko dyskutowane i kilka czynników bierze
się pod uwagę: (1) Administracyjno polityczny czynnik. Zawsze są skomplikowane
relacje między realizatorami projektu a urzędnikami odpowiedzialnymi za
wdrażanie przepisów sanitarnych, czy za rozwój regionalny czy środowisko (2)
Czynnik stresu. Każda odmienna sytuacja wpływa na stan zdrowia i możliwości
adaptacji zwierzęcia (3) Czynnik klimatu. Jak klimat wpływa na żubry (4)
Socjalny i ludzki czynnik. Jak ludzie (indywidualnie i w grupie) reagują na
obecność żubra i rozwój projektu i w jaki sposób popełniane błędy mogą wpłynąć
na powstawanie problemów (5) Czynnik przyrodniczy. Jak rośliny i zwierzęta
reagują na obecność żubra i jakie powstają interakcje.

Żubry w Bieszczadach – razem, czy osobno?

Zuza Nowak, Wanda Olech, Kajetan Perzanowski1, Maciej Januszczak1

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie
1 Stacja Badawcza Fauny Karpat MiIZ PAN, Ustrzyki Dolne

Po 50 latach od restytucji żubrów na terenach wschodnich i zachodnich
Bieszczadów przeprowadzona została analiza zmienności genetycznej zwierząt
wypuszczonych na wolność w dwóch odrębnych stadach. Analizowano 101
próbek DNA izolowanego z tkanek lub cebulek włosów. W analizie zmienności
genetycznej wykorzystano 11 markerów mikrosatelitarnych. Na podstawie
uzyskanych genotypów od poszczególnych osobników przeprowadzono analizę
pozwalającą na identyfikację osobników blisko spokrewnionych, grup rodzi-
nowych i wyodrębnienie tych samych osobników. Uzyskane wyniki dowodzą,
że nadal istnieje duża izolacja pomiędzy pierwotnie wypuszczonymi grupami
zwierząt. Na podstawie porównania badanej grupy z żubrami należącymi do
linii nizinnej i nizinno-kaukaskiej, wchodzącymi w skład światowej populacji
gatunku, określono podobieństwo żubrów bieszczadzkich do istniejących linii
genetycznych.

Wisent in Bieszczady Mountains – still isolated herds?

After 50 years of wisent restoration to areas of Eastern and Western Bieszczady
Mountains the analysis of the genetic diversity of animals released into the wild
in two separate herds was carried out. We analyzed101DNA samples isolated
from tissues or hair follicles. In the analysis11microsatellite markers were used.
Based on the genotypes of individual animals the clustering analyses were
performed.The closely related individuals, family groups and the same individuals
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were identified.Our results show that there is still a high level of isolation
between the originally released groups of animals. Based on a comparison of
the investigated groups with the wisents belonging to the Lowland and
Lowland-Caucasian lines (making the world population of the species), we
identified the similarity of Bieszczady population to each of existing genetic lines.

Ocena wymazów z pochwy samic żubra
(Bison bonasus L.) – wyniki wstępne

Katarzyna Olbrych, Kaja Urbańska, Michał Krzysiak1, Tomasz Szara,
Bartłomiej J. Bartyzel

Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
1 Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Współczesna hodowla i ochrona żubra jest utrudniona przez liczne problemy
zdrowotne. Zwierzęta te mają niską odporność i słabą tolerancję na zmieniające
się warunki środowiska. U żubra regularnie stwierdza się nieprawidłowości
i dysfunkcje w układzie rozrodczym. Jest to bez wątpienia związane z wysokim
stopniem inbredu tego gatunku. U samców coraz częściej obserwuje się tak
zwaną chorobę napletkową, opisywaną przez niektórych autorów jako posthithis
lub balanoposthithis. Etiologia tej choroby jest do tej pory nieznana. Samice
prawdopodobnie też są dotknięte tą chorobą, ponieważ stwierdzane były
u nich zmiany martwicze okolic pochwy. Te i inne nieprawidłowości obniżają
zdolności reprodukcyjne osobników. Z tego względu jest konieczny regularny
monitoring zdrowia żubrów. Jedną z metod oceny jest zastosowanie u samic
testu Pap dla wymazu z pochwy jak i jego ocena mikroskopowa. Z technicznego
punktu widzenia, te testy są łatwe do zastosowania, nawet w stosunku do
wolno żyjących samic, w przeciwieństwie do innych metod oceny morfologii
narządów rozrodczych i zdolności reprodukcyjnych wymagających unie-
ruchomienia samicy. Przygotowanie, ocena i interpretacja cytologii zmian
u samic żubra może mieć duże znaczenie praktyczne i edukacyjne.

Evaluation of vaginal swaps in European bison (Bison bonasus L.)
– preliminary results

Recent breeding and conservation of European bison are hindered by numerous
health problems. These animals have a low resistance and poor tolerance to
adverse environmental conditions. In E. bison, frequently diagnosed are
abnormalities and dysfunctions of reproductive organs. This is undoubtedly
associated with a high rate of inbreeding in this species. In males more often so
called preputial disease, referred by some authors as posthithis or balanoposthithis
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was diagnosed. The etiology of the latter is unknown until now. Females are
probably also affected because similar necrotic alterations enclosing the vulvar
area were observed in cows. These and other anomalies in the obvious way, impair
the ability of individuals to reproduce. Therefore regular monitoring of the health
condition of E. bison is necessary. One of the methods of health assessments in
females is to perform Pap tests, based on vaginal swabs, and their microscopic
evaluation. From a technical point of view, these tests are easy to perform, even in
free living females, and unlike any other methods of assessing the morphology of
genital organs and reproductive capacity of females do not require the acquisition
of an animal after killing. Preparation and attempt to interpret cytological swabs in
female bison seem to have a great educational and practical value.

Wzbogacanie puli genowej żubra w Karpatach
Wschodnich w latach 2001–2012

Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW Warszawa

Stada żubrów bytujące w polskich Bieszczadach, na Ukrainie czy w ośrodkach
w Rumunii wszystkie należą do linii białowiesko-kaukaskiej i wywodzą się od
zwierząt przywiezionych z polskich ośrodków hodowli w latach 60. i 70.
Struktura genetyczna wolnościowych stad żubra tej linii w dużym stopniu
niekorzystnie odbiega od struktury populacji w niewoli. We wszystkich
stadach brakowało genów założyciela „46 i w większości pozostałych założycieli
„35 i „147, co powoduje konieczność wzbogacenia genetycznego poprzez
sprowadzenie wyselekcjonowanych genetycznie osobników z ośrodków hodow-
lanych na zachodzie Europy, głównie z Niemiec. Proces wzbogacania i two-
rzenia nowych stad rozpoczął się w 2001 roku przywiezieniem w Bieszczady
czterech zwierząt skandynawskich. Kolejne transporty były organizowane
przez różne podmioty i finansowane z różnych źródeł. W latach 2001–2012
przywieziono łącznie 82 żubry do stad w Polsce, Ukrainie, Słowacji i Rumu-
nii.Ostateczną miarą sukcesu tych transferów będzie struktura genetyczna
kolejnych pokoleń, której ukształtowanie wymaga jeszcze czasu, a jej oszaco-
wanie będzie możliwe przy pomocy metod genetyki molekularnej.

The enrichment of gene pool of wisent population in Eastern
Carpathians during years 2001–2012

All herds of European bison living in Polish Bieszczady, in Ukraine and
enclosures in Romania belong to Lowland-Caucasian line and are descendants
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of animals transferred from Polish breeding centers in 60-ties and 70-ties. The
genetic structure of free living populations of this line to a large extent is worse
that the structure of captive population. In all free living populations there is
a lack of founder „46 and in some herds the genes of founders „35 and „147are
not represented. In this situation it is necessary to improve genetic structure
through an import of genetically selected individuals from breeding centers in
Western Europe especially from Germany. This improvement process has been
started in year 2001 when four animals from Scandinavian zoos were transported
to Polish Bieszczady. The following transports were organized and financed from
various sources. In years 2001–2012 together 82 wisents to Poland, Ukraine,
Slovakia and Romania were transported. The success of this activities can be
measured in next generation through checking the genetic structure of the
population using molecular methods.

