
steszczenia.indb   1 2017-09-04   11:21:13



steszczenia.indb   2 2017-09-04   11:21:13



3„Żubry w Kulturze i Sztuce”, 13–14 września 2017

Przypadek rakowiaka wątroby u krowy żubra
Wojciech Bielecki1, Robert Wojtacha2, Marta Żygowska3

1  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW 
w Warszawie 
2  Prywatna Lecznica Małych i Dużych Zwierząt Canwet, Białystok 
3  Studentka, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

W dniu 24.04.2017r. w ZOO Akcent w Białymstoku przeprowadzono sekcję zwłok 
samicy żubra o imieniu KawKa II, urodzonej w 1993 roku. Samicę poddano euta-
nazji z powodu niewydolności nerek. W trakcie sekcji stwierdzono zapalenie śród-
miąższowe przewlekłe. Ponadto w wątrobie na krawędzi dogrzbietowej płata lewego 
bocznego stwierdzono guzowate deformacje barwy szaro-wiśniowej o wymiarach 
8 × 16  cm. Na przekroju nerek  stwierdzono mozaikowate,  barwy wiśniowo-sza-
ro-różowej guzy o konsystencji miąższu  jędrnej,  ogniskowo mazistej. W płatach 
przyśrodkowych w okolicy ujścia  żyły wątrobowej  obecny był  guz  o wymiarach 
9 × 12 cm, którego miąższ był konsystencji jędrnej, na przekroju o barwie brunatno-
-fioletowo-czerwono-beżowej. Miąższ wątroby miał barwę brunatno-kremową miej-
scami gliniastą, a pod torebką rozsiane były ogniska barwy wiśniowej o powierzchni 
wklęsłej. Badanie histopatologiczne guzów wątroby wykazało rakowiaka wątroby.

Case of hepatic carcinoid in bison cows.

On 2017. 04.24 in the Zoo Akcent in Bialystok performed was necropsy of the Euro-
pean bison female Kawka II, born in 1993. She was subject to euthanasia due 
to renal failure. During the section chronic interstitial inflammation was noted. In 
addition, in the liver on the dorsal edge of the left lateral lobe nodular deformation 
of gray color 8 × 16 cm was observed. On a cross-section the mosaic gray – 
brown color with a consistency of the tumor firmly fuzzy were visible. In the medial 
lobes in the hepatic vein area there was a tumor of 9 × 12 cm a flesh-like texture 
and the brown-violet-red-beige color. The liver parenchyma was dark brown and 
clayey and under the purse, dispersed were cherries of concave cherry color. His-
topathological examination of liver tumors resealed a hepatic carcinoid.
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Dynamics of the spatial structure of European bison 
in the Belorussian part of the Belovezhskaya Pushcha

Aleksei N. Bunevich, Siarhei A. Karotsia

National Park „Belovezhkaya Pushcha”, Kamenjuki, Belarus

The maintenance of European bison under the natural conditions in the Belarusian 
part of the Belovezhskaya Pushcha began in a 1953 by releasing of 7 young animals. 
By 1966 all wisents had already lived in freedom. Originally the home range of free 
living European bison’s group was located close to the acclimatization enclosure 
as a narrow strip (500–700 m) along a  fence. Its area was about 400 hectares (50 
hectares per one animal). In the course of time, in process of an increase of free liv-
ing European bison , the area of summer range started to extend. In 1954, in a year 
after animals releasing, according to Korochkina (1973), the European bison range 
exceeded 680 hectares, in 1955–1 000, in 1960–6000, and in 1965–71–7000–10000 
hectares. It should be noted that by 1970 European bison occupied a southeast and 
southern part of the Belovezhskaya Pushcha, and part of males left the former range 
of mixed herds and occupied the central part of forest area or went out of the forest.
The first exits of males out of dense forest lwere observed in 1965. During 1968–

1980 the number of migrants reached 20 individuals. After 1985, in connection with 
dispersion of wisents over whole area of the forest, the number of migrants started 
to decrease. Since mixed herds of European bison are very conservative regarding 
the earlier occupied range, their home range occupied from 1970 to 1982 did not 
increase and varied depending on conditions of a given year from 10 to 12 thousand 
hectares, in spite of the constant growth of population numbers.
From 1983 to 1986 animals which lived only in one place of the forest, were cap-

tured and transferred to all suitable forested areas. As a result of these actions with 
increasing number of bison the total area occupied by mixed herds, which by 2000 
was about 40 thousand hectares, considerably increased. By this period population 
density decreased from 16 to 7 individuals per 1000 hectares.
In last years the herds of European bison live in 5 main areas. The size of a home 

range  of  particular  groups  varies  from  6  to  13  thousand  hectares,  depending 
on the number of animals. During the vegetative period the total area used by males 
is about 60 thousand hectares (35 % of the territory of National Park).
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Dynamika i struktura przestrzenna populacji żubra w białoruskiej 
części Puszczy Białowieskiej

Utrzymanie żubra w naturalnych warunkach w białoruskiej części Puszczy Bia-
łowieskiej rozpoczęło się w 1953 roku, kiedy wypuszczono 7 młodych zwierząt. 
W 1966 roku wszystkie żubry żyły na wolności. Początkowo areał stada znajdo-
wał się blisko zagrody aklimatyzacyjnej, żubry zajmowały wąski pas (500–700 m) 
wzdłuż ogrodzenia zagrody. Wielkość areału wynosiła około 400 hektarów (50 ha 
na jedno zwierzę). W kolejnych latach, gdy liczba żubrów wzrastała, powiększał 
się również ich letni areał. W 1954 roku, rok po wypuszczeniu żubrów, według 
Koroczkina (1973) wielkość zajmowanego areału wynosiła 680 ha, w 1955 roku 
1000 ha, w 1960 roku 6 tys. a w latach 1965–71 od 7 do 10 tys. ha. Warto zwrócić 
uwagę, że do 1970 roku grupy mieszane zajęły południową i południowo-wschod-
nią część Puszczy Białowieskiej, a część samców opuściła terytorium grupy 
i zajęła miejsce w centralnej części lasu. 

Pierwsze wyjście samców poza zalesiony obszar było obserwowane w 1965 
roku. W latach 1968–1980 liczba migrujących samców osiągnęła poziom 20 osob-
ników. Po 1985 roku po rozproszeniu się grup mieszanych na terytorium całej 
Puszczy nie obserwowano migrowania samców. Ponieważ grupy mieszane kon-
serwatywnie trzymają się swoich areałów, zajmowana przestrzeń of 1970 do 1982 
roku praktycznie nie zwiększyła się i wynosiła pomiędzy 10 a 12 tys. ha zależnie 
od warunków w danym roku, przy stałej wielkości populacji.

Od 1983 do 1986 roku żubry pochodzące z jednej części zalesionego terenu 
były odławiane i przemieszczane do innych partii kompleksu. W efekcie tych prze-
mieszczeń wraz ze wzrostem wielkości populacji zajmowany areał w 2000 roku 
wynosił 40 tysięcy hektarów. W tym okresie zagęszczenie zmalało z 16 do 7 osob-
ników na 1000 ha.

W ostatnich latach populacja żubrów przebywa w pięciu głównych grupach. 
Wielkość areału każdej z grup waha się od 6 do 13 tysięcy hektarów w zależ-
ności od liczby osobników w grupie. Podczas okresu wegetacyjnego całkowita 
powierzchnia zajmowana przez żubry wynosi 60 tys. ha (35% terytorium Parku 
Narodowego).
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Rothaar Mountains, Germany – five years after 
the release of European bison (Bison bonasus) 

in cultivated forests
Kaja Heising

Wisent-Welt-Wittgenstein, Bad Berleburg, Europäische Tier – und Naturschutz Stiftung, Germany.

The European  bison  (Bison bonasus),  the  largest  terrestrial mammal  in  Europe, 
was historically distributed almost throughout whole Europe. Overharvesting and 
increasing rate of habitat loss connected with human settlement led to a continuous 
reduction of the European bison.
Until now, there has never been a serious attempt to reintroduce a population 

of free ranging bison in Western Europe. The goal of this project is to sustainably 
reintroduce  the bison  into  the cultural  landscape. An area of more  than 5000 ha 
in the “Rothaargebirge” in North Rhine-Westphalia, Germany was found suitable for 
a free-ranging herd of ca. 20–25 European bison. An initial captivity phase of three 
years was used to conduct surveys on possible effects of the European bison upon 
the environment and economy as well as implementing a basic management-strat-
egy.
Subsequently the permission to release an initial group of 8 E. bison was given 

in October 2012 after almost 10 years of preparation. Animals were then released 
on 11 April 2013. The  free ranging E. bison were radio-tracked  (GPS)  for  three 
years (new collaring planned). The analysis of the spatio-temporal behaviour is an 
important base to adapt the management strategy.
Since  the  release of  the European bison,  this management has  to be adapted 

to new requirements that appear especially considering conflicts with land usage 
in the region. Further, the surveys of the effects on the environment, forestry and 
spatial use of the herd are carried on. This is a milestone in conservation efforts for 
this species and can be taken as an example for further reintroduction projects else-
where, especially regarding the relatively highly populated parts of Western Europe.

Góry Rothaar, Niemcy – pięć lat wolnej populacji żubra (Bison 
bonasus) w lesie gospodarczym

Żubr (Bison bonasus) jest największym lądowym ssakiem Europy i historycznie 
zamieszkiwał prawie cały kontynent. Nadmierna eksploatacja i zanikanie siedlisk 
z powodu aktywności człowieka doprowadziło do stopniowej redukcji populacji. 

Do tej pory nie było poważnych prób reintrodukcji żubra w zachodniej Europie. 
Celem tego projektu jest wsiedlenie żubra do terenów zagospodarowanych przez 
człowieka. Obszar o powierzchni ponad 5000 ha w górach Rothaar w Północnej 
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Nadrenii-Westfalii (Niemcy) został uznany jako właściwy dla wolnego stada żub-
rów o liczebności 20–25 osobników. Początkowa faza utrzymywania żubrów w nie-
woli trwała 3 lata i była okresem badania możliwego wpływu żubrów na środowisko 
i gospodarkę jak również służyła wdrożeniu podstawowej strategii zarządzania. 

W efekcie w październiku 2012 roku uzyskano zezwolenie na wypuszczenie 
pierwszej grupy ośmiu żubrów – po prawie 10 latach przygotowań. Żubry zostały 
wypuszczone 11 kwietnia 2013 roku i były śledzone telemetrycznie przez trzy 
pierwsze lata (planowane jest zakładanie nowych obroży). Analiza użytkowania 
terenu zależnie od sezonu była ważną podstawą strategii zarządzania. 

Od momentu wsiedlenia żubrów, sposób zarządzania był adaptowany do 
nowych potrzeb, szczególnie konfliktów z użytkownikami ziemi w tym regionie. 
Później prowadzona była ocena wpływu stada żubrów na siedliska, las jak i wyko-
rzystanie przestrzeni przez żubry. Projekt jest kamieniem milowym dla ochrony 
tego gatunku i może stanowić przykład dla przyszłych reintrodukcji żubrów w innych 
miejscach, szczególnie w obszarach zachodniej Europy mocno zaludnionych.

Charakterystyka stwierdzonych przypadków śmiertelności 
w zachodniej subpopulacji żubrów bieszczadzkich

Stanisław Kaczor1, Kajetan Perzanowski²

1  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku 
²  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublim

Przeanalizowano raporty sekcji żubrów, które padły w latach 2011–2017. Badania 
prowadzono w zachodniej subpopulacji w Bieszczadach. Łącznie przeanalizowano 
37 przypadków w nadleśnictwach Baligród, Cisna, Komańcza i Lesko. Najczęstszą 
przyczyną upadku były różne choroby lub wady (10 osobników), kolejną wypadki 
i urazy (7 osobników). Drapieżniki były odpowiedzialne tylko za trzy upadki żub-
rów, w dwóch przypadkach przyczyną ewidentnie był podeszły wiek (byki w wieku 
16 i 18 lat) oraz dwa żubry padły ofiarą kłusowników. W 12 przypadkach, stan tuszy 
znalezionych żubrów uniemożliwiał określenie przyczyny śmierci, a w większości 
przypadków również wiek i płeć były nierozpoznane. Szczęśliwie nie było żadnego 
przypadku gruźlicy w tym rejonie Bieszczad.

Characteristic of reported mortality cases in the western 
subpopulation of wisents in Bieszczady

Analysed were reports on dead wisents recovered between 2011–2017, within 
the home range of western subpopulation of this species in Bieszczady Moun-
tains, south-eastern Poland. In total, 37 such cases were reported within forests 
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districts of Baligród, Cisna, Komańcza and Lesko. The most frequent (10) were 
various diseases and patologies, followed by injuries/accidents (7). Predators 
were responsible for only 3 wisents' deaths, in 2 cases animals apparently died 
because of old age (16 and 17 years old bulls), and 2 animals were poached. In 12 
cases, the condition of recovered remnants did not allow for identification of a rea-
son of death, and in most cases neither of the sex nor the age of an individual. 
Fortunately, no incidence of TB was found in this area. 

