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Z

amys³ restytucji ¿ubra Bison bonasus (L.) pojawi³ siê w 1924 roku, z chwil¹ utworzenia Miêdzynarodowego
Towarzystwa Ochrony ¯ubrów. W ogrodach zoologicznych i rezerwatach ¿y³y wówczas 54 ¿ubry. Badania genetyczne
wykaza³y, ¿e bia³owieska linia ¿ubra wywodzi siê od siedmiu za³o¿ycieli. Zdaniem Bielousowej restytuowana
populacja ¿ubrów w Puszczy Bia³owieskiej posiada tylko 5 diploidalnych zestawów genów.
W 1987 roku œredni inbred dla bia³owieskiej linii ¿ubra wyniós³ 44%, a pojedyncze osobniki maj¹ wartoœæ inbredu
50-60%.
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ostanowiono zatem sprawdziæ, jak¹ tendencjê
wykazuje czêstoœæ pojawiania siê wnêtrostwa w
bia³owieskiej linii ¿ubrów, czy utrzymuje siê na
sta³ym poziomie, czy ma charakter wzrostowy.

adaniem objêto 605 samców ¿ubra odstrzelonych w latach
1971 - 2014 na terenie Puszczy Bia³owieskiej. Zwierzêta
pochodzi³y zarówno z hodowli zamkniêtej i ze stada wolnego.
Wœród odstrzelonych zwierz¹t by³y 144 cielêta ¿ubra. Ciel¹t
¿ubra nie uwzglêdniono w badaniu, poniewa¿ zdaniem
Œwie¿yñskiego, u ¿ubra zstêpowanie j¹der mo¿e przed³u¿aæ siê
do roku po urodzeniu. W okresie od 1971 roku do 2000 roku
odnotowano 6 przypadków wnêtrostwa u przebadanych sekcyjnie
323 samców ¿ubra. W okresie od 2001 roku do 2014 roku
stwierdzono 12 przypadków wnêtrostwa u 143 przebadanych
sekcyjnie samców ¿ubra. £¹cznie wœród 461 samców ¿ubra w
wieku powy¿ej 1 roku wnêtrostwo odnotowano w 18 przypadkach,
przy czym dwa samce ¿ubra mia³y obustronne wnêtrostwo (jeden
osobnik w wieku 13,5 roku, drugi w wieku 3 lat), 16 samców
¿ubra mia³o jednostronne wnêtrostwo, lewostronne lub
prawostronne (zwierzêta by³y w wieku od 1,5 roku do 12 lat).
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Puszczy Bia³owieskiej od 1971 roku w
miesi¹cach jesienno-zimowych prowadzone s¹
odstrza³y
selekcyjne
¿ubrów.
Odstrza³y
wszystkich ¿ubrów odnotowywane s¹ w protoko³ach.
Przyczyny eliminacji zwierz¹t
- choroby, a zw³aszcza nekrotyczne zapalenie
napletka (NZN) u samców,
- urazy,
- z³a kondycja zwierz¹t
Od 2003 roku odstrza³y selekcyjne prowadzone s¹
tylko w stosunku do chorych zwierz¹t. Odstrza³y
selekcyjne odbywaj¹ siê w godzinach porannych.
Sekcje zabitych zwierz¹t wykonywane s¹ zgodnie z
przyjêtym protoko³em, w którym odnotowywane s¹
makroskopowe
i
mikroskopowe
zmiany
patomorfologiczne. W obecnym badaniu poddano
analizie protoko³y eliminacji zwierz¹t od 1971
roku do 2014 roku, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na przypadki jednostronnego i obustronnego
wnêtrostwa u samców ¿ubra.
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rzeprowadzona przez nas analiza wykaza³a, ¿e w ostatnich
13 latach czêœciej wystêpowa³y przypadki wnêtrostwa u
eliminowanych ¿ubrów na terenie Puszczy Bia³owieskiej.