Przypadek martwicowego zapalenia błony śluzowej
krtani u żubra

Barbara Osińska, Wojciech Bielecki, Magdalena Rzewuska, Jerzy Dackiewicz1

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
1 Białowieski Park Narodowy, Białowieża

W wyniku badań pośmiertnych stwierdzono pierwszy przypadek martwicowego
zapalenia krtani u żubra w Puszczy Białowieskiej. Zapalenie martwicowe
błony śluzowej krtani u zwierząt występuje bardzo rzadko. Tego typu zmiany
u żubra bytującego w Puszczy Białowieskiej stwierdzono po raz pierwszy.

Przeprowadzono badania pośmiertne sześcioletniego samca żubra elimino-
wanego w Puszczy Białowieskiej. Pobrano próbki do badań histopatologicznych
i bakteriologicznych. Badanie anatomopatologiczne wykazało obecność zmian
martwicowych i ogniskowe wylewy krwi w błonie śluzowej krtani i dwóch
pierwszych pierścieni tchawicy. Nie stwierdzono zmian w skórze i tkance
podskórnej w tej okolicy. Ponadto stwierdzono robacze zapalenie płuc,
motyliczość wątroby, a także zapalenie nerek. Badanie mikroskopowe prepa-
ratów z krtani wykazało nacieki komórek jednojądrzastych z udziałem
granulocytów obojętnochłonnych i kwasochłonnych oraz komórek olbrzymich.
Obserwowano również martwicę nabłonka, a także włókien nerwowych
i chrząstek. Ponadto obserwowano krwotoki wokół ślinianki, śródmiąższowe
i domięśniowe jak i zakrzepicę. Badanie mikrobiologiczne wykazało wzrost
bakterii Trueperella pyogenes (Arcanobacterium pyogenes) i Pasteurella multocida.
Nie stwierdzono wzrostu bakterii beztlenowych. Prawdopodobną przyczyną
zmian w krtani były uraz spowodowany agresją ze strony innego osob-
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nika.Gruba skóra na szyi żubra jest odporna na uszkodzenia i jest praw-
dopodobne, że nawet poważny uraz nie spowoduje powstania wyraźnych
zmian na ciele zwierzęcia.

Badania wykonano w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki, N N308 573 340

Necrotic laryngitis of European bison – case report

The research material was the first case of necrotic laryngitis of European bison
from Białowieska Forest.A male European bison at the age of 6 years from
Białowieska Forest was examined post mortem. The samples were collected for
the histological and bacteriological investigation.

The anatomopathological examination revealed the presence of necrotic lesions
and focal haemorrhagics in the larynx and in two first rings of the trachea without
lesion in the skin of this area Verminal pulmonitis, fascioliasis hepatitis and
nephritis were also noticed. The larynx microscopic investigation showed
infiltrations of mononuclear cells with neutrophils, eosinophils and large cells. The
epithelial, nerve fibre’s and cartilage necrosis and damage were observed as well.
The haemorrhages in round salivary gland occurred also as well as interstitial and
intramuscular thrombosis. The bacteriological examination described the isolation
of Trueperella pyogenes (Arcanobacterium) and Pasteurella multocida. The
obligate anaerobes in the culture were not found. The lesions of the larynx were
probably caused by the attack of another bison. As the E. bison’s skin is very thick
and resistant, there is a high possibility that despite of serious internal damages
there will be no visible injury marks on external tissues of the bison’s body.

The study was supported by the National Centre for Science, Poland, grant
no. N N308 573 340

50 lat bieszczadzkich żubrów w badaniach,
opracowaniach i publikacjach

Ryszard Paszkiewicz, Maciej Januszczak1

Polski Związek Łowiecki, Okręg w Krośnie
1 Stacja Badawcza Fauny Karpat MiIZ PAN, Ustrzyki Dolne

Opracowanie obejmuje przegląd publikacji i wydawnictw powstałych w okresie
50 lat bytowania żubrów w Bieszczadach po ich reintrodukcji w 1963 roku.
Dokonano analizy podejmowanych tematów, oceniono zaangażowanie po-
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szczególnych jednostek naukowo–badawczych i środowisk zawodowych. Łącz-
nie w okresie półwiecza ukazały się 103 publikacje. W oparciu o dokonany
przegląd dorobku wydawniczego sformułowano wnioski, wśród których do
głównych należą: potrzeba opracowania wieloaspektowego programu badań,
poprawa monitoringu zdrowotnego stad bieszczadzkich, zwiększenie zaan-
gażowania podkarpackich uczelni w prace badawcze, skoordynowanie monito-
ringu wszystkich stad.

50 years of the Bieszczady wisents in research and publications

Presented is the list of papers and other publications released in 50 years after
European bison reintroduction to Bieszczady. Analyzed was the subject of
publication, as well as involvement of different scientific institutions. Together
during those 50 years 103 publications were released. After the analysis of this
group of publications some conclusions came. The most important include:
a needfor the program of study on various aspects of wisent population, an
improvement of health monitoring , and universities from the region should be
more involved in research. Necessary is also a coordination of population
monitoring.

Zmienność rejonów koncentracji żubrów z populacji
bieszczadzkiej w cyklu wieloletnim

Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, Aleksandra Wołoszyn-Gałęza

Stacja Badawcza Fauny Karpat MiIZ PAN, Ustrzyki Dolne

Zmienność położenia i powierzchni miejsc koncentracji żubrów były oceniane
w Bieszczadach dla okresu 2001 – 2012. Powierzchnia areału (MCP) zachodniej
subpopulacji liczącej obecnie ok. 140 osobników różniła się pomiędzy sezonem
zimowym i wegetacyjnym (była mniejsza o ok. 20% w zimie). Podobnie,
powierzchnia rejonów koncentracji określonych jako kernel 50%, które średnio
stanowiły ok. 5% całkowitej powierzchni areału niezależnie od sezonu, była
mniejsza zimą o ok. 23%. Położenie rejonów koncentracji, jak i ich powierzch-
nia były wysoce zmienne tak w kolejnych sezonach jak i z roku na rok.
Zaledwie ok. 20% tych obszarów w sezonach letnich i nieco ponad 24%
podczas zim nakładało się wzajemnie podczas całego badanego okresu.
Dyskutowane są przyczyny tego zjawiska jak również jego konsekwencje
dla planowania reintrodukcji żubrów oraz zarządzania ich wolnościowymi
populacjami.
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Variability of concentration sites of wisents from the Bieszczady
population in multiannual cycle

Changes in the location of sites where wisents tend to concentrate, were studied
over the period 2001–2012 in Bieszczady Mountains, SE Poland. The area of
MCP of this population, counting presently about 140 animals, differed between
seasons (was smaller in winter by almost 20%). Also the area of concentration
sites identified as kernel 50%, that on average covered about 5% of MCP
regardless of the season, was smaller in winter by about 23%. The location of
concentration sites of this population and their area were highly variable as well
in consecutive seasons as from the year to year. Only about 20% of the total
area of those sites in vegetative seasons, and about 24% in winter were
overlapping during the whole studied period. Discussed are possible explanations
for this phenomenon, as well as its implications for planned introductions of
wisents and the management of their free ranging populations.

Creation of a free-roaming population of European
bison in the Bryansk Region (Russia)

Elena F. Sitnikova

“Bryansky Les” State Biosphere Nature Reserve, Russia

Initial results of efforts to create a free-roaming population of European bison
at the territory of the Bryansk Region are presented. In 2011–2012 more than
20 animals were re-introduced there. Presented are details of the animals’
adaptation to conditions in the wild, and described results of a successful use
of GPS collars for tracking movements of the bison herd.