European bison herd structure and biological parameters 
from 10 years Kraansvlak, the Netherlands

Yvonne Kemp

ARK Nature & PWN, the Netherlands

The  start of  the first European bison project  in Dutch nature  in 2007 provided 
the unique possibility  to  study European bison  in a natural environment where 
they live under most possible natural conditions, with least human interference e.g. 
no supplemental feeding. The European bison roam here year-round in the var-
ied coastal dune landscape of Kraansvlak. Following the species Status Survey and 
Conservation Action Plan by IUCN (Pucek et. al. 2004), various studies throughout 
the past decade have been performed to increase our understanding about the ecol-
ogy of these European bison, living in other than forested Eastern European areas. 
Here we provide an overview of  the herd structure and biological aspects we 

encountered over a time span of ten years. Besides studying (social) behaviour, we 
pass our experiences on parameters like reproduction, and condition of individuals 
living without supplemental feeding. 
The herd has gained semi-free status due to its management system and their 

environment, in which since 2016 besides roe deer, fallow deer and Konik horses 
also Highland cattle are living in perfect harmony aside the herd of European bison 
(n=21, June 2017). So far, we have been able to successfully translocate 10 European 
bison to other starting European bison projects elsewhere (the Netherlands, Spain). 
Besides the ongoing importance of valuable breeding centre efforts, we feel there is 
an increasing need to share experiences on ecology of E. bison living in conditions 
possibly similar to natural, following the request by Pucek et. al. (2004).
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Struktura stada żubrów i parametry populacji utrzymywanej przez 
10 lat w Kraansvlak, Holandia

Początek pierwszego projektu ochrony żubra w Holandii w 2007 roku umożliwił 
badania żubrów w środowisku najbardziej zbliżonym do naturalnym warunków, 
z ciągłą obecnością ludzi i bez dokarmiania. Żubry bytują przez cały rok w zróżni-
cowanym wydmowym krajobrazie Kraansvlak. Zgodnie z Action Plan dla gatunku 
(Pucek i in. 2004) w ostatnim dziesięcioleciu prowadzono wiele badań, aby lepiej 
poznać ekologię gatunku, jeśli przebywa on na innych terenach niż zalesione 
obszary wschodniej Europy. W pracy przedstawiamy strukturę stada i biologiczne 
parametry w okresie dziesięciu lat. Równocześnie prowadzono badania zacho-
wań socjalnych i parametrów reprodukcji jak i kondycji osobników w stadzie nie 
dokarmianym.

Stado uzyskało status półwolnego dzięki sposobowi jego zarządzania i środo-
wisku, w którym od 2016 roku sarny, daniele i koniki, a także bydło rasy highlan-
der żyją w perfekcyjnej harmonii przy stadzie 21 żubrów. Do tej pory udało się 
przemieścić 10 żubrów do innych miejsc w Holandii i Hiszpanii, gdzie rozpoczęto 
podobne projekty. Oprócz znaczenia wysiłków ośrodków hodowli, wydaje się że 
jest potrzebne podzielić się doświadczeniami na temat ekologii żubra w podob-
nych do naturalnych warunkach, zgodnie z postulatem w Action Plan. 

Występowanie Pasteurella multocida u żubrów w Polsce
Agnieszka Kędrak-Jabłońska1, Sylwia Budniak1, Magdalena Larska2, 

Michał Krzysiak3, Anna Szczawińska1, Monika Reksa1, Marek Krupa1, 
Krzysztof Szulowski1

1  Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy 
2  Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy 
3  Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Pasteurella multocida może być pierwotnym lub wtórnym czynnikiem w procesach 
chorobowych występujących u domowych oraz dzikich ssaków i ptaków. Może rów-
nież występować jako komensal w okolicy nosowo-gardłowej klinicznie zdrowych 
zwierząt. Pewne  typy  serologiczne  są etiologicznymi czynnikami ciężkich paste-
reloz, takich jak cholera drobiu, posocznica krwotoczna bydła i zakaźne zanikowe 
zapalenie nosa u świń. P. multocida bierze także udział w polietiologicznych schorze-
niach układu oddechowego występujących u cieląt (serotyp A:3).
Materiał do badań stanowiły narządy wewnętrzne, które pochodziły od 49 pad-

łych i eliminowanych żubrów z hodowli wolnej w Puszczy Białowieskiej oraz od jed-
nego eliminowanego żubra z hodowli wolnej w Puszczy Boreckiej z lat 2013–2017. 
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Próbki do badań bakteriologicznych posiewano na agar z dodatkiem 5% krwi koń-
skiej oraz podłoże McConkeya. Identyfikację izolatów P. multocida przeprowadzano 
na podstawie właściwości fizjologicznych i biochemicznych. Wykonywano również 
test multiplex PCR  (OIE Terrestrial Manual  2012)  pozwalający na  równoczesną 
identyfikację gatunku oraz określenie typów otoczkowych A, B, D lub F. Badania 
w celu wykrycia swoistych przeciwciał dla wirusa parainfluenzy typu 3 (PIV-3), ade-
nowirusa bydlęcego typu 3 (BAV-3) oraz wirusa syncytialnego bydła (BRSV) prze-
prowadzono przy użyciu komercyjnego testu ELISA IDEXX Trivalent Antibody 
Test.
W badaniach  bakteriologicznych wyosobniono  dziesięć  izolatów P. multocida 

pochodzących od żubrów z Puszczy Białowieskiej oraz jeden izolat od żubra z Pusz-
czy Boreckiej. Badane szczepy zakwalifikowano do podgatunku P. multocida subsp. 
multocida. W reakcji multiplex PCR u izolatów stwierdzono obecność otoczki typu 
A. W przypadku niektórych zwierząt z Puszczy Białowieskiej, od których wyizolo-
wano P. multocida, w badaniach serologicznych wykazano równocześnie obecność 
przeciwciał dla PIV-3, BAV-3 i BRSV. U wszystkich zwierząt, u których występo-
wała P. multocida, sekcyjnie stwierdzono zmiany anatomopatologiczne w układzie 
oddechowym. 

Occurrence of Pasteurella multocida in European bison in Poland

Pasteurella multocida may be primary or secondary factor in disease processes 
in domestic and wild mammals and birds. It may also exist as commensal in naso-
pharynx of clinically healthy animals. Some of the serotypes are the etiological 
agents of severe pasteurellosis, such as fowl cholera, bovine haemorrhagic septi-
caemia and porcine atrophic rhinitis. P. multocida is also involved in polyetiological 
diseases of the respiratory system in calves (serotype A:3).

The internal organs of 49 dead or eliminated European bison from free-living 
population in Białowieska Primeval Forest and one eliminated European bison 
from free-living population in Borecka Primeval Forest between 2013–2017 were 
used in the study. Samples for bacteriological examinations were cultured on agar 
with 5% horse blood and MacConkey agar. Identification of P. multocida strains 
was performed on basis of physiological and biochemical characteristics. Multiplex 
PCR (OIE Terrestrial Manual 2012) allowing simultaneous identification of species 
and determination of capsular type A, B, D or F, was also applied. Specific antibo-
dies against Parainfluenza Virus type 3 (PIV-3), Bovine Adenovirus type 3 (BAV-3) 
and Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) were detected using ELISA IDEXX 
Trivalent Antibody Test.

In bacteriological examinations, ten strains of P. multocida from European 
bison from Białowieska Primeval Forest and one from Borecka Primeval Forest 
were found. Examined strains were classified as P. multocida subsp. multocida. In 
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multiplex PCR, the presence of bacterial capsule type A was confirmed. In case 
of some animals from Białowieża, in which P. multocida was isolated, the presence 
of PIV-3, BAV-3 and BRSV in serological testing was shown. Pathological changes 
of respiratory system were found in all animals in which P. multocida occured.

Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy 
Państwowe (2017–2020)

Daniel Klich, Wanda Olech, Krystyna Cielniak

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

Sukces rozwoju populacji żubra jest głównie efektem projektów ochrony gatunku 
prowadzonych przez wiele lat oraz ścisłej współpracy międzynarodowej i w poszcze-
gólnych krajach. Tylko w północno-wschodniej Polsce zrealizowano pięć dużych 
projektów, wspieranych  głównie  ze  środków  europejskich.  Projekty  te miały  na 
celu ochronę zarówno stad w zagrodach jak i w populacji wolnościowych. Istnieje 
konieczność  kontynuowania  działań  o  charakterze  najlepszych  praktyk.  Celem 
nowego projektu  jest  zapewnienie perspektyw stabilnego  rozwoju populacji  tego 
gatunku.  Osiągnięcie  założonego  celu  wymaga  wprowadzenia  działań,  zarówno 
będących kontynuacją dotychczasowych  jak  i nowych, nie prowadzonych do  tej 
pory. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele cząstkowe:
–  Poprawa naturalnej bazy pokarmowej oraz warunków gospodarowania popu-

lacją  wolnościową  –  tworzenie  łąk  i  wodopojów,  wprowadzanie  preferowanych 
gatunków drzew, dokarmianie zimowe, ochrona upraw.
–  Ochrona populacji ex situ – zakup karmy, sprzętu, modernizacja infrastruktury 

oraz budowa dwóch nowych zagród pokazowo-edukacyjnych.
–  Monitoring populacji – weterynaryjny, genetyczny, przestrzenny i ekologiczny 

(nowy element oceny wpływu żubrów na rośliny rzadkie i chronione, bezkręgowce, 
płazy i drobne ssaki).

A complex project for the conservation of European bison 
in Poland by State Forests (2017–2020)

Until now in Poland, many projects were carried out towards the conservation 
of captive population and improvement of habitat conditions in forest complexes 
inhabited by the E. bison. Thanks to realized projects the situation and welfare 
of this species was visibly improved. The species requires continuation of con-
servation activities. The new project aims to ensure the stability of the perspec-
tives for the development of European bison population. The project includes: (a) 
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conservation of the existing E. bison population (ex situ and in situ) and it mon-
itoring, (b) dispersion of the E. bison within Poland and outside for the creation 
of meta-population, (c) creation of professional Gene Bank of E. bison, (d) promo-
tion of the idea of European bison conservation and promotion of State Forests. 
The project is conducted in the partnership of State Forests, Białowieża National 
Park, Warsaw University of Life Sciences and European Bison Friends Society. It 
allows for conduction of coordinated activities involving almost the entire popula-
tion of E. bison in Poland both free ranging and in captivity.

FISH jako metoda identyfikacji chromosomów płci żubra 
(Bison bonasus)

Marta Kloch, Andrzej Życzyński, Wanda Olech, Zuzanna Nowak

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

Przeprowadzone  badania  ewolucyjne  rodziny  Bovidae  wykazały  występowanie 
znacznego podobieństwa między chromosomami  lub  ich  fragmentami  (Iannuzzi 
i  Di  Meo  1995).  Zaobserwowane  podobieństwo  było  podstawą  do  rozpoczęcia 
badań z wykorzystaniem techniki hybrydyzacji in situ z zastosowaniem sond mole-
kularnych,  również w  porównaniach międzygatunkowych  (Zoo-FISH)  (Prakash 
i  in. 1996, 1997). Dostępna  literatura z zakresu klasycznej cytogenetyki gatunku 
Bison bonasus dotyczy głównie morfologii chromosomów mitotycznych (Melander 
1959; Koulisher i in. 1967; Ciechańska i Kruszyński 2011), opisu chromosomów 
żubra i hybryd z bydłem domowym (Fedyk i Sysa 1971), kariotypu (Graphodatsky 
i in. 1990; Sipko i in. 2004), porównania chromosomów z uwzględnieniem morfo-
logii chromosomów płci (Gallagher i in. 1999). Nie jest również liczna literatura 
uwzględniająca ten gatunek w badaniach z zastosowaniem sond FISH (Gallagher 
i in. 1999; Kopecna i in. 2012). Dysponując tą wiedzą, postanowiono zweryfikować 
przydatność sondy malującej chromosomy płci u bydła do identyfikacji chromoso-
mów płci u żubra. Badania o takim charakterze są pierwszym etapem w podjęciu 
próby odczytania sekwencji chromosomu Y żubra, przy założeniu, że materiałem 
porównawczym będzie sekwencja bydła domowego. Materiał do badań stanowiły 
hodowle komórkowe wykonane z pełnej krwi obwodowej pobieranej od zwierząt 
w Ośrodkach Hodowli  Żubrów w Niepołomicach  oraz Gołuchowie.  Z  utrwalo-
nych w stadium metafazy chromosomów wykonane zostały preparaty mikrosko-
powe. Do reakcji Zoo-FISH wykorzystano sondy “Bovine IDetectTM Chr X Point 
Probe GREEN” oraz “Bovine IDetectTM Chr Y Point Probe RED” (Cambio Ltd., 
Cambridge,  UK).  Do  identyfikacji  autosomów  wykorzystano  odczynnik  DAPI 
(Sigma). W rezultacie zaobserwowano wyraźny sygnał hybrydyzacyjny świadczący 
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o pozytywnym wyniku reakcji. Silne świecenie zidentyfikowano zarówno w płyt-
kach metafazowych  jak  i w  jądrach  interfazowych. Otrzymane wyniki pozwalają 
stwierdzić, że bydlęce sondy malujące chromosomy płci mogą być z powodzeniem 
wykorzystywane w identyfikacji chromosomów płci żubra.