Tworzenie wolno żyjącej populacji żubra w Regionie Briańskim (Rosja)

Przedstawione są wstępne wyniki tworzenia wolnej populacji żubra na terytorium
Regionu Briańskiego. W latach 2011–2012 ponad 20 zwierząt zostało re-
introdukowanych w tym regionie. Przedstawione są szczegółowe wyniki adaptacji
żubrów do warunków życia na swobodzie oraz opisane są wyniki zastosowania
z sukcesem obroży GPS dla śledzenia przemieszczania się stada żubrów.
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Current status of the European bison in Russia

Taras P. Sipko

Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Provideed are data on the number of wisents in Russia and distribution of its
population. Discussed are trends in the breeding and resettlement of these
animals. Provided is information about the project on the Russian and Belarusian
populations of European bison management. Described are plans for unified
management strategy based on genetic and demographic parameters includingthe
sharing of animals and establishment of new transboundary populations.

Aktualna sytuacja żubra w Rosji

Przedstawione będą dane o liczebności populacji żubra w Rosji oraz o ich
rozmieszczeniu. Dyskutowane są trendy w hodowli i przemieszczaniu tych
zwierząt. Dane na temat projektów realizowanych w rosyjskich i białoruskich
populacjach żubra na terenie tych krajów. Planowany jest jednolity sposób
zarządzania oparty o parametry genetyczne i demograficzne. Planowane jest
również wspólne wykorzystanie nadliczbowych zwierząt i tworzenie nowych
w tym transgranicznych populacji.

Trophy hunting for the European bison
and the monitoring of morphological parameters

of its population

Taras P. Sipko, M.D. Chistopolova

Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Discussed are the population dynamics of European bison as a legitimate
object of hunting. Based on records from international and regional trophy
books as well as national publications from Poland, Lithuania, Russia and
Bulgaria the distribution in consecutive years was analyzed. Information on
the measurement of trophies is included in the statistical analysis. Calculated
are trends of morphological measurements and their asymmetry parameters.
It was found that trends of asymmetry were statistically unreliable, which
allows to consider that in recent years no degradation of the level of stability
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of the development has occurred. Also no difference between Lowland and
Lowland-Caucasian line was noticed. Based on the calculation of morphological
status reasons for a change in E. bison population are discussed.

Trofeowe polowania na żubra i monitorowanie parametrów
morfologicznych jego populacji

Dyskutowana jest dynamika populacji żubra jako legalnego obiektu polowań.
W oparciu o dane z międzynarodowych i krajowych rejestrów trofeów jak
również krajowych publikacji z Polski, Litwy, Rosji i Bułgarii analizowana jest
dynamika i rozkład liczby polowań. Informacje o pomiarach urożenia opracowano
statystycznie. Obliczano trendy pomiarów morfologicznych i parametrów ich
asymetrii. Stwierdzono, że zmiany asymetrii były statystycznie nieistotne, co
pozwala na wyciągnięcie wniosku o stabilności i braku degeneracji w ostatnich
latach. Nie stwierdzono również różnicy między linią nizinną a białowiesko-
-kaukaską żubra. Prowadzona jest dyskusja bazująca na obliczeniach danych
morfometrycznych odnośnie przyczyn zmian lub braku zmian w populacji żubra.

The wisent Bison bonasus in Ukraine: dynamics
of population, area of distribution, habitat

and limiting factors

Vitalii Smagol, Gleb Gavris

Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

There will be presented the history of formation of the European wisent free
living subpopulations in Ukraine; as well as the analysis of changes in their
abundance and distribution. Explained will be the causes of species depression
and proposal of optimizing ways to improve the status of individual groups.
Seasonal changes in the wisent habitat – in the context of landscape-climatic
zoning of Ukraine will be described in details. Also we would like propose the
land quality assessment for the wisent. The most actual information about
Ukrainian populations will be presented.

Żubr Bison bonasus na Ukrainie: dynamika populacji, rozmieszczenie,
siedlisko oraz czynniki ograniczające

Przedstawiona zostania historia tworzenia wolno żyjących populacji żubra na
Ukrainie, jak również analiza zmian ich zagęszczenia i rozmieszczenia. Wyjaś-
nione zostaną przyczyny zmniejszenia wielkości populacji i propozycje optymal-
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nych rozwiązań dla poszczególnych subpopulacji zgodnie z ich statusem.
Szczegółowo opisane zostaną sezonowe zmiany w siedlisku żubra w kontekście
stref klimatycznych Ukrainy. Zaproponujemy sposób oceny siedliska dla żubra.
Przedstawione zostaną aktualne informacje o populacjach żubra na Ukrainie.

Projekt „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus
w Polsce”

Agnieszka Suchecka, Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie

Projekt „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” realizuje Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami: nadleśnictwami
Kobiór i Niepołomice, Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz
Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów. Projekt ukierunkowany jest na ochronę
części populacji żubra utrzymywanej w niewoli w rezerwatach i ośrodkach
hodowlanych, a stanowiącej rezerwę genetyczną dla gatunku. Jednym z ważniej-
szych działań jest dążenie do zwiększenia liczebności części ex situ populacji
żubra przy jednoczesnej poprawie warunków bytowania zwierząt. W tym celu
w projekcie podjęto różnorakie działania, jak ułatwienie dostępu do wody
poprzez tworzenie wodopojów, oczek wodnych, wzbogacanie siedlisk przez
nasadzanie atrakcyjnej roślinności drzewiastej w zagrodach hodowlanych jak
i rekultywację łąk. Prowadzony jest monitoring stanu zdrowia i parazytologicz-
ny, a wszystkie zwierzęta mają zapewnioną stałą opieką weterynaryjną.
Zrealizowano remonty i modernizacje obiektów i infrastruktury hodowlanej i co
najważniejsze utworzono nowe stado (Sycowice woj. lubuskie). Istotnym celem
projektu jest ochrona zmienności genetycznej w obrębie gatunku. W projekcie
przeprowadzane są analizy rodowodowe i monitoring genetyczny służące
opracowywaniu bieżących planów wymiany / wzbogacania stad poprzez przewóz
właściwych zwierząt realizowany w ramach projektu. Dla potrzeb monitoringu
genetycznego systematycznie kolekcjonowane są próby biologiczne; włosy lub
tkanki pobrane przy pomocy igieł do biopsji (tzw. darty). Został utworzony
Bank Genów Żubra, w którym oprócz DNA jest kriokonserwowane nasienie
samców. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane do końca I kwartału 2014 r.

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

The Project is realized by Warsaw University of Life Sciences in cooperation with
District Forestries in Kobiór and Niepołomice, The Forest Cultural Center in
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Gołuchów and The European Bison Friends Society. The main purpose of the
project is to ensure appropriate conservation status of captive population of E.
bison which is treated as gene pool reserve for the whole world population. One
of important goals is to increase its size and improve its living conditions. To
meet this aim within the project different activities were undertaken, like creating
the new water pools, improving the envinronment conditions, mowing the
meadows, conducting the health monitoring and arranging veterinary care. The
infrastructure of breeding centers was already improved and what is most
important the new herd is created (Sycowice, lubuskie voivodship). 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 collection,
stored will be also the semen collected from bulls. For genetic monitoring the
samples using biopsy darts are collected. All tasks of the Project will be realized
until the end of first three months of 2014.

Twin calves of European bison born in Eriksberg

Tommy Svensson

EBCC Scandinavia, Avesta Breeding Center and Eriksberg Natur & Viltpark, Sweden

For the first time in Sweden a cow of European bison gave birth to twin calves
in Eriksberg on 26th July 2012. Twin calves are very rare in European bison
and not always they survive. These two small females are now one year old
and have no problem to follow the herd.