FISH as a method of identification of sex chromosomes 
of European bison (Bison bonasus)

Evolutionary studies of the Bovidae family have shown a significant similar-
ity between chromosomes or their fragments (Iannuzzi and Di Meo 1995). The 
observed similarity was the basis for initiation of in situ hybridization experiments 
using molecular probes, also in cross-species analysis (Zoo-FISH) (Prakash et 
al. 1996, 1997). Available literature on classical cytogenetics of Bison bonasus 
relates mainly to the morphology of mitotic chromosomes (Melander 1959; Koul-
isher et al. 1967; Ciechańska and Kruszyński 2011), description of European 
bison chromosomes and hybrids with domestic cattle (Fedyk and Sysa 1971), 
karyotype (Graphodatsky et al. 1990; Sipko et al. 2004), comparison of chromo-
somes with taking into account the morphology of sex chromosomes (Gallagher 
et al. 1999). There is also not many literature for this species in studies using 
FISH probes (Gallagher et al. 1999; Kopecna et al. 2012). With this knowledge, it 
was decided to verify the use of bovine heterosome probes for the identification 
of the sex chromosomes in the European bison. This type of studies are the first 
step in attempting to read the sequence of the European bison Y chromosome, 
assuming that the reference material will be the sequence of domestic cattle. The 
study material consisted of cell cultures made of full peripheral blood of European 
bison was collected at the Breeding Centers in Niepołomice and Gołuchów. Slide 
preparations were made from the chromosomal-fixed metaphases. The Zoo-FISH 
analysis was performed with two commercial bovine heterosome probes: Bovine 
IDetectTM Chr X Point Probe GREEN and Bovine IDetectTM Chr Y Point Probe 
RED (Cambio Ltd., Cambridge, UK). DAPI (Sigma) was used in order to identify 
autosomes. As a result, a clear hybridization signal demonstrating a positive reac-
tion was observed. Strong lighting has been identified in both metaphase plates 
and interphase nucleus. The results show that bovine heterosome-specific probes 
can be successfully used to identify European bison sex chromosomes.
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The program of the revival of the European bison 
population in a National Park Smolensk Lakeland

Aleksandr Kochergin 

The National Park Smolensk Lakeland, Russia

The Russian European bison preservation strategy was designed by the Russian 
Academy of Sciences (RAS) and WWF in 2002. It was approved by the work group 
on E. bison of the State Committee for Environmental Protection on the 14th of Feb-
ruary 2002. Financial support for the strategy was provided by the WWF Russia and 
the Global Environment Facility.
In 2014 the Smolensk Lakeland national park joined the «Study and reintroduc-

tion of the European bison in the Central Russia» project. 
The first part of E. bison enclosure of 4 hectares was built in 2015 in the southern 

part of the national park. 
Two first bison (males) – Yaroslav (4 y.o.) and Yarilo (2 y.o.) from the Yaroslavl 

ZOO were brought to the Smolensk Lakeland national park under the framework 
of the project «Study and reintroduction of the European bison in the Central Rus-
sia» project on the 30th of October 2015.
The  building  of  the  second  part  of  the  bison  enclosure  complex  (4  hectares 

in area) and a special pen for fixing the animals was finished by the end of 2016. 
The first sanitary and veterinary inspection of the complex was fulfilled on the 26th 
of December 2016. As the result of the inspection, the complex met all the rules and 
regulations. 
Two more European bison (females, 6 y.o.) were brought to Smolensk Lakeland 

from the Orlovskoe Polesie National park on the 24th of March 2016. 
The first calf in Smolensk region (female) was born on the 12th of May 2016. It 

was named SmolKa. The second calf SmurKa (female) was born on the 18th of June, 
2016.
In September 2016 the deputy director on security of the Smolensk Lakeland 

national park took part  in the  international seminar “Security and management 
of the bison population” in Lithuania. 
On the 16–18th of February, 2017 the Smolensk Lakeland national park hosted 

a group of Polish E. bison experts. 
7 females of European bison from Belarus came to the national park in February, 

2017. 
The first meeting of the Belarus-Russian work group for cooperation in the field 

of  preservation  and  sustainable  use  of  the  biological  and  landscape  diversity 
of  the  two  countries  was  held  in  the  natural  complex  “Krasny  Bor”  (Belarus) 
on the 21st–22nd of February 2017. 
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2 more females of the European bison came from the Orlovskoe Polesie National 
Park on the 12th of March 2017. Four females and 5 males of European bison were 
brought from the Prioksko-Terrasny nature Reserve (Moscow region). 
Smolensk Lakeland national park had won the WWF Russia grant “The for-

est ecosystem habitat restoration in Smolensk region (through the European bison 
import)”of 0,5 million rubles.
Today 23 European bison live in the Smolensk Lakeland national park is semi 

free conditions. The project continues…

Program odtworzenia populacji żubra w Parku Narodowym 
“Pojezierze Smoleńskie”

Strategia ochrony żubra w Federacji Rosyjskiej została przygotowana w 2002 roku 
przez Rosyjską Akademię Nauk i WWF. Została ona zaakceptowana przez grupę 
roboczą przy Narodowym Komitecie Ochrony Środowiska 14 lutego 2002 roku. 
Finansowe wsparcie wdrożenia strategii pochodziło od WWF i GEF.

W roku 2014 Park Narodowy „Pojezierze Smoleńskie” przystąpił do realizacji 
projektu „Badania i reintrodukcja żubra w centralnej Rosji”. W południowej części 
parku przygotowano cztero-hektarową zagrodę aklimatyzacyjną, do której 30 paź-
dziernika 2015 roku przywieziono pierwsze żubry: samce Yaroslav (wiek 4 lata) 
oraz Yarilo (2 lata) z ZOO w Jaroslawiu.

Budowa kolejnej zagrody o powierzchni 4 ha, wyposażonej w odłownię zakoń-
czono pod koniec 2016 roku. Pierwsza inspekcja sanitarna i weterynaryjna zakoń-
czyła się pełnym przyjęciem zagrody i umożliwieniem jej użytkowania. 

Dwa kolejne żubry – sześcioletnie samice – zostały przywiezione z Parku 
Orłowskie Polesie w marcu 2016 roku. Pierwsze dwa cielęta płci żeńskiej urodziły 
się po paru miesiącach: Smolka 12 maja 2016r. i Smurka 18 czerwca 2016 roku.

We wrześniu 2016 roku dyrektor parku brał udział w międzynarodowym semi-
narium na Litwie „Bezpieczeństwo i zarządzanie populacja żubra”.

W dniach 16–18 luty 2017 roku Smoleński park gościł grupę ekspertów z Polski 
i w tym samym miesiącu przyjechało siedem samic żubra z Białorusi. 

Pierwsze spotkanie rosyjsko-białoruskiej grupy roboczej zajmującej się współ-
pracą w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biolo-
gicznej odbyło się w kompleksie „Krasny Bór” w Białorusi w dniach 21–22 lutego 
2017r.

W marcu tego roku dowieziono dwie samice z parku Orłowskie Polesie oraz 9 
żubrów (4 samice i 5 samców) z rezerwatu Prioksko-Terrasnyj.

Park “Pojezierze Smoleńskie” uzyskał grant WWF “Odtworzenie siedlisk 
leśnych w regionie Smoleńska (poprzez import żubrów)” o wysokości 0,5 mln rubli.

Aktualnie 23 żubry żyją w parku w systemie półwolnej hodowli.
Projekt jest kontynuowany…
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Ocena cech urożenia żubra nizinnego (Bison bonasus 
bonasus)

Katarzyna Konefał1, Wanda Olech1, Anna Wójcik2, Maria Sobczuk1, 
Członkowie Sekcji Żubrowej Koła Naukowego WNZ1

1  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW 
w Warszawie 
2 Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

Badania miały na celu poruszenie zagadnienia dymorfizmu płciowego w cechach 
urożenia oraz ocenę wpływu środowiska bytowania na wymiary rogów żubra nizin-
nego. Wykonano pomiary morfometryczne (rozłoga, obwody i długości rogów) 836 
(427, 419) czaszek żubrów. Wśród eksponatów zgromadzonych w Naukowej Kolekcji 
Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, pozyskiwanych w latach 
1974–2014, wyróżniono 743 osobniki z populacji wolno żyjącej oraz 93 z hodowli 
w niewoli w Białowieży. Zebrane w formie bazy danych wymiary poddano ocenie 
statystycznej. Na podstawie wyników wykazano, że dymorfizm płciowy manifestuje 
się w urożeniu żubra. Wymiary rogów samców osiągają wysoce istotnie (p<0,001) 
większe wartości niż analogiczne wymiary u samic. Nie wykazano istotnych różnic 
pomiędzy urożeniem byków ze stada bytującego na wolności oraz urożeniem byków 
z niewoli, ale warunki środowiskowe prawdopodobnie wpływają na rozwój rogów, 
ponieważ krowy z niewoli miały istotnie (p<0,05) większy obwód rogów oraz szer-
szą rozłogę.

The horns characteristic of Lowland European bison (Bison 
bonasus bonasus)

The research aimed at tackling the problem of sexual dimorphism in the character-
istics of horns and the environmental impact of the habitat on the European bison 
horn dimensions. Morphometric measurements (maximum distance between 
horn curves, circumference and length of horn) were performed on 836 (427,419) 
bison skulls. Out of the exhibits collected in the Scientific Zoological Collection 
of the Mammal Research Institute PAS in Białowieża, obtained in the years 1974–
2014, 743 individuals from the free-living population and 93 from captive breed-
ing in Białowieża were measured. Collected dimensions in the form of database 
were statistically analyzed. On the basis of obtained results the sexual dimor-
phism manifested in the bison's horns was confirmed. The dimensions of the horns 
of males are significantly (p <0.001) larger than the corresponding dimensions 
of the horns of females . There were no statistically significant differences between 
size the horns of bulls from the free-living population and the horns of bulls from 
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captivity, but environmental conditions probably affect the development of horns, 
because cows from the captivity have significantly (p <0.05) larger horns regarding 
the maximum distance between horn curves and circumference of a horn.

Ocena występowania wybranych czynników zakaźnych 
i inwazyjnych w populacji żubra (Bison bonasus) w Polsce

Michał K. Krzysiak1,2, Małgorzata Bołbot1, Artur Jabłoński3,  
Magdalena Larska4

1  Białowieski Park Narodowy, Białowieża  
2  Katedra Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, UP w Lublinie  
3  Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego–Państwowego Instytutu 
Badawczego, Puławy 
4  Zakład Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego–Państwowego Instytutu 
Badawczego, Puławy

Diagnostyka sekcyjna jest najlepszym źródłem wiedzy nt. stanu zdrowia żubrów, 
dlatego przeanalizowano protokoły sekcyjne 234. żubrów z Puszczy Białowieskiej 
z lat 2008–2013. Najczęstszymi zmianami patologicznymi stwierdzanymi u żubrów 
były zapalenie płuc (45,3%), rozedma płuc (32,9%), zapalenie nerek (35%), urazy 
ciała (29,1%) i zmiany w przewodzie pokarmowym (23,9%). U 47,1% badanych sam-
ców stwierdzono nekrotyczne zapalenie napletka i prącia. Inwazje motylicy wątro-
bowej i nicieni płucnych były obserwowane w makroskopowym badaniu pośmiert-
nym odpowiednio u blisko 1/2 i 1/3 żubrów. Inwazje Fasciola hepatica były związane 
z występowaniem zapalenia  i marskości wątroby. Podobnie  inwazje Dyctyocaulus 
viviparus skorelowane  były  z  obecnością  zmian  zapalnych w płucach,  zmianami 
w górnych drogach oddechowych i rozedmą płuc. Większość patologicznych zmian 
była częściej obserwowana u zwierząt eliminowanych niż padłych, co sugeruje, że 
eliminacje służyły poprawie zdrowia oraz dobrostanu populacji żubra i ograniczaniu 
zwierząt będących rezerwuarem czynników inwazyjnych lub zakaźnych.
Ze względu na wysoką częstotliwość występowania zmian patologicznych w obrę-

bie układu oddechowego oraz pokrewieństwo żubra z bydłem domowym w latach 
2012–2015 przeprowadzono serologiczne badania przekrojowe populacji polskich 
żubrów w kierunku wybranych zakażeń wirusowych i bakteryjnych, które są enzo-
otyczne w Polsce i Europie. W badaniach uwzględniono czynniki chorobotwórcze, 
takie jak, herpeswirus bydlęcy (BoHV–1), wirus parainfluenzy (PIV–3), adenowirus 
bydlęcy (BAV–3), syncytialny wirus oddechowy bydła (BRSV) i Mycoplasma spp. 
Jedynie pojedyncze osobniki posiadały przeciwciała dla Mycoplasma spp. i BoHV–1, 
co sugeruje, że żubry są wolne od tych zakażeń. Jednakże jednocześnie zwierzęta 
te  są w  pełni wrażliwe  na  zakażenia  tymi  patogenami,  co  przy  bardzo wysokiej 
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prewalencji zakażeń Mycoplasma spp., i BoHV–1 u przeżuwaczy domowych stanowi 
ogromne  ryzyko  transmisji  na  żubry. Obecność  przeciwciał  dla BAV–3  i  PIV–3 
stwierdzono odpowiednio u 70,7% i 61,2% badanych żubrów, zaś BRSV u 15,5% 
zwierząt. Wysoka seroprewalencja BAV–3 i PIV–3 może sugerować zaangażowanie 
tych czynników chorobotwórczych do często obserwowanych u żubrów zaburzeń 
oddechowych. 
W kolejnym etapie ocenie poddano rozprzestrzenienie patogenów przenoszo-