Bliźniaki żubra urodzone w Eriksberg

Po raz pierwszy w Skandynawii żubrzyca powiła bliźnięta – w ośrodku w Eriksberg
w dniu 26 lipca 2012 roku. Bliźnięta pojawiają się bardzo rzadko i nie zawsze
przeżywają. Dwie jałówki – bliźniaczki są obecnie w wieku jednego roku i nie
mają żadnych problemów w nadążaniu za stadem.
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Budowa anatomiczna włosa żubra, bydła i żubronia

Danuta Sztych, Wanda Olech1

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie
1 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie

Głównymi elementami strukturalnymi włosa są nabłonek (cuticula), kora
(cortex), rdzeń (medulla). Kutikula stanowi zespół komórek o charakterystycznej
postaci łusek (squamula cuticulae), otaczających włos i tworzących jego powierz-
chnię. Stwierdzono różnice w sposobie ułożenia, kształcie i wielkości łusek
żubra, bydła domowego i żubronia. Kutikula żubra zbudowana jest z komórek
o wyglądzie wielokątnych łusek ułożonych w kilku rzędach równolegle wzdłuż
osi włosa, układających się dachówkowato, jedna na drugiej. Krawędź takich
komórek jest przy tym nierówna oraz nieco odstająca. Kutikulę bydła tworzą
łuski mające wygląd cienkich pasków, obejmujących pierścieniowato cały
obwód włosa. Nabłonek żubronia stanowią komórki kształtem przypominające
łuski żubra, przy czym krawędzie tych łusek są zdecydowanie bardziej
ząbkowane. Warstwa korowa włosów zbudowana jest z komórek kształtu
wrzecionowatego, ułożonych równolegle do kierunku wzrostu włosa. Jej grubość
we włosach żubra, bydła i żubronia wahała się w szerokich granicach.
Najwięcej cech rozpoznawczych przy określaniu rodzaju włosów żubra, bydła
i żubronia, dostarczyło duże zróżnicowanie – najbardziej zmiennej części
włosa, jaką jest jego rdzeń.

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

Anatomical structure of hair in European bison,
cattle and their cresbreds “żubroń”

The main elements of the hair structure are: cuticule (cuticula), cortex (cortex)
and medulla (medulla). Cuticle is formed from cells in a characteristic shape of
scales (squamulacuticulae) which coat the hair and build its surface. Differences
are observed in the arrangement, shape and size of scales in European bison,
domestic cattle and żubroń. In bison, the cuticle is made of cells resembling
polygonal scales arranged in several rows parallel to the hair axis, overlapping
one another like roof tiles. The edges of those cells are uneven and slightly
loose. The scales in cattle look like thin, ring-shaped strips surrounding the hair.
The cuticle in żubroń is composed of scales similar in shape to those of bison
but much more serrated. Hair cortex is made of fusiform cells parallel to the
direction of hair growth. Its thickness in the hair of bison, cattle and żubroń varied
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widely. The most distinctive features in differentiating between the hair of
European bison, cattle and żubroń were provided by the significant differences
within the most changeable part of the hair, i.e. the medulla.

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

Receptory melatoninowe MTR1B w jądrach dojrzałych
samców żubra (Bison bonasus) w okresie krótkiego

i długiego dnia świetlnego

Anna Tabęcka-Łonczyńska, Magdalena Kulpa, Katarzyna Kozioł, Marek
Koziorowski

Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Uniwersytet Rzeszowski

Melatonina jest hormonem syntetyzowanym u kręgowców w pinealocytach
szyszynki – gruczołu położonego w nadwzgórzu. Prekursorem melatoniny jest
tryptofan, który pobierany jest bezpośrednio z krążącej krwi, a w następnych
etapach przy udziale enzymów: N-acetylotransferazyserotoniny oraz transferazy
hydroksyindolo-O-metylowej powstaje melatonina. Hormon ten syntetyzowany
jest również w innych komórkach organizmu: m. in. siatkówce, gruczole
łzowym Hardera, czy komórkach układu krwionośnego. Melatonina jest małą
lipofilną cząsteczką, dzięki czemu może z łatwością dyfundować do płynów
ustrojowych organizmu. Dotychczas poznano kilka dróg działania melatoniny
u ssaków – poprzez wiązanie do wewnątrzkomórkowych białek, wiązanie do
receptorów jądrowych, wiązanie do receptorów umiejscowionych w błonie
komórkowej. Melatonina wykazuje również działanie antyoksydacyjne.

Receptory melatoninowe w zależności od tkanek mają bardzo różne
rozmieszczenie i pełnią odmienne funkcje. Dzięki utrzymywaniu homeostazy
zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Właściwe reakcje komórki
na docierające bodźce zewnętrzne zależą od aktywacji odpowiednich szlaków
metabolicznych, ale również od czasu trwania sygnału. Kontrolę nad funk-
cjonowaniem receptorów melatoninowych sprawują dwa rodzaje regulacji:
homologiczna z udziałem melatoniny oraz heterologiczna z udziałem takich
czynników jak naświetlanie czy estradiol. Celem przeprowadzonych badań
było stwierdzenie obecności, lokalizacji oraz aktywności błonowych receptorów
melatoninowych związanych z białkiem G typu MTR1B w komórkach
tworzących jądra dojrzałego samca żubra podczas dwóch różnych długości
dnia świetlnego. Receptory te wyróżniają się dużym powinowactwem do
melatoniny i wiążą ją już przy pikomolarnych stężeniach tego hormonu.
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Podczas eliminacji żubrów z Puszczy Białowieskiej w sezonach 2010/2011,
2011/2012 oraz 2012/2013 zostały wyizolowane fragmenty tkanek jąder. Do
wykonania analiz wykorzystano materiał pobrany od 8 sztuk dojrzałych
płciowo samców żubra w wieku od 4 do 12 lat, w okresie krótkiego (n=8) oraz
długiego dnia świetlnego (n=8). Fragmenty tkanek utrwalone w 10% buforze
formalinowym odwadniano, a następnie zatapiano w paraplaście. Otrzymane
bloczki parafinowe zostały pokrojone na skrawki o grubości 5 \m, naklejone
na szkiełka podstawowe, nawodnionei poddane analizie immunohistochemicz-
nej z użyciem poliklonalnych przeciwciał króliczych przeciwko ludzkiemu
receptorowi melatoninowemu MTR1B (Thermo Scientific, USA). Do wizuali-
zacji obecności/aktywności receptorów MTR1B używano roztworu Substrat-
-Chromogen Solution w połączeniu z Liquid DAB. Po każdym etapie procedury
wykonywano reakcję kontrolną. Analiza immunohistochemiczna wykazała
obecność/aktywność receptorów MTR1B w kanalikach nasiennych oraz tkance
interstycjalnej dojrzałych płciowo samców żubrów podczas obu badanych
okresów. Intensywną reakcję barwną obserwowano w błonie cytoplazmatycznej
komórek Leydiga, Sertoliego oraz komórkach germinalnych wchodzących
w skład kanalika nasiennego jąder. Wykazanie obecności receptorów błonowych
dla melatoniny w jądrach dojrzałych płciowo samców żubra podczas różnych
długości dnia świetlnego pozwala przypuszczać, że miejsce to jest narządem
docelowym dla melatoniny. Uzyskane wyniki sugerują, że bezpośrednie
działanie melatoniny w męskim układzie rozrodczym poprzez receptory
melatoninowe MTR1B, odgrywa istotną rolę regulacyjną, decydującą o proce-
sach rozrodczych. Dodatkowo może również wpływać na opóźnienie procesów
starzenia i degeneracji, działać antynowotworowo oraz wspomagać lokalne
procesy immunologiczne.

MTR1B melatonin receptors in the testes of mature male wisent (Bison
bonasus) during the different photoperiod seasons (winter and summer)

Melatoninis a hormone synthesized in the pineal gland cells located in epithalamus
of vertebrates.Tryptophan is a precursor of melatonin, which is taken directly
from the circulating blood, and in the next stages with the participation of
enzymes: N-acetyl transferase and hydroxyindole-O-methyl transferase – there
is produced melatonin. This hormone is synthesized in other cells of the
organism too,including the retina, Harderianlacrimal glandor blood cells. Melato-
ninis a small lipophilic molecule, so it can easily diffuse into the body fluids.
There are found several courses of action of melatonin in mammals – by binding
to intracellular proteins, binding to nuclear receptors, binding to receptors
located in the cell membrane. Melatonin also has antioxidant activity. Melatonin
receptors depending on the tissue localization are very different and have
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different functions. They guarantee the proper functioning of the body by
maintaining of homeostasis. Appropriate cell response to coming external
stimulation depend on activation of suitable metabolic pathways, as well as the
duration of the signal.Control over the functioning of melatonin receptors performe
two types of regulation: homologous and heterologous involving melatonin with
the participation of factors such as photoradiation and estradiol. The aim of
thestudy was to determine the presence, localization and activity of membrane
melatonin receptors associated with G-proteintype MTR1B in the testis cells of
a mature male bison during two seasons – winter (the shortest day time) and
summer (the longest day time). These receptors are characterized by high
affinity to melatonin and bind it at pmol concentrations. During the elimination
conducted on European bison in the seasons 2010/2011, 2011/2012 and
2012/2013 in the Białowieska Forest there were isolated tissue fragments of
testes from8 European bison sexually mature male,from 4 to12 years old, in
a short(n= 8), and a long photoperiod(n= 8). Tissue blocks were fixed in 10%
formalin buffer, dehydrated and embedded in paraplast. Obtained paraffin blocks
were cut into sections with a thickness of 5 \m, affixed to glass slides,
rehydrated and there were performed the immunohistochemical analysis using
rabbit polyclonal antibodies against the human melatonin receptor MTR1B
(Thermo Scientific, USA). For visualization the presence/activity of MTR1B
receptors there was used Substrate-Chromogen Solution in conjunction with
Liquid DAB. After each stage of the procedure there was performed the control
reaction. Immunohistochemical analysis indicated the presence/activity of MTR1B
receptor in seminiferous tubules and interstitial tissue of sexually mature male
bison during both study periods. Intensive color reaction was observed in the
cytoplasmic membrane of cells of Leydig, Sertoli and germ cells of the testes.

The presents of membrane receptors for melatonin in the testes of sexually
mature male bison at seasonal photoperiods allows us to assume that this place
is a target organ for melatonin. Based on the obtained results it can be
concluded that the direct effect of melatonin in the male reproductive system by
MTR1B melatonin receptors, plays an important regulatory role, which determines
the reproductive processes. Additionally, it can also affect the delay of the
processes of aging and degeneration, anti-cancer action and support local
immunological processes.
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Żubry z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej
w świetle badań genetycznych

Małgorzata Tokarska

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

Cała białoruska populacja żubra pochodzi od osobników restytuowanych
w Polsce, ale poszczególne zwierzęta wywodziły się zarówno z Polski jak
i z ówczesnego Związku Radzieckiego (Rezerwat Prioksko-Terrasnyj). Czystość
gatunkowa żubrów z białoruskiej części Puszczy nie była nigdy formalnie
poddawana w wątpliwość, jednak sposób utrzymywania zwierząt obu linii
genetycznych zarówno w białoruskiej obecnie części Puszczy, jak i rezerwacie
Prioksko-Terrasnyj (Rosja), skąd pochodzi część założycieli populacji białorus-
kiej budziły obawy co do zachowania czystości genetycznej żubrów linii nizinnej.
Podstawowe parametry genetyczne (średnia liczba alleli w locus oraz oczekiwana
heterozygotyczność) dla obu porównywanych populacji żubra z Puszczy
Białowieskiej: polskiej i białoruskiej są bardzo zbliżone. Jednak analiza
jakościowa poszczególnych loci wykazała zasadnicze różnice jakościowe (dotyczą-
ce liczby i rodzaju wariantów genetycznych) pomiędzy obydwiema populacjami,
wskutek czego, oszacowana na podstawie analizy markerów genetycznych,
wartość efektywnej wielkości populacji (Ne) jest prawie dwukrotnie wyższa dla
populacji białoruskiej. Stosunkowo wysoka frekwencja alleli występujących tylko
w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, oraz fakt, że allele te występowały
głównie w układach heterozygotycznych a DNA pochodził ze świeżych lub
mrożonych tkanek praktycznie wyklucza błąd genotypowania. Analiza mikrosa-
telitarnego DNA żubrów linii nizinno-kaukaskiej, pochodzących ze stad
bieszczadzkich oraz stad rosyjskich potwierdziła obecność u przedstawicieli tej
linii wszystkich alleli obecnych u żubrów z białoruskiej części Puszczy. Fakt
hybrydyzacji białoruskiej populacji żubra nie dotyczy tylko obszaru Puszczy
Białowieskiej. Niemal wszystkie pozostałe populacje żubra żyjące na Białorusi,
wywodzą się bezpośrednio ze stada w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.

Badania genetyczne podważają przynależność żubrów z białoruskiej części
Puszczy Białowieskiej oraz większości pozostałych populacji białoruskich
żubra do linii nizinnej a ich wyniki powinny służyć jako podstawa do podjęcia
odpowiednich decyzji ochroniarskich.

Genetic analyses of the European bison from
the Belarusian part of the Białowieska Forest

All of the Belarusian populations of European bison originate from Poland, but
individual animals came from either Poland or Soviet Union (Prioksko-Terrasnyj
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Reserve). Line purity of the bison from Belarusian part of the Białowieska Forest
has never been formally challenged, but the way of keeping the animals of
Lowland and Lowland-Caucasian genetic lines together, in both, the Belarusian
part of the Forest and in the Prioksko-Terrasnyj Reserve (Russia), raised doubts
about preservation of the purity of the Lowland bison genetic line in Belarus.Basic
genetic parameters for European bison in the Polish and Belarusian parts of the
Białowieska Forest are very similar. However, qualitative analysis of individual
microsatellite loci indicate significant differences between the two populations in
the number and type of genetic variants found. Effective population size (Ne),
estimated on the basis of genetic markers, is almost two times higher for the
Belarusian population.Comparative analysis of microsatellite DNA revealed in
the Belarusian population relatively high frequency of alleles which were never
found in Polish Lowland bison but which are present in the Lowland-Caucasian
line in Russia and Bieszczady. The fact of between-line hybridization does not
only concerns Belarusian bison from the Białowieska Forest. Almost all other
populations of bison living in Belarus, derive directly from the herd in the
Belarusian part of the Białowieska Forest.The results of genetic studies challenge
the official affiliation of European bison in the Belarusian part of the Białowieska
Forest as well as most of its other herds in Belarus to the genetic Lowland line.

Telemetria GPS – teoria i praktyka

Magdalena Tracz, Maciej Tracz

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Wykorzystanie obroży telemetrycznych w monitoringu i czynnej ochronie
żubrów powinno być podstawową metodą pracy z wolnymi stadami żubrów.
Urządzenia telemetryczne są coraz doskonalsze, mniejsze i tańsze, jednak
podczas wykorzystania telemetrii pojawia się wiele praktycznych problemów.
Jest bardzo ważne by użytkownicy byli ich świadomi, dzięki czemu można
maksymalizować korzyści i unikać niepowodzeń. Najważniejsze problemy: (1)
Budowa obroży telemetrycznej musi być dostosowana do gatunku zwierzęcia.
W przypadku żubrów nie sprawdzają się w praktyce urządzenia, w których
moduły pomiarowe osadzone są na pasie obroży na karku zwierzęcia , a kon-
tener z bateriami pod szyją. Specyficzne zachowania żubrów powodują albo
zerwanie modułu pomiarowego albo przerwanie kabli zasilających w pasie
obroży. Optymalnym rozwiązaniem jest umieszczenie baterii i urządzeń
pomiarowych w jednym pojemniku. (2) Najczęściej stosowane obecnie obroże
GPS przesyłają dane za pomocą sieci GPS lub/i GPRS. Bardzo ważne jest, aby
być świadomym zasięgów sieci na monitorowanym obszarze. Dane teoretyczne
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dostarczane przez operatorów są zwykle za mało dokładne. Aby wybrać
optymalnego operatora transmisji danych trzeba samodzielnie ocenić zasięgi
pamiętając aby nie utożsamiać zasięgu GSM i GPRS. Obroża pracująca w złym
zasięgu nie przesyła regularnie danych i także dużo szybciej zużywa baterie.
(3) Czas pracy obroży zależy od zadanego schematu pomiarów pozycji
i aktywności zwierzęcia. Im wyższa częstotliwość pomiarów pozycji, tym
krótszy czas działania obroży. Trzeba jednak również pamiętać, że każda
wysyłana do obroży komenda również zwiększa zużycie energii i powoduje
ryzyko błędów oprogramowania. Należy przyjąć zasadę – im mniej ingerencji
w pracę obroży tym lepiej. Raz ustawione urządzenie z właściwie dobranymi
schematami pomiarów ma największe szanse pracować długo i bezproblemowo.