nych przez  stawonogi: wirusa choroby niebieskiego  języka  (BTV), wirusa krwo-
tocznej choroby zwierzyny płowej (EHDV) i wirusa Schmallenberg (SBV) trans-
mitowanych  przez  kuczmany  z  rodzaju Culicoides  spp.  oraz  bakterię Francisella 
tularensis, której wektorem mogą być kleszcze. W latach 2011–2014 seroprewalencja 
dla BTV i SBV u żubrów wyniosła odpowiednio 24,7% i 76,1%. Do transmisji BTV 
i SBV u żubrów w Polsce doszło w podobnym czasie, tj.  jesienią 2012 r. Podczas 
gdy SBV  rozprzestrzenił  się we wszystkich badanych populacjach  tych  zwierząt 
w kraju, serologicznie dodatnie dla BTV żubry stwierdzono głównie we wschodnich 
populacjach: w Puszczy Białowieskiej, a także pojedyncze osobniki w Bieszczadach 
i Puszczy Boreckiej. Ryzyko zakażenia BTV i SBV rosło z wiekiem, co może mieć 
związek przede wszystkim z długością okresu ekspozycji oraz  z masą zwierzęcia 
i ilością wydalanego przez nie CO2, atraktanta dla kuczmanów. Zaobserwowano, że 
odsetek dorosłych byków żubra serologicznie dodatnich dla BTV był znacząco wyż-
szy niż samic w podobnym wieku, co prawdopodobnie również związane jest z masą 
ciała zwierząt. Wysoki odsetek żubrów z immunoglobulinami przeciw SBV w sto-
sunku do innych wolno żyjących i domowych przeżuwaczy z tych samych regionów 
sugeruje, że żubry są istotnym rezerwuarem tego wirusa w środowisku. W żadnej 
z badanych surowic żubrów nie stwierdzono swoistych przeciwciał przeciw EHDV 
i F. tularensis. W kolejnym przeglądzie serologicznym badaniu poddano 68 żubrów 
białowieskich, u których nie stwierdzono obecności przeciwciał dla wirusa zapale-
nia wątroby typu E (HEV). Głównym rezerwuarem tego patogenu wśród zwierząt 
wolno żyjących w Polsce okazały się dziki (44,4%). 
Hodowla restytucyjna gatunków zagrożonych, takich jak żubr wymaga stałego 

monitoringu ich zdrowia, prowadzonego przyżyciowo i post mortem, po samoistnej 
śmierci lub eliminacji ze względu na zły stan zdrowia. Ma to istotne znaczenie dla 
ochrony zagrożonego gatunku oraz pozwala na kontrolowanie zagrożeń epizootycz-
nych dla żubrów, a także dla kontaktujących się z nimi zwierząt, a w przypadku 
wystąpienia zoonoz także ludzi, gdyż wolno żyjące zwierzęta mogą być rezerwuarem 
wielu patogenów. Znaczna część przeprowadzonych badań miała charakter orygi-
nalny, a nawet pionierski dla gatunku Bison bonasus.
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The evaluation of selected infectious and ivasive agents prevalence 
in the population of European bison (Bison bonasus) in Poland

Post mortem diagnosis is the best source of knowledge about European bison 
health status, therefore the preliminary study involved the analysis of the nec-
ropsy protocols of 234 bison from the Białowieska Primeval Forest between 2008 
and 2013. The most common pathological changes were pneumonia (45,3%), 
emphysema (32,9%), nephritis (35%), injury (29,1%) and gastrointestinal changes 
(23,9%). Balanoposthitis was found in 47,1% of males. Liver fluke and lung nem-
atodes invasions were macroscopically observed in nearly half and one third 
of European bison. Fasciola hepatica invasions were associated with the occur-
rence of liver inflammation and cirrhosis. Similarly, invasions of Dyctyocaulus 
viviparus were correlated with the presence of pneumonia, changes in the upper 
airways, and emphysema. Most of the pathological changes were more often 
observed in animals selectively culled than those found dead, which suggests that 
the elimination aim at improving the health and welfare of European bison popu-
lation by reducing the number of animals, which are the reservoir of the infectious 
and invasive factors was met. 

Due to the high incidence of pathological changes within the respiratory system 
and the kinship of European bison with domestic cattle, cross–sectional sero-
logical study of Polish E. bison population against selected viral and bacterial 
infections that are enzootic in Poland and Europe was conducted between 2012 
and 2015. The studies included pathogens such as bovine herpesvirus (BoHV–1), 
parainfluenza virus (PIV–3), bovine adenovirus (BAV–3), bovine respiratory syn-
cytial virus (BRSV) and Mycoplasma spp. Only single individuals had antibodies 
to Mycoplasma spp. and BoHV–1, what suggested that European bison are free 
from these infections. However, these animals remain fully susceptible to infec-
tion with these pathogens, which at the very high prevalence of infection with 
of Mycoplasma spp. and BoHV–1 infection in domestic ruminants poses a huge 
risk of transmission to European bison. The presence of antibodies to BAV–3 
was found in 70,7% and PIV–3 in 61,2% of the European bison, while BRSV 
in 15,5% of the animals. The high seroprevalences of BAV–3 and PIV–3 may 
suggest the involvement of these pathogens in frequently observed respiratory 
disorders in bison.

In the next stage, the spread of pathogens transmitted by arthropods: blue-
tongue virus (BTV), epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV) and Schmallen-
berg virus (SBV) transmitted by biting midges of the genus Culicoides spp., and 
the bacteria Francisella tularensis with a potential vectors – ticks was evaluated. 
In 2011–2014, seroprevalence of BTV and SBV in European bison was 24,7% 
and 76,1%, respectively. The emergence of BTV and SBV in European bison 
in Poland occurred simultaneously in the autumn of 2012. While the SBV has 
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spread in all studied populations of these animals in the country, BTV seropositive 
bison were found mainly in the eastern populations: in the Białowieska Primeval 
Forest, and as single individuals in the Bieszczady Mountains and Borecka Forest. 
The risk of BTV and SBV infection increased with age, which could have been 
related primarily to the length of the exposure period and the weight of the animal 
associated with the amount of CO2 emitted by them i.e. an attractant for biting 
midges. It has been observed that the percentage of BTV seropositive adult bulls 
was significantly higher than females in the same age, which again probably was 
related to the body weight of animals. A high percentage of European bison having 
immunoglobulins against SBV over other free–living and domestic ruminant from 
the same region suggests that E. bison are an important reservoir of that virus 
in the environment. Specific antibodies against EHDV and F. tularensis were not 
found in any of the tested sera. In the subsequent serosurvey, none of 68 Euro-
pean bison from Białowieża had antibodies to hepatitis virus type E (HEV). The 
main reservoir for this pathogen among wildlife in Poland proved to be wild boar 
(44.4%).

Restitution breeding of endangered species, such as European bison requires 
constant monitoring of their health, conducted in vivo and post mortem after 
spontaneous death or elimination due to poor health condition. This is essen-
tial to the conservation of this endangered species and allows to control epizo-
otic threats of European bison, as well as of other contacting them animals, and 
in the case of zoonoses of people, since free–living animals may be a reservoir 
of many pathogens. A large part of the research was original or even pioneer 
in the studies over the species Bison bonasus.

Monitoring parazytologiczny żubrów (Bison bonasus) 
z północno–wschodniej Polski

Michał K. Krzysiak1, Małgorzata Bruczyńska2, Anna M. Pyziel3, 
Aleksander W. Demiaszkiewicz3

1  Białowieski Park Narodowy, Białowieża 
2  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie 
3  Instytut Parazytologii PAN im. Witolda Stefańskiego w Warszawie

Żubr  europejski  (Bison bonasus)  jest  współcześnie  występującym,  największym, 
wolno żyjącym ssakiem lądowym Europy. Żubry są zwierzętami stadnymi, a grupie 
przewodzi krowa, oprócz niej w stadzie znajdują się inne samice, młodzież i cielęta. 
Byki żyją samotnie lub w tzw. grupach kawalerskich. Dołączają do samic w okresie 
rui, która ma miejsce od sierpnia do października. Ponieważ zwierzęta nieudomo-
wione są narażone na czynniki chorobotwórcze w Polsce prowadzona jest czynna 
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ochrona zdrowia żubrów. Monitoring parazytologiczny, oprócz badania sekcyjnego, 
jest najlepszym źródłem wiedzy nt.  stanu  zarażenia  żubrów pasożytami, dlatego 
w latach 2014–2016 przeprowadzono badania próbek pochodzących od wolno żyją-
cych żubrów z Polski północno–wschodniej w ramach projektu POIiŚ „Ochrona 
in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia” oraz projektu EOG „Rozwój 
metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”. 
W tym celu od wolno żyjących żubrów z Puszczy Białowieskiej, Puszczy Kny-

szyńskiej i Puszczy Boreckiej zebrano i zbadano metodami flotacji, dekantacji i Bae-
rmanna blisko 500 próbek kału w celu określenia ekstensywności i intensywności 
inwazji, na podstawie średniej liczby wydalanych jaj, larw i oocyst z uwzględnieniem 
pór roku. Liczbę jaj nicieni, tasiemców, przywr, oocyt kokcydiów określano w trzech 
gramach kału, zaś larw nicieni płucnych w pięciu gramach. Według parazytologów 
weterynaryjnych, istotne znaczenie kliniczne mają inwazje, których intensywność 
przekracza 500 jaj, larw lub oocyst w jednym gramie badanej próbki.
Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że intensywność zarażenia paso-

żytami żubrów w trzech puszczach jest niska, bo tylko w pojedynczych przypad-
kach przekraczała liczbę 500 oocyst lub jaj w 1 g badanej próbki. Najbogatszy skład 
gatunkowy pasożytów obserwowano w Puszczy Białowieskiej, zaś w Puszczy Kny-
szyńskiej nie zarejestrowano nicieni płucnych Dictyocaulus viviparus. Obserwowany 
w trzech puszczach poziom zarażenia żubrów pasożytami nie wskazuje na możliwość 
wystąpienia objawów klinicznych inwazji i w związku z tym nie ma konieczności 
przeprowadzenia odrobaczenia. Ponadto zaobserwowano, że w okresie wiosennym 
wzrasta intensywność i ekstensywność inwazji, co spowodowane jest zwiększonym 
wydalaniem form dyspersyjnych pasożytów. Dodatkowo badania przeprowadzone 
w hodowli zamkniętej żubrów sugerują, że istotna jest również konkurencja między 
patogenami zasiedlającymi równocześnie ten sam odcinek układu pokarmowego. 
Eradykacja parazytoz w hodowli wolnej żubrów wymagałaby również kontroli inwa-
zji u innych rezerwuarów pasożytów tj. innych wolno żyjących i domowych prze-
żuwaczy.

Parasitological monitoring of European bison (Bison bonasus) from 
North–Eastern Poland

European bison (Bison bonasus) is the largest, free–living land mammal in Europe 
existing today. The bison is a gregarious animal, where a cow is the leader, but 
there are other females, youngsters and calves in the herd. Bulls live alone or 
in so–called bachelor groups. They join mixed herds from August to October. 
Because non–domestic animals are exposed to pathogens in Poland, European 
bison’s health is being actively protected. Parasitological monitoring, in addition 
to autopsy, are the best sources of knowledge about the status of E. bison infes-
tations, therefore in the years 2014–2016, samples from free–living bison from 
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north–eastern Poland were tested. The samples were collected under the frame-
work of EU project „In situ conservation of European bison in Poland – North-East 
part” and EOG project „The development of European bison population in North-
East Poland”

Samples from free–living E. bison in Białowieska, Knyszyńska and Borecka 
Forests in Poland were collected and analysed by means of flotation, decantation 
and the Baermann test. Nearly 500 faecal specimens were used to determine 
the intensity of parasitic invasion, based on the average number of excreted eggs, 
larvae and oocysts, taking into consideration the seasons. The number of nema-
tode eggs, tapeworms, oocysts, coccidiosis was determined in 3 grams of faeces, 
and larvae of pulmonary nematodes in 5 grams of faeces. According to veterinary 
parasitologists, invasive species with a count of more than 500 eggs, larvae or 
oocysts per 1 gram of test sample are of clinical importance.

Testing found that the concentration of bison parasites in these three forests 
was low because only in individual cases did the oocyst or egg count exceed 500 
in 1 g of the test sample. The samples with the richest species composition of par-
asites were observed in the Białowieska Primeval Forest whilst the Knyszyńska 
Forest was not recorded for pulmonary nematodes Dictyocaulus viviparus. The 
parasite count observed in samples taken from these three forests did not indicate 
clinical signs of parasite invasion. Therefore, deworming of E. bison populations 
is not necessary at present. 

In addition, it was observed that the intensity and extensiveness of the invasion 
during spring increases due to higher excretion of dispersive forms of parasites. 
In addition, studies on captive European bison suggest that competition between 
pathogens while simultaneously sharing the same gastrointestinal tract is also 
important. 

It should be noted that eradication of parasites in free living herds would also 
require control of invasions in other parasite reservoirs, including free–living and 
domestic ruminants.