GPS telemetry – the theory and practice

The using of telemetry collars should be the basic method of monitoring and
protection of the free ranging E. bison herds. Telemetry devices are getting more
powerful, smaller and cheaper, however, there are many practical problems with
telemetry collars. It is very important for users to know them, so they can
maximize the benefits and avoid failures. The most important problems: (1)
Constructions of telemetry collar must be adapted to the animals species. For
European bison measuring modules and batteries should not be distributed to
separate containers. Specific E. bison behavior often results in damage of
measuring modules box and supply cables in the collar belt. The optimal solution
is to put the batteries and measuring devices into one container. (2) Most
currently used GPS collars transmit data via the GPS and / or GPRS network.
It is important to determine the true network ranges in the monitored area.
Theoretical data provided by the operators are usually not accurate enough. To
choose the optimal transmission operator every user has to independently
assess the ranges (distinction between GPS and GPRS networks is important).
Collars working in poor coverage does not regularly send data and also drain
the batteries faster. (3) Collar working time depends on the schedule of position
and activity measurement. The more frequent position measurements are, the
collar working time is shorter. Each command sent to the collar also increases
energy consumption and raise the risk of software errors. It should be assumed
– the less interference in the work of the collar, the better. Once set the unit of
measurement and pertinent diagrams is most likely to work long and productively.
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The composition of protists in bowels
of European bison (Bison bonasus L.) and American

bison (Bison bison L.)

Natalia V. Treboganova, A. S. Moskvin1

Prioksko-TerrasnyState Reserve
1 Institute of Helmintology, Moscow, Russia

Both species the American bison (Bison bison L.) and wisent (Bison bonasus L.)
are kept in the breeding center of Prioksko-Terrasny State Reserve. The
conditions for all animals are the same. The goal of our study was to checkthe
difference of Protists composition in bowels of those two related species. The
material for study were collected monthly samples of excrement (357 from
bison and 1029 from wisent).The presence of Coccidia, Criptosporidia, and
others was tested. After our study it was possible to make few conclusions: (1)
The one of reasons of spring weakness and diarrhea are diseases caused by
Coccidia and Cryptosporidium sp. (C.parvum). (2) Practically the antibiotics are
not given to animals. (3) It was noticed that helminthes could be found in
bowels together with Coccidia and Cryptosporidium. (4) The level of invasion
grows with animal’s age with largest value in age of 5 years and later is
decreasing. (5) Growth of invasion is visible during the vegetation period with
two picks, one in July and second in October.

Skład flory pierwotniaczej przewodu pokarmowego żubra
(Bison bonasus L.) i bizona (Bison bison L.)

Obydwa gatunki bizon (Bison bison L.) i żubr (Bison bonasus L.) są utrzy-
mywane w ośrodku hodowli rezerwatu Prioksko-Terrasny. Warunki dla tych
zwierząt są takie same. Celem naszych badań była ocena różnic w składzie
Protista we wnętrznościach obydwu gatunków. Materiałem były kolekcjonowane
co miesiąc odchody (357 od bizonów i 1029 od żubrów). Obecność kokcydiów,
kryptosporydiów i innych była sprawdzana. Z naszych badań można wyciągnąć
kilka wniosków: (1) Jedną z przyczyn biegunek wiosennych są kokcydia
i kryptosporydia. (2) Praktycznie nie podaje się zwierzętom antybiotyków.
(3) Stwierdzono, że pasożyty mogą być stwierdzane razem z kokcydiami
i kryptosporydiami. (4) Poziom inwazji rośnie wraz w wiekiem do około
piątego roku życia a potem spada. (5) Wzrost poziomu inwazji jest widoczny
w okresie wegetacji w dwoma najwyższymi punktami, jednym w lipcu i drugim
w październiku.
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Rewilding Europe-first bison project in progress
– the Tarcu mountains in Romania

Joep van de Vlasakker

Rewilding Europe

The Carpathians are Europe’s largest mountain range, stretching in an arc
across Austria, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Ukraine,
Romania and Serbia. Elevation ranges from around 100 to 2.655 m a.s.l.
Climate is moderately cool and humid. Forests cover approximately 50% of
the region (up to 90% between 1.000 and 1.500 m a.s.l. The region is critically
important for biodiversity conservation in Europe, hosting vast semi-natural
old-growth forest, many endemic species, largest wolf and brown bear
populations, and some large free-ranging populations of the European bison.
The whole Carpathian bison population belongs to the Lowland-Caucasian-line.
Currently around 350 European bison live in the Carpathians in five herds
– two in Polish Bieszczady (256 animals together) one in Slovakian Poloniny
National Park (15 animals), and two in Ukraine (Skole-Majdanski District
– 13 animals and Bukovyna mountains – 28 animals). A sixth semi-wild herd
was established in 2006 in Vanatori Neamt Nature Park in Romania and
released to the wild in 2012. The herds in the Carpathians are in most cases
isolated from each other and the effective population size of even the largest
herd is too small to ensure long-term demographic and genetic stability.
A main goal for the conservation of European bison is to create large and
well-connected populations that are demographically safe in the long term.
Bison specialists agree that the Carpathian Mountains offer favourable
conditions for E. bison with ample suitable habitat and relatively low human
pressure, and are potentially among the best places to create such a large,
connected population. However, the current E. bison herds in the Carpathians
only occupy a small portion of the available high-quality habitat and are partly
isolated from each other. Therefore the determination of potential connections
between habitat patches is important to ensure genetic exchange between
populations and the effectiveness of reintroductions. New re-introductions are
therefore needed in this region. However combining a new re-introduction
project with the goal of establishing a meta-population is ambitious, needs the
support of the local stakeholders and costs a lot of money. Rewilding Europe
has the ambition to create a new meta population in the Carpathians.
European bison is one of the most threatened species in the world, even more
for example than the Black Rhino in Africa. Like other mega-herbivores, the
European bison is of vital importance for the sustainable survival of European
biodiversity. This feature, combined with its rarity and impressive appearance,
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makes the European bison an iconic species for nature conservation. For-
tunately, Europe is changing. Urbanization on the one hand and land
abandonment on the other offers unique opportunities for rewilding, the
comeback of wildlife and the emergence of a wildlife related economy. This
development can also change the future of the European bison. Rewilding
Europe therefore wants to grasp this opportunity to establish a new population
in the Southern Carpathians with the long term goal to establish a population
of size above 1.000 animals. Rewilding Europe will not only work on the bison
conservation aspects but integrated in this project is the business development
from local people based on (bison) conservation, which makes its approach
unique. The bison therefore will not only be the icon species of the Tarcu
mountains but also for the regional development. The building of the
infrastructure will start in the fall of 2013, first bison will be transported in
November and the first releases in the wild are planned in 2014.