Wisent and visitors share nature in the Netherlands
Leo Linnartz1, Colinda Vergeer2

1  ARK Nature, PWN, the Netherlands 
2  Staatsbosbeheer – Maashorst, the Netherlands

From the first ideas in 1969 it took many years for the Maashorst to appear as a 3500 
ha large nature area in the Netherlands. Parcel by parcel the land was bought from 
various owners. In 2010 the Nature Vision for the Maashorst was completed and 
in 2015 an implementation plan followed. One year later, wisents, Exmoor ponies 
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and Tauros cattle were released into the core of the area. The goals were to complete 
the purchase of agricultural land and to create a wilderness core of 1500 ha half open 
forest. Around the core an extensive network of recreation routes for hikers, bikers, 
mountain bikers and horsemen was established.
It is voluntary for farmers to sell their land. There was no money to buy private 

forest patches so owners did not always want to join the overall plan. Furthermore, 
not all visitors' groups felt themselves heard in the plans. This caused a political 
debate resulting in a delay in the project. In the mean time in the field many things 
happened: draining ditches were filled and ground water levels and ground water 
feeding source marshes of rivers have been restored. Grazing animals, such as wis-
ent, Exmoor pony and Tauros cattle arrived. Where Tauros cattle stick to grazing 
the richest grasslands, wisents and Exmoor ponies eat more of less palatable grasses. 
Both Tauros cattle and wisents eat plenty of birch and  the  invasive bird cherry. 
Exmoor ponies avoid eating that last species. In general we see that wisents and 
Exmoor ponies mix well and use a larger part of the area when combined, but wis-
ents are dominant over ponies, chasing the horses away when they like. Large her-
bivores not only graze, but also browse and debark. They influence plant species; 
both suppress and stimulate plant growth and germination.
They disperse seeds, take sand baths and create sand pits. They scrub their fur 

against trees, and debark individual trees. They graze large areas, but their dung 
fertilizes local spots, thus creating differences in soil fertility on a fine local scale. All 
these different types of behaviour lead to a variety of different landscapes with differ-
ent microclimate, and therefore a larger variety of species. The core area of the study 
area contains many paths for hikers and joggers and is traversed by routes for bikers, 
mountain bikers, horseback riders and horse and carriage. All these visitors want 
to keep on the use of the area. This poses constraints on the behaviour of the large 
herbivores. Both visitors and herbivores must behave themselves, for visitors this 
entails to keep 50m distance and treat the animals with respect. Behaviour of indi-
vidual herbivores is observed and when necessary certain animals are removed. An 
extensive awareness program for the public has started,  including guided excur-
sions, education for school children, newsletters, info panels and press releases. Our 
goal is that all this will result in time in a harmonious enjoyment of the area by both 
the three large herbivores and the wide variety of visitors.

Żubry i turyści współdzielą przyrodę w Holandii

Od pierwszego pomysłu w 1969 roku minęło wiele lat, aby Maashorst stało się 
3500 ha dużym obszarem naturalnym w Holandii. Działka za działką ziemia 
była wykupywana od różnych właścicieli. W 2010 roku opracowano Program 
dla Maashorst, a w 2015 rozpoczęto jego wdrażanie. Po roku żubry, kuce rasy 
Exmoor i bydło Tauros zostały wypuszczone w centralnej strefie obszaru. Celem 
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było całkowite wykupienie terenów rolniczych i stworzenie strefy dzikiej, czę-
ściowo zalesionej na powierzchni 1500 ha. Wokół strefy centralnej zaplanowano 
intensywne użytkowanie rekreacyjne – utworzono ścieżki dla rowerów górskich, 
wspinaczki i jazdy konnej.

Rolnicy dobrowolnie mogli sprzedawać swoją ziemię, nie kupowano prywat-
nych skrawków lasu, więc właściciele nie zawsze chcieli zaakceptować plan. Co 
więcej, nie wszystkie grupy odwiedzających były zadowolone z zaproponowa-
nego planu. Spowodowało to polityczną debatę i opóźniło projekt. W międzyczasie 
nastąpiły zmiany w terenie: wyschnięte rowy napełniły się wodą, bagna zostały 
odtworzone i wypełniły się rzeki. Wsiedlono roślinożerne zwierzęta – żubry, bydło 
i kuce. Zwykle bydło wybiera najżyźniejsze pastwiska, żubry i kuce pasą się na 
torfowiskach i ubogich terenach. Zarówno żubry jak i bydło ogryza brzozę i inwa-
zyjną wiśnię ptasią, a kuce unikają zjadania tego ostatniego gatunku. Zwykle 
żubry i kuce mogą być obserwowane na tym samym terenie, ale żubry dominują 
i przeganiają konie,. Duże roślinożerne zwierzęta nie tylko się pasą, ale również 
pałują i ogryzają. Mają wpływ na strukturę gatunkową szaty roślinnej, zarówno 
ograniczając jedne gatunki i stymulując rozwój innych.

Zwierzęta roznoszą nasiona, kąpią się w piasku i tworzą piaszczyste wgłębie-
nia. Ocierają się o drzewa czasem pozbawiając je kory. Żerują na dużym areale 
a ich odchody nawożą punktowo miejsca, w których następuje zmiana warto-
ści gleby. Wszystkie te rodzaje aktywności prowadzą do zróżnicowania siedlisk 
z odmiennym mikroklimatem dając szansę rozwoju większej liczbie gatunków. 

Strefa centralna przedzielona jest ścieżkami dla biegaczy i rowerzystów, jeźdź-
ców i pojazdów konnych. Turyści chcą stale i intensywnie wykorzystywać ten 
obszar, co wpływa na zachowania roślinożerców. Zarówno wizytujący i zwierzęta 
muszą zachować dystans minimum 50 metrów, a turyści winni traktować zwie-
rzęta z respektem. Reakcje poszczególnych zwierząt są obserwowane i w razie 
konieczności niektóre osobniki są zabierane. Rozpoczęto akcję informacyjną, 
w ramach której prowadzone są wycieczki z przewodnikiem, edukacja w szkołach, 
wydaje się publikacje, panele informacyjne i artykuły prasowe. Celem jest dopro-
wadzenie do harmonijnego wykorzystania obszaru zarówno przez duże roślino-
żerne zwierzęta jak i odwiedzających ludzi. 
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Successful come back? – the reconstitution of the wisent 
herd in Skolivsky Beskyd, western Ukraine

Oksana Maryskevych1, Kajetan Perzanowski2

1  Institute for the Ecology of the Carpathians, National Academy of Science of Ukraine 
2  Institute of Landscape Architecture, Catholic University of Lublin

Data on population dynamics and structure of wisent herd reintroduced to Beskyd 
Skolyvsky (Ukrainian Carpathians) were collected at the Institute for the Ecology 
of the Carpathians, National Academy of Science of Ukraine, with the help of for-
esters from the National Natural Park "Skolivsky Beskydy" (Directorate of State 
Forests at Lvov). Since June of 2009 (initially 10 animals) the herd grew up to 33 
individuals and consist now in 46% of adult individuals (including 18% of bulls and 
28% of cows), in 40% of young animals up to 4th year of life, and in 14% of calves. 
Problems with increasing frequency of entering of wisents to local villages and 
the strategy for their maintenance and conservation in the future are discussed.

Udany powrót? – odtworzenie stada żubrów w Beskidzie 
Skoliwskim, zachodnia Ukraina

Dane dotyczące dynamiki i struktury populacji dla stada żubrów reintrodu-
kowanego na teren Beskidu Skoliwskiego były zebrane przez Instytut Ekologii 
Karpat, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy z pomocą leśników z Narodowego 
Parku Natury "Skoliwski Beskid" (Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie). Od 
czerwca 2009, gdy było początkowo 10 zwierząt, liczebność stada wzrosła do 
33 osobników z czego 46% stanowią dorosłe zwierzęta (w tym 18% byki i 28% 
krowy), 40% młodzież (do czwartego roku życia) oraz 14% cielęta. Dyskutowane 
są problemy wynikające ze wzrostu częstości wchodzenia żubrów na teren wsi 
oraz strategia dotycząca ich utrzymania i ochrony w przyszłości.

Application of regulations to the European bison 
conservation process in Spain 

Fernando Morán

EBCC of Spain

Two regulatory  frameworks  are presented: An option  favorable  for  conservation 
and expansion of the species and regulation unfavorable for species conservation 
but possible. 
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Friendly framework 

1)  European bison included into the category of Bovidae livestock, compatible with 
other land uses like hunting grounds, livestock breeding etc.

2)  Health & disease surveillance compatible with species conservation.
3)  Individual identification compatible with species conservation.
4)  Project exhibition permitted for the conservation of the species through guided 
tours and allowed for livestock species as is in the Livestock law.

5)  Possibility of elimination of selected individuals and commercial use of meat for 
human consumption and sale. 

Possible frame

1)  Not being considered as cattle. It would require guidelines from the Health and 
Environmental authorities to all Regional Governments.

2)  E. bison maintained in Zoological Nucleus. Necessary are guidelines for autho-
rization  of  Zoological Nucleus  for  ex situ  conservation  in  Spain  to  facilitate 
approval by the District Agricultural Offices. Compatibility of Zoological Nuc-
leus with other stakeholders within the same territory as hunting enterprises, 
livestock farming and other traditional land users.

3)  Disease surveillance in accordance with Directive 92/65 CEE with the classifica-
tion as authorized centers.

4)  Identification  of  an  individual  compatible  with  rules  for  the  conservation 
of the species – application of Directive 92/65 CEE.

5)  Project exhibition permitted through guided tours as the contribution to the con-
servation of the species. Always, presentation of animals must be connected with 
education about species and its conservation. 

6)  Possibility of elimination of selected individuals and commercial use of meat for 
human consumption and sale 

Propozycja uregulowań dotyczących ochrony żubra w Hiszpanii

W pracy przedstawiono dwie propozycje uregulowań hodowlano-prawnych, tak 
dobranych aby umożliwiać rozszerzenie hodowli żubra i jednocześnie spełniać 
wszystkie wymagania ochrony tego gatunku.

Przyjazne zasady:
1) Żubr włączony do kategorii hodowlanych zwierząt z grupy Bovidae, tak jak inne 

gatunki utrzymywane na terenach rolniczych lub łowieckich.
2) Ocena zdrowia i badania weterynaryjne odpowiednie dla gatunku żubr.
3) Identyfikacja osobników odpowiednio dla gatunku.
4) Prezentacja projektu ochrony gatunku w sposób zorganizowany zgodnie 

z przepisami dla zwierząt gospodarskich.
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5) Możliwość eliminacji pojedynczych osobników i komercyjne wykorzystanie 
mięsa. 

Możliwe zasady
1) Żubr nie zaliczany do bydła. Wymagać to będzie zasad określonych przez 

państwowe urzędy ds. Zdrowia i Środowiska wspólnych dla wszystkich region-
alnych rządów.

2) Żubry utrzymywane w „centrum hodowli”. Niezbędne jest określenie wymagań 
jakie ma spełniać „centrum hodowli” dla ochrony ex situ żubra zaakceptowane 
przez regionalne urzędy ds. rolnictwa. Ważne też określenie relacji między 
„centrum hodowli” a działalnością łowiecką i innymi tradycyjnymi sposobami 
użytkowania gruntów.

3) Ocena zdrowia zgodna z dyrektywą UE nr 92/65 dla klasyfikowanych autory-
zowanych centrów.

4) Identyfikacja osobników zgodna z zasadami ochrony gatunki – zastosowanie 
dyrektywy UE 92/65.

5) Prezentacja projektu ochrony gatunku dozwolona w grupach zorganizowa-
nych z przewodnikiem. Prezentacja zwierząt zawsze połączona z edukacją 
i ochroną gatunku.

6) Możliwość eliminacji pojedynczych osobników i komercyjne wykorzystanie 
mięsa. 

Bank nasienia żubra – komputerowa i cytometryczna 
analiza właściwości plemników oraz możliwości ich 

kriokonserwacji: doświadczenia ostatnich lat 
Wojciech Niżański1, Agnieszka Partyka1, Wiesław Bielas1,  

Sylwia Prochowska1, Anna M. Duszewska2, Zuzanna Nowak3,  
Wanda Olech3

1  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
2  Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie 
3 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

Wąska pula genowa żubrów wpływa negatywnie na ich zdrowotność, co sprawia, że 
każdy osobnik jest niezwykle cenny. Rozmnażanie żubrów w niewoli napotyka szereg 
ograniczeń, np. trudności w wymianie osobników pomiędzy poszczególnymi ośrod-
kami czy konieczność utrzymania ograniczonej liczebności stada. Techniki wspomaga-
nego rozrodu (z ang. Assisted Reproductive Techniques, ART), takie jak konserwacja 
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nasienia oraz jego przechowywanie w bankach nasienia, mogłyby znacząco usprawnić 
ochronę tego gatunku. Z jednej strony bankowanie nasienia pozwala na zabezpiecze-
nie materiału genetycznego osobników padłych lub eliminowanych, z drugiej ułatwia 
wymianę plemników, bez żadnych barier terytorialnych i czasowych. 
Katedra Rozrodu we Wrocławiu bierze udział w programie ochrony żubrów 

poprzez utworzenie i prowadzenie banku nasienia żubrów. W chwili obecnej w cie-
kłym azocie przechowywane jest nasienie pozyskane pośmiertnie z najądrzy od 11 
osobników. Jądra wraz z najądrzami zostały pozyskane od samców żubra podda-
nych planowanemu odstrzałowi. Plemniki zostały pobrane metodą wielokrotnych 
nacięć ogonów najądrzy w buforze TRIS oraz zamrożone w parach ciekłego azotu, 
w słomkach 0,25 ml metodą dwustopniową, stosowaną wcześniej w naszym labo-
ratorium andrologicznym dla psów. Od każdego samca udało się zamrozić średnio 
38 słomek nasienia po 50–100x106 plemników. Stosowana metoda kriokonserwacji 
okazała  się  skuteczna,  pozwalając w oparciu  o komputerową  analizę  systemem 
CASA (IVOS 12.2l, Hamilton Thorne Biosciences, USA) osiągnąć po rozmroże-
niu plemników ruchliwość na poziomie 10–70%, żywotność 20–70% oraz odse-
tek prawidłowych plemników 20–70%. Bardziej szczegółowe badania z użyciem 
cytometru przepływowego (FACS Calibure, Becton Dickinson, USA) wykazały, 
że kriokonserwowane plemniki charakteryzują się niskim stopniem nasilenia nie-
korzystnych zjawisk,  takich jak uszkodzenie akrosomów, peroksydacja  lipidów, 
fragmentacja  chromatyny  czy  apoptoza.  Świadczy  to  o  tym,  że  kriokonserwo-
wane plemniki  żubra mogą być wykorzystane do  sztucznej  inseminacji  czy  też 
zapłodnienia in vitro, co może stanowić potężne narzędzie w ratowaniu ginących 
gatunków, a dzięki zastosowaniu profilowania genetycznego i właściwego doboru 
gamet do reprodukcji istnieje możliwość ograniczania homogenności genetycznej 
populacji wsobnych. 

Semen bank of wisent – computer assisted and cytometric analysis 
of sperm cells and the possibility of semen cryopreservation: 

recent experience 

A narrow gene pool of wisents negatively affects their health and reproduction. In 
this situation every single individual is invaluable. Breeding of wisents in captivity 
faces many problems, e.g. difficulties in exchanging individuals between breed-
ingcenters or the necessity to maintain a limited number of animals in the herd. 
Assisted Reproductive Techniques (ART), such as semen preservation and 
banking may significantly improve protection of this species. From the one hand 
semen banking allows for the safeguard of genetic material of individuals after 
their sudden death or elimination from the herd. From the other hand it facilitates 
the exchange of spermatozoa without territorial barriers and for storage of germ 
cells for indefinitely long time.
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Department of Reproduction in Wrocław participates in the protection of wis-
ent by the establishment and development of the bank of wisent’s semen. At 
the moment semen collected post mortem from the epididymis of 11 individuals 
is stored in our bank. The testes with epididymes were obtained from males sub-
jected to planned culling from the herd. Spermatozoa were collected by multiple 
slicing of the caudae epididymes in TRIS buffer and then frozen in liquid nitrogen 
vapors in straws 0.25 mL with the use of two-step protocol used in our andro-
logical laboratory for dogs. On average 38 straws of 50–100x106 spermatozoa 
were cryopreserved from each male. The sperm cryopreservation protocol used 
in our laboratory occurred to be suitable for wisents, allowing to obtain post-thaw 
sperm motility assessed by Computer Assisted Sperm Analyzer CASA (IVOS 
12.2l, Hamilton Thorne Biosciences, USA) at level 10–70%, viability 20–70% and 
the percentage of normal sperm cells 20–70%. A detailed semen assessment with 
the use of flow cytometry (FACS Calibure, Becton Dickinson, USA) revealed that 
cryopreserved spermatozoa are characterized by low level of negative features 
as acrosome damage, lipid peroxidation, chromatin fragmentation and apoptosis. 
This proves that such sperm cells can be used in the future for artificial insemina-
tion or in vitro fertilization, which may serve as great tool to rescue endangered 
species. Thanks to the use of gene profiling and proper selection of gametes for 
ART it is possible to reduce level of inbreeding in the population of wisents.

Bank Genów Żubra – źródło zintegrowanej informacji 
genetycznej

Zuzanna Nowak, Wanda Olech, Marlena Wojciechowska, Karol Puchała

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

Zbiory materiału biologicznego żubrów, gromadzone w Katedrze Genetyki i Ogól-
nej Hodowli Zwierząt  są unikalne z punktu widzenia ochrony gatunku. Analiza 
markerów  SNP  (Single  Nucleotide  Polimorphism)  pozwala  na  wszechstronną 
ocenę genomu, wykorzystującą proste  zależności korelacyjne między genotypem 
(postacią markera SNP) a fenotypem zwierzęcia (opisem jego cech zdrowotnych, 
morfologicznych i in.). Podobieństwo genetyczne w rodzinie Bovidae pozwala na 
wykorzystanie informacji i sposobów analiz pomiędzy gatunkami należącymi np. 
do tego samego rodzaju. Zjawisko to zostało wykorzystane do stworzenia mikro-
macierzy SNP bazującej na wybranych markerach opisanych dla bydła domowego, 
które posłużą otrzymaniu kompleksowej informacji genetycznej dla gatunku Bison 
bonasus. Na podstawie wstępnych badań wykonanych przed dwoma laty, z mikro-
macierzy DNA HD7000, wybrano 500 markerów. Na tej podstawie zaprojektowana 

steszczenia.indb   29 2017-09-04   11:21:14



30 Streszczenia referatów

została mikromacierz dla żubra. Analiza Takiej mikromacierzy pozwoli na otrzy-
manie zintegrowanej informacji o gatunku. Markery genetyczne zostały pogrupo-
wane w następujący sposób: 1. markery określające polimorfizm osobniczy (kon-
trola pochodzenia, ocena zmienności genetycznej); 2. markery określające czystość 
gatunkową; 3. markery określające przynależność do linii genetycznej; 4. markery 
określające potencjał zdrowotny zwierzęcia (geny sprzężone z aktywacją procesów 
immunologicznych oraz odpowiedzialne za wybrane choroby metaboliczne). Otrzy-
mana w ten sposób informacja będzie pierwszą tego typu analizą wykonaną na dużą 
skalę dla gatunku dzikiego. 

Wisent Gene Bank – a source of integrated genetic information

For the conservation of the species the collection of wisent's biological material 
collected at the Department of Genetics and Animal Breeding is unique and price-
less. SNP (Single Nucleotide Polymorphism) analysis allows for a comprehensive 
genomic analysis, using simple correlations between the genotype (SNP marker) 
and the animal phenotype (description of its health, morphological and other char-
acteristics). The genetic similarity in the Bovidae family allows to use of informa-
tion and analysis methods between species belonging to the same genus. This 
phenomenon has been used to create SNP microarray based on selected markers 
described for domestic cattle that will be used to obtain comprehensive genetic 
information for Bison bonasus. Based on preliminary studies made two years ago, 
500 genetic markers were chosen from the HD7000 DNA microarrays. On this 
basis, a wisent dedicated microarray was designed. Analysis of this microarray 
will allow to get integrated information about the species. Genetic markers have 
been grouped as follows: 1. markers for individual polymorphism (control of origin, 
genetic variation assessment); 2. markers for species purity; 3. markers that deter-
mine belonging to the genetic line; 4. Markers determining the health potential 
of the animal (genes conjugated to immune activation and responsible for selected 
metabolic diseases). The information obtained in this way will be the first such 
large-scale analysis of a wild species.
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Genetyczne wyspy dywergencji i ich potencjalny związek 
z podatnością samców żubra europejskiego (Bison 

bonasus) na nekrotyczne zapalenie napletka
Kamil Oleński1, Tommaso Manenti2, Małgorzata Tokarska3,  

Cino Pertoldi4,5, Laura Iacolina4, Astrid V. Stronen4,  
Dorota Maria Hering1, Anna Ruść1, Stanisław Kamiński1

1  Katedra Genetyki Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
2  Department of Biosciences, Section for Genetics, Ecology and Evolution, Aarhus University, 
Denmark 
3  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża  

4  Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University, Denmark  
5  Aalborg Zoo, Denmark

Nekrotyczne zapalenie napletka (NZN, posthitis) jest uznawane za poważne zagroże-
nie dla populacji żubrów bytujących w Puszczy Białowieskiej. Co roku 6% samców 
ginie lub podlega odstrzałowi z powodu tej choroby. 
Celem pracy było wykorzystanie panelu markerów typu SNP o wysokiej gęsto-

ści i rozdzielczości do zlokalizowania grup markerów SNP różniących się frekwen-
cją alleli u żubrów zdrowych i chorych na posthitis w celu zlokalizowania regionów 
genomu zawierających geny potencjalnie związane z podatnością żubrów na nekro-
tyczne zapalenia napletka. 
Materiał do badań stanowiło DNA 152 dorosłych samców żubra (47 zdrowych 

i 105 chorych). U wszystkich osobników określono genotypy markerów SNP używa-
jąc mikromacierzy BovineHD 777K BeadChip (Illumina). Zmienność genetyczną 
na poszczególnych chromosomach oszacowano wykorzystując korelację Pearsona 
pomiędzy frekwencjami alleli SNP używając ruchomego okna 20 markerów. Spo-
śród  15  regionów  genomu,  które wykazały  największe  różnice we  frekwencjach 
markerów wskazano grupę na chromosomie 5, w której zlokalizowano gen IRAK4 
kodujący kinazę 4 receptora interleukiny 1. Białko to jest zaangażowane w regula-
cję odporności nieswoistej, szczególnie wobec tzw. bakterii pyogenicznych. Geny 
kandydujące  zidentyfikowano  również  w  haplotypach, m.  in.  IBTK, MAPK14, 
MAPK13  i PNPLA1. Uzyskane wyniki wskazują na  różne haplotypy markerów 
SNP osobników zdrowych i chorych na NZN. 

steszczenia.indb   31 2017-09-04   11:21:14



32 Streszczenia referatów

Genetic islands of divergence potentially involved in the incidence 
of the necrotic inflammation of the prepuce within males 

of the free-living European bison (Bison bonasus)

The disease posthitis is the most serious threat to the European bison (Bison 
bonasus) population living in Białowieska Forest and in the last two decades 
approximately 6% of the males there have been affected every year. 

The main aim of this study was to explore genetic regions potentially affect-
ing posthitis disease in the European bison. The study included 152 adult males 
of the Lowland line of the European bison. 

We divided the European bison into healthy (47) and those affected by pos-
thitis (105). All individuals were genotyped with the Illumina Bovine HD BeadChip 
(777,962 SNPs). Genetic diversity along chromosomes was assessed by calculat-
ing Pearson’s product-moment correlation between SNP allele frequencies, with 
sliding windows of 20 SNPs. Out of 15 regions covered by the most divergent hap-
lotypes we observed the most divergent group of SNP markers on chromosome 5. 
It included the gene IRAK4 that codes Interleukin 1 Receptor Associated Kinase 
4 and is involved in most innate immune responses, especially against pyogenic 
bacteria. Candidate genes were also identified in other haplotypes, including IBTK, 
MAPK14, MAPK13 and PNPLA1. Our results demonstrate that posthitis-affected 
European bison exhibit SNP haplotypes divergent from healthy animals. 

Zestaw markerów typu SNP do identyfikacji  
rodzicielskiej u żubra europejskiego linii nizinnej  

(Bison bonasus bonasus)
Kamil Oleński1, Stanisław Kamiński1, Małgorzata Tokarska2,  

Dorota M. Hering1

1  Katedra Genetyki Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
2  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Weryfikacja  rodzicielstwa  oraz  identyfikacja  osobnicza  są niezbędne w  ochronie 
i  efektywnym  zarządzaniu  populacjami  zwierząt.  Dostępne  w  ostatnich  latach 
mikromacierze DNA dla zwierząt gospodarskich wykazały przydatność do geno-
typowania dziko  żyjących  gatunków blisko  z nimi  spokrewnionych. Żubr  euro-
pejski  (Bison bonasus)  jako gatunek  skrajnie  zinbredowany wymaga  identyfikacji 
osobniczej do utrzymania maksymalnej zmienności genetycznej. Celem pracy było 
przygotowanie panelu wysoko zmiennych markerów typu SNP do kontroli rodzi-
cielskiej u żubrów. 163 osobniki zgenotypowano używając mikromacierzy Illumina 
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BovineHD.  Filtrowanie  uzyskanych  genotypów  pozwoliło  na  zaprojektowanie 
panelu 100 polimorficznych, niesprzężonych ze sobą markerów typu SNP o prawdo-
podobieństwie wykluczenia równemu 3,90x10–6 dla jednego i 3,55x10–14 dla dwóch 
znanych  rodziców  oraz  prawdopodobieństwie  identyczności  równym 1,14x10–40. 
Uzyskane wartości  pozwalają na  efektywne  zarządzanie  zmiennością  genetyczną 
żubra europejskiego linii nizinnej. 

Subset of SNPs for parental identification in European bison 
Lowland line (Bison bonasus bonasus) 

Parentage testing and individual identification are essential for the protection 
and efficient management of animal populations. For the last few years panels 
of highly polymorphic SNP markers became available in microarrays addressed 
to domestic animals. Such SNPs can be useful in closely related species living 
in the wild. European bison (Bison bonasus), as extremely inbred species, requires 
individual identification to sustain maximum genetic diversity. The aim of the work 
was to prepare a panel of highly polymorphic SNPs for parental and individual 
identification for the species. One hundred sixty-three E. bison were genotyped 
on Illumina BovineHD microarray. Data filtration resulted in the panel of 100 highly 
polymorphic, unlinked SNPs giving the probability of parentage exclusion equal 
to 3,90x10–6 for one and 3,55x10–14 for two known parents and probability of iden-
tity equal to 1,14x10–40. The probabilities obtained in this study are sufficient for 
effective management of genetic diversity of Lowland line of the European bison. 

Żubr w filatelistyce
Ryszard Paszkiewicz

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Przedstawiono około 70% wszystkich  istniejących znaków pocztowych  (znaczki, 
kartki i koperty, datowniki okolicznościowe) poświęconych żubrowi w skali 1:1. We 
wstępie przedstawiono historię i znaczenie filatelistyki ukazując jej walory wycho-
wawcze i poznawcze. Obecność żubra na znakach pocztowych nie jest zbyt duża, 
ale istniejący materiał filatelistyczny odzwierciedla jego występowanie na wolności, 
w rezerwatach i ogrodach zoologicznych w wielu miejscach na świecie. Pierwszy 
znaczek poświęcony żubrowi wydała Poczta Polska w 1954 roku. Najwięcej walorów 
filatelistycznych poświęconych tym zwierzętom wydały poczty Polski i Białorusi. 
Poster zawiera również znaki pocztowe Rosji, Ukrainy, Rumunii, Słowacji, Moł-
dawii, Wietnamu. Na wielu znakach przewija się temat Puszczy Białowieskiej jako 
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miejsca o szczególnym znaczeniu dla tego gatunku. Ważność ochrony żubra najle-
piej podkreśla bloczek wydany przez pocztę Białorusi zestawiając sylwetkę żubra 
z pandą wielką żyjącą w Chinach.