Zdziczenie Europy – pierwszy projekt z żubrem rozpoczęty
– góry Tarcu w Rumunii

Karpaty to największy łańcuch górski Europy rozciągający się od Austrii, przez
Słowację, Czechy, Węgry, Polskę, Ukrainę, Rumunię i Serbię. Góry mają wysokość
od 100 do 2855 m n.p.m. Klimat jest umiarkowany i wilgotny. Lesistość terenu
wynosi średnio 50%. Region ten jest bardzo ważny dla ochrony bioróżnorodności
Europy, gdyż znajdują się tu półnaturalne lasy, wiele endemicznych gatunków,
największa populacja wilka i niedźwiedzia oraz kilka wolno żyjących populacji żubra
należących do linii białowiesko-kaukaskiej. Aktualnie populacje te liczą około 350
osobników (Polska, Słowacja, Ukraina) oraz wypuszczone w 2012 roku stado
w Rumunii. Poszczególne stada są izolowane i efektywna wielkość populacja jest
za mała dla zapewnienia jej stabilności. Głównym celem jest utworzenie metapopu-
lacji, a według specjalistów Karpaty dają takie możliwości. Istniejące stada są
izolowane i należy dążyć do ich łączenia poprzez tworzenie nowych stad i ochronę
korytarzy ekologicznych. Taki projekt tworzenia metapopulacji jest ambitny, ale
wymaga zaanagażowanie lokalnych społeczności i zdobycia funduszy. Fundacja
„Rewilding Europe” chce ten ambitny plan realizować w Karpatach. Żubr jako
przedstawiciel megafauny jest bardzo ważny dla różnorodności biologicznej – jest jej
ikoną. Szczęśliwie zmiany zachodzące w Europie związane z powiększającym się
areałem terenów opuszczonych sprzyjają planom. Zatem powrót dzikiej przyrody
i związanej z tym działalności ekonomicznej może być przyszłością dla naszego
kontynentu. Dlatego fundacja chce „łapać byka za rogi” i utworzyć nową populację
żubra w południowych Karpatach. I nie chce zajmować się tylko żubrem, ale
powiązać ekologiczny projekt z ekonomią lokalnej społeczności. Żubr nie tylko
będzie ikoną w górach Tarcu, ale pomoże w rozwoju regionu. Planujemy budowę
infrastruktury jesienią tego roku, a wypuszczenie w 2014 roku.
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Analiza struktury genetycznej żubra (Bison bonasus)
z wykorzystaniem markerów SNP

Marlena Wojciechowska, Zuza Nowak, Artur Gurgul1, Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie
1 Samodzielna Pracownia Genomiki, Instytut Zootechniki PIW w Krakowie

Celem niniejszej pracy była analiza struktury genetycznej żubrów dwóch linii
genetycznych: nizinnej (LB) i nizinno-kaukaskiej (LC) na podstawie markerów
SNP (Single NucleotidePolymorphism) przy pomocy mikromacierzy Bovi-
neSNP50v2 BeadChip (Illumina®). Zastosowanametoda pozwala analizować
dziesiątki tysięcy markerów w tym samym czasie. Analiza obejmowała 91
żubrów, w tym 40 osobników z LB i 51 z LC. Spośród 54609 sond
rozmieszczonych na mikromacierzy, do dalszych badań wytypowanych zostało
806 SNPs. Wśród zwierząt z linii nizinnej 73,20% markerów było polimorficz-
nych, natomiast w linii nizinno-kaukaskiej polimorficznych było 98,51%.
Wykazano, że frekwencje alleli 96 markerów statystycznie istotnie (p!0,05)
różnicowały obie linie genetyczne, z czego 59 SNPs różnicowało je statystycznie
wysoko istotnie (p!0,01). Analiza struktury populacji wykonana dla zwierząt
z obu linii genetycznych, pokazała wyraźny podział badanych zwierząt na dwie
populacje odpowiadające liniom genetycznym.

Analysis ofthe genetic structure of European bison (Bison bonasus)
using SNP markers

The aim of thisstudy was to analyzethe genetic structure of two genetic lines of
European bison: Lowland (LB) and Lowland-Caucasian (LC), on the basis of SNP
(Single NucleotidePolymorphism) markers using microarray Bovine SNP50v2
BeadChip (Illumina®).The applied method allows us to analyze tens of thousands
of markers at the same time. Analysis included 91 European bison, including 40
individuals from LB and 51 from LC. From a total of 54609 probes distributed on
microarray, 806 SNPs were chosen for future analyses. In Lowland line, 73,20
% SNPs were polymorphic while in the Lowland-Caucasian line 98,51% markers
found to be polymorphic. Significant difference (p!0,05) in alleles frequencies
between Lowland line and Lowland-Caucasian line were observed in 96 markers,
59 of them were significantly different at p!0,01. Population structure analysis
carried out on pooled samples from both genetic lines had clearly shown division
of the animals into two populations corresponding to the genetic lines.
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Kompletny mitochondrialny genom tura
(Bos primigenius) zrekonstruowany ze starożytnego DNA

J. Zeyland, Ł. Wolko, J. Bocianowski, M. Szalata, A.M. Dzieduszycki,
M. Ryba, J. Śmiełowski, D. Lipiński, R. Słomski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland

Tur (Bos primigenius) uznawany za przodka bydła domowego, był jednym
z największych dzikich zwierząt zamieszkujących Europę, Azję i Afrykę
Północną. Stopniowy proces wyginięcia gatunku zakończył się w Polsce w 1627
roku, kiedy ostatnia samica padła w Puszczy Jaktorowskiej. Niektóre aspekty
historii udomowienia bydła i dystrybucji materiału genetycznego tura wśród
współczesnych ras bydła wciąż pozostają niejasne. Badania przeprowadzane na
podstawie analiz starożytnego DNA (aDNA) są źródłem informacji na temat
struktury genetycznej wymarłych gatunków zwierząt. Dają możliwość prześle-
dzenia ich ewolucji oraz przeanalizowania wpływu zmian klimatycznych na jej
przebieg. W niniejszej pracy prezentujemy pełną sekwencję genomu mitochond-
rialnego tura (PWA), (GenBank JQ437479.1), pochodzącego z okolic Puszczy
Piskiej w Polsce, którego wiek datuje się na około 1500 yBP. Według naszej
wiedzy, jest to pierwszy udokumentowany opis materiału wykopaliskowego tura
z obszaru Polski i jednocześnie pierwsza pełna sekwencja mtDNA tego gatunku
z kraju. Po analizie sekwencji całkowitego genomu mtDNA dokonaliśmy
porównania jej z wybranymi sekwencjami współczesnych i wymarłych przedsta-
wicieli Bovini. Uzyskane wyniki uzupełniają istniejącą wiedzę na temat ewolucji
i genetycznej struktury tura, a po części i współczesnych ras bydła domowego.
Zgodnie z oczekiwaniami sekwencja mtDNA analizowanego tura PWA należy
do haplogrupy P. W trakcie analizy porównawczej mtDNA zidentyfikowano 30
pozycji, które można uznać za markerowe dla analizowanej haplogrupy P oraz
9 unikalnych różnic w stosunku do dwóch wykorzystanych w analizie sekwencji
haplotypu P. Nasza analiza stanowi kolejny krok do odbudowy historii tura. Ze
względu jednak , iż materiał wykopaliskowy tego gatunku jest nieliczny, a wśród
współcześnie żyjącej fauny nie znajdujemy już żywych osobników, należy
zachować dużą ostrożność w formułowaniu wniosków. Pozostaje nam liczyć na
to, że kolejne odnajdywane wymarłe osobniki pomogą na lepiej zrozumieć
historię turów.

Complete mitochondrial genome of wild aurochs (Bos primigenius)
reconstructed from ancient DNA

Extinct aurochs (Bos primigenius), accepted as the ancestor of domestic cattle,
was one of the largest wild animals inhabiting Europe, Asia and North Africa.
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The gradual process of auroch extinction finished in Poland in 1627, were the
last recorded auroch, a female, died. Some aspects of cattle domestication
history and the distribution of auroch genetic material among modern cattle
breeds still remain unclear. Analyses of ancient DNA (aDNA) from bone sample
deliver new genetic information about extinct wild aurochs as well as modern
cattle phylogeny. DNA was extracted from a fragment of auroch fossil bone
found in the Pisz Forest, Poland. The sample was radiocarbon-dated to about
1500 yBP. The aDNA was used for Whole Genome Amplification in order to form
a DNA bank. Auroch mitochondrial DNA sequences were amplified using sets of
41 primers overlapping the whole mtDNA, cloned and sequenced. The sequence
of the whole mitochondrial genome was reconstructed and deposed in GenBank
[GenBank:JQ437479]. Based on the phylogenetic analyses of the Bovine
mitochondrial genomes, a phylogenetic tree was created. As expected, the tree
clearly shows that the mtDNA sequence of the analyzed PWA (Polish Wild
Aurochs) individual belongs to haplogroup P. In the course of the comparative
mtDNA analysis we identified 30 nucleotide marker positions for haplogroup
P and nine unique PWA differences compared to the two remaining haplotype
P representatives. Our analysis provides the next step to the reconstruction of
the history of this extinct but still exciting species.

Badania spermatogenezy żubroni – mieszańców
międzyrodzajowych Bos taurus i Bison bonasus

Andrzej Życzyński

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie

W obrębie rodziny Bovinae krzyżówki międzyrodzajowe pomiędzy Bos i Bison
charakteryzują się niepłodnością samców, podobnie jak krzyżówki między-
gatunkowe Bos taurus i Bos grunniens (bydła domowego z jakiem). Podjęto
próbę prześledzenia aktywności spermatogenetycznej żubroni i jednego mie-
szańca wstecznego samicy żubronia z buhajem. Materiał pobierano poubojowo
a także w jednym przypadku dwukrotnie – przyżyciowo i poubojowo.
U żubronia 18 miesięcznego znaleziono pojedyncze plemniki oraz jedną
komórkę w stadium pachytenu. Starszy wiek zwierząt poddanych analizie nie
wpłynął dodatnio na spermatogenezę, która praktycznie ustała. Pojedyncze
komórki mejotyczne znaleziono u mieszańca wstecznego. Całkowita sterylność
męskich mieszańców spowodowana jest zaburzeniami poprzedzającymi rozpo-
częcie podziałów mejotycznych.

Badania dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
grantu 2516/B/P01/2009/37
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Research on spermatogenesis of żubroń – inter genera crossbreds
between wisent Bison bonasus and domestic cattle Bos taurus

Within Bovidae family inter genera crossbreds between wisent and domestic
cattle as well as inter species crossbreds between yaks (Bos grunniens) and
domestic cattle are characterized by males sterility. We attempted to investigate
the spermatogenesis activity of żubroń (F1 crossbreds between wisent and
domestic cattle) and one backcross of żubroń female with cattle sire. Material
was obtained after post mortem sampling and in one case two times: intravitally
and post mortem. In one 1.5 years old specimen traces of sperm cells were
found. Other animals subject to examination did not show spermatogenesis
despite of older age and libido manifested toward cows, kept in the same group.
Few meiotic cells were found in testis of F2 backcross. Thus the total males’
sterility is caused by the disturbances preceding the first meiotic division, which
is practically blocked.

The study was undertaken with funding from the Polish Ministry of Science and
Higher Education – grant No 2516/B/P01/2009/37
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Występowanie gruźlicy u zwierząt wolno żyjących
w Bieszczadach – podsumowanie wyników badań

2010–2013

Monika Krajewska1, Blanka Orłowska2, Józef Amarowicz3, Stanisław Kaczor4,
Mirosław Welz5, Krzysztof Anusz2

1 Zakład Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach
2 Katedra Higieny Żwności i Ochrony Zdrowia Publicznego i Katedra Nauk Klinicznych,
SGGW w Warszawie
3 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych
4 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku
5 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie

Pierwszy przypadek gruźlicy bydlęcej u żubra w Polsce opisano w 1997 roku.
Dotyczył 3 letniej padłej krowy znalezionej w marcu 1996 roku na terenie
nadleśnictwa Brzegi Dolne. Przeprowadzone badania wykazały uogólnioną
gruźlicę o rozległych zmianach anatomopatologicznych. W 1997 r. zbadano
materiał od 4 innych żubrów odstrzelonych na terenie Bieszczad, z których
jedynie jeden ośmioletni byk, odstrzelony w Paniszczewie (gmina Czarna),
wykazywał zmiany sekcyjne typowe dla gruźlicy, co zostało potwierdzone
w badaniu mikrobiologicznym. Analiza sytuacji epizootiologicznej u zwierząt
wolno żyjących w Bieszczadach na tle zakażeń Mycobacterium bovis była
przedmiotem zainteresowań wielu naukowców. W latach 2005–2008 badania
takie były prowadzone przez Welza i innych. W 2010 r. do Krajowego
Laboratorium Gruźlicy Bydlęcej PIWet – PIB w Puławach został przesłany do
badania w kierunku gruźlicy, materiał tkankowy od padłej krowy żubra ze
stada „Górny San”. W 2011 r. do badania przesłano materiał od 2 kolejnych
żubrów z tego stada. Od badanych zwierząt wyizolowano prątki gruźlicy
bydlęcej. W roku 2012 stwierdzono kolejne przypadki gruźlicy bydlęcej w tym
stadzie. W związku z tą sytuacją Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
podjął decyzję o likwidacji całego stada żubrów „ Górny San”. Eliminacji
dokonali pracownicy Lasów Państwowych posiadający uprawnienia do wyko-
nywania polowania, wskazani przez dyrektora RDLP w Krośnie. Łącznie od
2010 roku przebadano materiał tkankowy od 29 żubrów ze stada „ Górny San”.
Wszystkie zwierzęta miały uogólnioną postać gruźlicy wywołaną prątkiem
bydlęcym Mycobacterium bovis. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska podyktowana była faktem, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości
leczenia gruźlicy u zwierząt w stanie dzikim, a eliminacja sztuk zakażonych
była jedynym sposobem by zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby na
pozostałe zwierzęta bytujące w Bieszczadach.

W latach 2010–2013 zbadano dodatkowo w kierunku gruźlicy materiał
pochodzący od 170 lisów, 16 borsuków, 8 wilków, 13 jeleni, 18 dzików, 33
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gryzoni, 1 kuny i 1 sarny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że gruźlicę
bydlęcą stwierdzono u 6 dzików. Od pozostałych w/w badanych zwierząt do
tej pory wyizolowano jedynie prątki atypowe. Izolacja prątków gruźlicy bydlęcej
do dzików (2012 i 2013 rok) wskazuje na konieczność kontynuowania badań
zwierząt wolno żyjących w kierunku gruźlicy na terenie Bieszczad.

Prevalence of tuberculosis in free-ranging animals in the Bieszczady
region – results of the last three-year research (2010–2013)

The first confirmed bovine tuberculosis (bTB) case in European bison in Poland
was described in 1997. It concerned a three-year-old female found dead in
March in 1996 in Brzegi Dolne forest district. The examination revealed
a disseminated tuberculosis with massive lesions. In 1997 samples from next
four bison, shot in the Bieszczady region, were examined. Only one 8-year-old
male, shot in Paniszczew (Czarna district), had a typical tuberculosis lesions,
what was confirmed in a bacteriological test. Many researchers were interested
in epizootic analysis of Mycobacterium bovis infections in free-ranging animals
in the Bieszczady region. From 2005 to 2008 Welz and coworkers conducted in
this region studies aimed at the prevalence of bTB. In 2010, a tissue specimen
from a dead female bison from the “Górny San” herd was sent to the National
Laboratory for Bovine Tuberculosis in Puławy (Poland) for the bTB examination.
In 2011, specimens from another two bison from the same herd were sent.
Mycobacterium bovis was isolated from all of these three bisons. In 2012 next
cases of bTB were evidenced in the “Górny San” herd. With relation to this
situation the General Director for Environmental Protection made a decision on
elimination of the whole “Górny San” herd. The elimination was done by State
Forest workers entitled to hunting and indicated by the Director for RDLP
(Regional Authority of State Forests) in Krosno. In total, since 2010 tissue
samples from 29 bison from the “Górny San” herd have been examined. All
animals had a disseminated tuberculosis caused by Mycobacterium bovis. The
decision of the General Director for Environmental Protection was based on fact
that according to current knowledge, there was no possibility of tuberculosis
treatment in wildlife and the elimination of infected bison was the only way to
prevent the disease from spreading to the rest animals in the Bieszczady region.

From 2010 to 2013 samples from 170 foxes, 16 badgers, 8 wolves, 13 red
deer, 18 wild boars, 33 rodents, 1 marten and 1 roe deer were examined toward
tuberculosis. Noteworthy is the fact, that bTB was found in 6 wild boars. From
the rest of examined animals only nontuberculous mycobacteria were isolated.
The isolation of Mycobacterium bovis from wild boars (in 2012 and 2013) points
at the need of continuous research on tuberculosis in free-ranging animals in the
Bieszczady region.
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