The European bison in philately

The poster contains about 70 % of all existing postal stamps (stamps, cards, enve-
lopes, commemorative greeting cards) dedicated to E. bison on a scale of 1:1. The 
introduction presents the history and the importance of philately showing its cog-
nitive and educational values. Presence of E. bison on postal stamps is not great, 
but existing philatelic material reflect its occurrence in the wild, in the reserves and 
zoos in many parts of the world. First stamp dedicated to E. bison was published 
by Polish Post in 1954. The most valuable qualities dedicated to these animals 
were published by Polish Post and Belarusian Post. Moreover the poster contains 
Russian, Ukrainian, Romanian, Slovak, Moldovan, Vietnamese, Latvian, Lithua-
nian, Bulgarian, Hungarian, French postal stamps. On many postal signs is shown 
the Białowieska Forest theme, as a place of particular importance for this species. 
An importance of E. bison protection is emphasized by a letter pad published by 
Belarusian Post comparing silhouette of E. bison with great panda living in China.

Wycieczki do żubrów w Ukrainie – cenne doświadczenia 
alternatywy polowań na duże roślinożerne ssaki

Iwan Parnikoza

Kijowske Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Kijów, Ukraina

Żubr jest największym i najbardziej atrakcyjnym dla myśliwych ssakiem Ukrainy. 
Jednak objęty jest on ochroną w ramach Czerwonej Księgi. W 2007 roku położono 
kres zabijaniu żubrów pod pretekstem regulacji. Aktualnie ukraińskie stada są pod 
uważną opieką naukowców i ekologów, a największym zagrożeniem pozostaje kłu-
sownictwo. Obserwuje się również przywożenie do gospodarstw łowieckich prób-
nych partii bizonów z hodowli, które mają zastąpić żubry jako trofea myśliwskie. 
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na tworzenie innych, aniżeli polowanie, form 
korzystania  ze  stad żubrów. Akcja  ich ochrony  i ogłoszenie 2009  roku –  rokiem 
żubra przyczyniły się do tego, że liczne grupy Ukraińców po raz pierwszy dowie-
działy  się o obecności w  ich kraju  tego majestatycznego zwierzęcia. Przyczyniło 
się to do zapoczątkowania wycieczek „w gości do żubra”, i co ważne – formowania 
odpowiednich  ofert  komercyjnych. Czynnik  finansowy  jest  kluczowy,  zwłaszcza 
w świadomości ukraińskich leśników, do zmiany stosunku do żubra jako wyłącznie 
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obiektu do elitarnego łowiectwa. Jest on również ważny dla niezbyt zamożnych ukra-
ińskich parków narodowych, w których żubry są obecne. Pierwsze oferty komercyj-
nych wycieczek na żubry beregometskiej populacji ukazały  się  jeszcze w 2015  r. 
Bardzo owocny był zimowy sezon 2017 r. W okresie, kiedy żubry są dostępne przy 
paśnikach, odbyły się wycieczki młodzieży szkolnej do ich konotopskiej popula-
cji. Zrealizowano je w ramach specjlanego projektu ochrony żubra w okresie 19–25 
stycznia 2017 r. 18–19 lutego 2017 odbył się plener fotograficzny „W dolinie kar-
packiego żubra” w Narodowym Parku “Beskidy Skoliwskie”. W styczniu tego roku 
odbył się również wyjazd wolontariuszy, zorganizowany przez WWF Ukraina, do 
parku narodowego “Cumańska Puszcza”. W tym ostatnim przeprowadzono akcję 
liczenia żubrów, która dała niespodziewane wyniki. Okazało się, że w Cumańskiej 
Puszczy przebywają 2 stada – jedno złożone z 9 osobników, w tym cielę, na terenach 
Zwiriwskiego gospodarstwa łowieckiego (uwzględniono w Księdze Rodowodowej 
2015 r.), a drugie z 7 osobników, włącznie z młodym, na terenie gospodarstwa «Maj-
dan Myśliwski». Poza tym odnotowano dwa samotne samce.
Pierwsze doświadczenia zdobyte w rekreacyjnym wykorzystaniu żubrów w Ukra-

inie są bardzo ważne, ponieważ pokazują realną alternatywę do komercyjnych polo-
wań w przypadku dużych ssakow roślinożernych. Są one szczególnie istotne teraz, 
gdy w naszym kraju walczy się o ochronę  łosia. Ten drugi,  co do wielkości  ssak 
ukraińskiej przyrody, pomimo szybkiego zmniejszenia zasięgu i liczebności popu-
lacji, wciąż pozbawiony jest u nas ochrony. W tej istotnej sprawie niezwykle cenne 
jest dla nas również polskie doświadczenie wprowadzenia moratorium na polowania 
na łosia, a także wykorzystywania go w ramach rekreacji, zwłaszcza w Biebrzańskim 
Parku Narodowym. 

European bison excursions – valuable experience for the use 
of herbivorous mammals alternative to hunting

European bison is the largest and the most attractive mammal for hunters 
in Ukraine. However, it is protected by Red Book of Ukraine. The shooting of ani-
mals under the guise of selection was stopped in 2007. Currently, Ukrainian E. 
bison herds are under close attention of scientists and environmentalists. The 
greatest threat to the species remains poaching. The breeding of American bison 
that had been initiated in Ukraine is also observed in hunting economies as an 
attempt to replace of European bison for trophy hunting. Conjointly, the other 
forms of European bison usage have been observed in modern wild populations. 
An action towards E. bison preservation and claiming the year of 2009 – „The 
year of bison” resulted into greater public awareness about this incredible animal. 
This initiated tours „in a visit to wisent”, and the most important – to form appropri-
ate commercial propositions. This financial factor is crucial for the consciousness 
of Ukrainian foresters, who may see bison only as an object for elite hunting. It is 
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also crucial for less rich national parks, which are current inhabited by E. bison. 
The first proposals for commercial bison’s tours from the Beregomet population 
(Chernivtsi region) appeared in 2015. The winter season of 2017 was very suc-
cessful. In that period, E. bison were reachable near feeding places, the school 
tours had been conducted to animals from Konotop population. They were imple-
mented as part of a special European bison protection project and lasted for 
the period of January 19–25, 2017. On February 18–19, 2017, a photographic 
session "In the Valley of the Carpathian Bison" took place for European bison from 
the Skolivsky Beskydy National Park. Volunteers, organized by the WWF Ukraine, 
visited the Tsuman Pushcha National Park in January of the same year. During 
his time, an inventory of E. bison was organized, which gave unexpected results. 
It turned out that in Tsuman Pushcha there were two herds of bison – one, of 9 
heads, including a calf, in the territory of the Zvirivsky hunting economy (included 
in EB Pedigree Book, 2015), and another herd – an unexpected one – of 7 heads, 
also with calves, on the territory of the economy "Maidan Myslyvsky". Additionally 
2 free males were observed.

The first experience that was gained in the recreational usage of European 
bison in Ukraine is very important, as it shows a real alternative to commercial 
shootings in the case of large herbivorous mammals. It is very important today 
in the movement for the protection of elk in Ukraine. This is the second largest 
Ukrainian mammal, despite the rapid reduction of its range and numbers, it is still 
deprived of protection in our country. The Polish experience of introducing a mora-
torium on hunting for elks, as well as recreational use of elks, especially in Biebrza 
National Park is very valuable for us.

Dobowe przemieszczenia żubrów wypuszczonych na 
wolność w Bieszczadach

Kajetan Perzanowski1, Maciej Januszczak1, PrzemysławWasiak2

1  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Stacja Karpacka, Ustrzyki Dolne, Polska 
2  Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Dolne, Polska

Oceniane były dystanse przemierzane dziennie przez 7 dorosłych żubrów (5M, 2F), 
wypuszczonych na wolność w Bieszczadach, w ramach projektu mającego na celu 
poprawę struktury genetycznej,  żyjącej  tam wolnościowej populacji. Osobniki  te 
zaopatrzono w obroże telemetryczne z nadajnikami GPS, ich pozycja była ustalana 
co godzinę, w ciągu dwóch lat (27.01.2015 i 02.03.2017). Średni dystans pokonywany 
w ciągu doby wahał się pomiędzy 1200 i niemal 1650 m. Maksymalne zarejestro-
wane przemieszczenie wyniosło ok. 10 km. W zimie, krowy i byki przemieszczały 
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się  na  bardzo  podobne  odległości,  natomiast  w  sezonie  wegetacyjnym  dystanse 
pokonywane dziennie przez krowy były o ok. 30% dłuższe. Średnio, najdłuższe były 
dystanse pokonywane dziennie przez byki w obszarze zalesionym (prawie 2400 m). 
W obu sezonach, przemieszczenia krów i byków w terenach otwartych były o ok. 
40% krótsze niż te w obrębie lasu. Niemniej, porównując osobniki obu płci na tere-
nach otwartych, dalej przemieszczały się krowy, podczas gdy byki wędrowały dalej 
w obszarach zalesionych. Generalnie, byki przemieszczały się na wyższych wysoko-
ściach n.p.m. niż samice.

Daily movements of wisents released to the wild  
in the Bieszczady Mountains

We measured the distances covered daily by 7 adult wisents (5M, 2F), released 
to the wild at Bieszczady Mountains. Those individuals were fitted with GPS 
collars, and their locations were recorded every hour between 27.01.2015 and 
02.03.2017. Average distances of their daily movements ranged between about 
1200 up to almost 1650m. The maximal recorded length of a daily covered dis-
tance was about 10 km. In winter, average spans of movements within 24 hrs were 
almost identical for cows and bulls, while, distances covered by cows in summer 
were greater by about 30%. In both seasons, movements of both bulls and cows 
within open areas were by about 40% shorter than those in the forest. On average, 
the greatest distances moved were recorded in the vegetative season for bulls 
within the forest (almost 2400m). However, comparing both sexes, cows moved 
for greater distances within open areas while bulls moved further in the forest. 
Generally, bulls moved at higher elevations than did females.

The role of wild and domestic ungulates in forming 
the helminth fauna of European bison in Belarus

Sviatlana Polaz, Alena Anisimova, Palina Labanouskaya,  
Aksana Viarbitskaya, Vasili Kudzelich

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

Discussed  is  the  role  of  wild  and  domestic  ungulates  in  the  formation  of  hel-
minth fauna of the European bison in the Republic of Belarus. The current status 
of helminth infection of E. bison was determined and comparative analysis were 
conducted  regarding  the  helminth  fauna  of  other wild  and  domestic  ungulates 
of the Republic of Belarus.
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Rola dzikich i udomowionych parzystokopytnych w formowaniu 
helmintofauny żubra w Białorusi

W pracy przedstawiono wyniki badań składu fauny pasożytniczej u kilku gatun-
ków zwierząt. Oprócz podstawowego gatunku do którego się odnoszono, czyli 
żubra Bison bonasus, przeanalizowano również dane o parazytofaunie sarny 
Capreolus capreolus, jelenia Cervus elaphus, łosia Alces alces, dzika Sus scrofa, 
jelenia sika Cervus nippon, daniela Dama dama oraz bydła Bos taurus, świni Sus 
scrofa domesticus, kozy Capra hircus i owcy Ovis aries. Analizowano podobień-
stwo składu fauny pasożytującej w organizmach różnych gatunków. Stwierdzono 
duże podobieństwo gatunków pasożytów bytujących u żubra i sarny, oraz u żubra 
i daniela i u żubra i bydła domowego. Generalnie stwierdzono 103 gatunki paso-
żytów u badanych gatunków na terenie Białorusi.

The role of protected natural areas in preservation and 
resettlement of European bison

Oleg Prigoryany, A. Karpachev, Natalia Shpilenok

National Park "Orlovskoe Polesie", Russia

Since 1996 the Orlovskoe Polesie National Park runs a project of the restoration 
of the population of European bison in the nature. From 1998 to 2016 there were 
born here  367  youngs. At  this  time Orlovskoe Polesie National  Park  continues 
to perform a number of actions for the formation of a united free-ranging bison 
population on the border lands of the federal protected natural areas (PA). The PA 
regime allows for red-listed species to be protected during the whole year. To pre-
vent poaching on the neighboring hunting grounds, there is a number of agreements 
on joint protection of the population. For several years in winter time the National 
Park is working on relocation of the E. bison to other protected areas of Central 
Russia: Ugra National Park, Smolensk Lakeland National Park, the reserves "Bry-
ansk forest" and "Kaluga Zaseki". The animals are removed from the population 
systematically, not by chance. Special attention deserves the fact that the procedure 
of catching eliminates the use of drugs to immobilize animals. Specialized locking 
devices were developed  and used by  the  staff  of  the National Park. As  a  result, 
the risk of harming animals  is  reduced  to a minimum. In  the period  from 2014 
to 2016, the Orel Polesye National Park successfully carried out transportation of 16 
E. bison. All these animals quickly adapted to the new place, and all females who 
find themselves pregnant at the time of transportation, shortly after moving, safely 
produce healthy offspring.
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Great importance for the success of the project of restoration of the European 
bison has the use of ground photos and video recording, unmanned aerial vehicles 
(drone, RC), as well as methods of interpretation of multispectral satellite imagery.
Extension of E. bison range into the Kaluga and Bryansk regions will ensure 

the existence of numerous populations and will increase the possibility of exchange 
of genes between groups of E. bison living in the neighboring territories.
Thanks to the protection and biotechnical activities, attraction of public atten-

tion to the issue of E. bison conservation, the formation of a high level of ecological 
culture among the population living within the National Park – Orel population is 
successfully developing and has real prospects for future growth. Accumulated Rus-
sian experience on the formation of the wild population of European bison meets 
with an interest of foreign experts.
At this time the Orel-Kaluga-Bryansk free ranging E. bison population based 

on the Orlovskoel Polesie National Park counts about 500 animals and over sev-
eral years shows a steady positive dynamics of the number and ranks first among 
pure-blood E. bison in Russia. This fact is a confirmation of the real prospects for 
further growth of E. bison population to 1000 individuals, and reaching the stage 
of self-maintenance.
There  are, however,  certain problems, primarily  related  to  the  lack of  a uni-

fied spatial information within the home range of this population. There is a need 
to create a mobile veterinary laboratory to carry out relevant studies and monitor 
the health of animals.
Given the further increase in the population of the European bison and the exten-

sion of its home range within several areas, it is necessary to form a modern multi-
functional system of monitoring using modern techniques.

Rola obszarowej ochrony dla utrzymania i przesiedlania żubra

Od 1996 roku Park Narodowy Orłowkie Polesie prowadzi projekt odtworzenia 
populacji żubra. Od 1998 do 2016 roku urodziło się tutaj 367 młodych. W tym 
okresie Park wykonał szereg działań w celu utworzenia metapopulacji na obsza-
rach chronionych. Status takich obszarów zapewnia ochronę żubra jako gatunku 
wymienionego na Czerwonej Liście. Aby uniknąć kłusownictwa ze strony otacza-
jących terenów łowieckich podpisano stosowne porozumienia wspólnej ochrony 
gatunku. Od kilku lat Park prowadzi relokację żubrów do innych terenów chronio-
nych centralnej Rosji: Parki Narodowe Ugra i Pojezierze Smoleńskie, rezerwaty 
„Las Briański” i „Kaluga Zasieki”. Zwierzęta są odławiane regularnie i losowo. 
Przy odłowach minimalizuje się stosowanie środków farmakologicznych. Spe-
cjalna odłownia została zaprojektowana przez pracowników Parku. W efekcie 
zminimalizowano ryzyko przy odławianiu żubrów. W okresie lat 2014–2016 prze-
prowadzono z sukcesem odłów i przewiezienie 16 osobników. Wszytskie szybko 
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zaaklimatyzowały się w nowym miejscu, a wszystkie samice odłowione w ciąży, 
bez problemów wycieliły się w nowym miejscu.

Duże znaczenie dla projektu odbudowy populacji żubra ma wykorzystanie foto-
grafii i filmów, bezzałogowych pojazdów (drony) oraz interpretacja obrazów sate-
litarnych. Rozszerzenie zasięgu do Kaługi i Briańska zapewni wzrost wielkości 
populacji i zwiększy możliwość wymiany genów między stadami w sąsiedztwie.

Aktualnie populacja Orel-Kaluga-Briańsk liczy 500 osobników i w ostatnim 
okresie wykazuje stały wzrost. Jest to największa populacji w Rosji. Możliwy jest 
jej wzrost do 1000 osobników. 

Warto zwrócić uwagę na problem, głównie związany z brakiem ujednoliconego 
systemu przestrzennej analizy. Istnieje potrzeba utworzenia mobilnego laborato-
rium weterynaryjnego i podjęcie badań dotyczących zdrowia żubrów. Potrzeba 
również wdrożyć ujednolicony system monitoringu.

Markery SNP i STR jako narzędzie weryfikacji linii 
genetycznych żubra (Bison bonasus)

Karol Puchała, Małgorzata Milewska, Marlena Wojciechowska,  
Zuzanna Nowak, Wanda Olech

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie 
Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – Sekcja Genetyczna 

Żubr (Bison bonasus) jako gatunek chroniony od początku restytucji utrzymywany 
jest w kontrolowanych populacjach w hodowlach zamkniętych i na wolności. Plan 
ochrony gatunku zakłada utrzymanie dwóch linii genetycznych: linii zamkniętej 
– nizinnej (nazywanej również linią białowieską – LB) oraz linii otwartej – nizin-
no-kaukaskiej (LC). Po prawie 90 latach hodowli w niewoli wielu badaczy zadaje 
pytanie, czy istnieją różnice pomiędzy zwierzętami przynależnymi do danej linii 
genetycznej?  Określenie  przynależności  danego  osobnika  do  linii  genetycznej 
odbywa się na podstawie rodowodu – osobnik mający wśród przodków samca pod-
gatunku kaukaskiego Kaukasusa należy do linii LC. Jako narzędzie pomocnicze od 
kilku lat stosowane są również markery mikrosatelitarne (dinukleotydowe powtó-
rzenia), dzięki którym możliwe jest określenie frekwencji wybranych alleli w obrę-
bie linii. Celem pracy było porównanie skuteczności zastosowania markerów mikro-
satelitarnych oraz markerów typu SNP (bazujących na polimorfizmie pojedynczego 
nukleotydu) do weryfikacji linii danego osobnika. 
Analizę przeprowadzono na 100 osobnikach o znanych rodowodach przyporząd-

kowanych do linii (47 z linii nizinnej oraz 53 z linii nizinno-kaukaskiej). Wykonana 
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została analiza zmienności 11 markerów mikrosatelitarnych oraz 7 markerów SNP. 
Oba typy markerów zostały pierwotnie opisane dla bydła domowego. Wyniki pod-
dano  analizie bioinformatycznej  z wykorzystaniem programu GenAlEx 6.5. Dla 
każdego osobnika oszacowano procent podobieństwa genetycznego do populacji (na 
podstawie markerów genetycznych) Na tej podstawie określono zróżnicowanie mię-
dzy liniami na bazie dwóch typów markerów. Przeanalizowano również koszt jaki 
należy ponieść aby uzyskać wynik każdą z metod a także pracochłonność na podsta-
wie protokołów procedur badawczych używanych do analizy podanych markerów.

SNP and STR markers as a tool for verifying European bison  
(Bison bonasus) genetic lines.

European bison (Bison bonasus) as a protected species since the beginning of res-
titution is maintained in controlled populations in captivity and in the wild. The spe-
cies conservation plan assumes the separation in breeding of two genetic lines: 
Lowland line closed (also called the Białowieża line – LB) and Lowland-Caucasian 
line (LC) – open. Nearly 90 years after the captive breeding, many researchers are 
looking for differences between animals belonging to particular genetic lines. Their 
identification is based on the pedigree data – individual with the Caucasus sub-
species bull in the pedigree belongs to LC line. As an additional tool, microsatellite 
markers (dinucleotide repetitions) have been used for several years to determine 
the frequency of selected alleles within both genetic lines. The aim of the study was 
to analyze the utility of microsatellite markers and SNP markers (based on single 
nucleotide polymorphism) for verification of genetic line of particular individual. 
The analysis were performed on 100 individuals with known pedigrees assigned 
to specific line (47 from the Lowland line and 53 from the Lowland-Caucasian 
line). The variability of 11 microsatellite markers and 7 SNP markers within the two 
populations was analyzed. Both types of markers were originally described by 
domestic cattle. The results were analyzed by bioinformatic software GenAlEx 6.5. 
For each individual, the percentage of genetic similarity to the population (based 
on genetic markers), was estimated. The differences between two lines based 
on two types of markers were determined. Additionally, the cost and labor intensity 
of the used methods have been analyzed.
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Contrasting the impact of European bison and 
free-ranging cattle on coastal dune vegetation 

in the Netherlands
Esther Rodriguez

N.V PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, the Netherland

Woody plant encroachment has increased across the globe and it threatens biodi-
versity associated with open habitats. In order to prevent vegetation encroachment, 
large herbivores are introduced across Europe. We analyze results from a unique 
grazing pilot project  in the National Park Zuid-Kennemerland, a heterogeneous 
coastal dune landscape in the Netherlands, where European bison, horses and cattle 
were introduced to reverse the encroachment of grass and shrub species. We compare 
an area inhabited by European bison and horses with an area with cattle and horses. 
Also measurements in areas where these large grazers were absent are included. In 
all areas rabbits, fallow deer and roe deer were present. In none of the study areas 
supplementary  feeding  takes place at any  time of  the year. The presence of her-
bivores has reduced the vitality of several woody species such as spindle tree and 
this decline was similar in all studied areas. However, the type of use (debarking, 
foraging on buds, branches) by herbivores of several woody species differed signif-
icantly among areas. Furthermore, the overall grazing pressure in E. bison area has 
changed the vegetation structure and composition with decreased grass heights and 
an increasing proportion of herbs in the vegetation cover.

Porównanie wpływu żubra i bydła domowego na wydmową 
roślinność w Holandii

Roślinność krzaczasta jako efekt sukcesji naturalnej zmniejsza obszary otwarte. 
Aby przeciwdziaąłć sukcesji wprowadza się roślinożerne duże gatunki. Analizo-
wano wyniki unikatowego projektu w Parku Narodowym Zuid-Kennemerland, 
w środowisku wydm, gdzie żubry, konie i bydło było wprowadzone aby utrzymać 
tereny otwarte. Porównano tereny zasiedlone żubrem i końmi z terenem na którym 
przebywają konie z bydłem. Wykonano również badania na terenie, na którym nie 
było roślinożerców. Na wszystkich badanych terenach stwierdzano obecność kró-
lików, danieli i saren. Nie stosowano dokarmiania. Obecność roślinożerców wpły-
nęła na ograniczenie żywotności niektórych gatunków drzew, takich jak trzmielina 
i ograniczenie było jednakowe na każdym obszarze. Jakkolwiek sposób uszko-
dzenia (pałowanie, zgryzanie, ogryzanie gałęzi) było zdecydowanie różne. Dodat-
kowo presja żubra zmieniła strukturę i kompozycję – zmniejszyła się wysokość 
traw i wzrósł udział ziół.
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European bison in highly populated areas: Working 
towards a new nature in the Netherlands. 

Esther Rodriguez 

N.V PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, the Netherland 
ARK Nature, PWN, the Netherland

After its complete extinction in the wild in 1927, European bison had the chance 
to survive and slowly recover in numbers thanks to the effort of an intensive con-
servation programs.  In  1952, first  animals were  released back  in  the wilderness 
of  Białowieska  Forest.  Since  that  moment,  the  population  started  recovering, 
increasing in numbers at the same time expanding its distribution range to cen-
tral and western Europe. However, the species is still categorized as vulnerable by 
the IUCN and needs strong conservation measures to ensure its future.
Since  2007,  European  bison  roam  in  some  parts  of  the  Netherlands.  First 

in the dunes of Kraansvlak and since 2016 also in the Maashorst and the Veluwe 
nature areas. Besides efforts towards species conservation and gaining knowledge 
on E. bison ecology  in this half-open to open ecosystems, project partners work 
hard to provide a space for European bison in this highly populated part of Europe. 
Most of Dutch nature areas have high recreation use, which sometimes can become 
in conflict with the presence of wild species. Therefore, we would like to share how 
European bison is being integrated in Dutch nature and in human’s minds with 
the aim to facilitate a successful human-bison coexistence.

Żubry na terenach wysoko zaludnionych. Praca w kierunku nowego 
postrzegania przyrody w Holandii

Po całkowitym wymarciu na wolności w 1927 roku, żubr miał szansę przetrwać 
i zwiększyć swoją liczebność dzięki programom ochrony. W 1952 roku pierwsze 
żubry wypuszczono w Puszczy Białowieskiej. Od tego momentu populacja wzra-
stała oraz powiększał się zasięg w centralnej Europie. Jednak nadal żubr jest 
zakwalifikowany przez IUCN do kategorii gatunków zagrożonych. 

Od 2007 roku żubry utrzymywane są w półwolnej hodowli na terenie Holandii. 
Najpierw na wydmach Kraansvlak, a od 2016 roku na terenie Maashorst i Veluwe. 
Oprócz wysiłków w kierunku ochrony gatunku i zebrania danych na temat jego 
ekologii na tych półotwartych terenach, partnerzy projektu starają się zwięk-
szyć przestrzeń dla żubra w gęsto zaludnionym kraju. Większość terenów jest 
intensywnie wykorzystywana rekreacyjnie, co czasami wywołuje konflikty. Z tego 
względu chcemy podzielić się informacją, w jaki sposób zubr zintegrował się na 
tych terenach i uzmysłowić możliwość koegzystencji.
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40 lat hodowli żubrów w Ośrodku Kultury Leśnej 
w Gołuchowie

Benedykt Roźmiarek, Zbigniew Kusza, Stanisław Czołnik

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Przedstawione zostaną wybrane informacje o czterdziestoletniej aktywności na polu 
hodowli I ochrony żubra Bison bonasus. Ośrodek Kultury Leśnej jest specjalną jed-
nostką Lasów Państwowych, przed którą stoją zadania związane z zachowanie i pre-
zentowanie historii  i kultury przede wszystkim  leśnictwa. Żubr odgrywa bardzo 
duża rolę w procesie edukacji, która stanowi znaczącą część działań Ośrodka.

40 years of the European bison breeding in the Forest Culture 
Center in Gołuchów

The paper presents chosen information about last 40 year of activity in the field 
of European bison conservation. The Forest Culture Center as special organi-
zation has many goals connected with history and culture especially in forestry. 
The European bison play great role in education process, which also is important 
activity of the Center.

Praktyczne zastosowanie kodu kreskowego DNA do 
identyfikacji gatunków zwierząt

Marcin Ryczek1, Joanna Zeyland1, Daniel Lipiński1, Marlena Szalata1, 
Jan Śmiełowski2, Edward Pospiech3, Anita Spychaj3, Ryszard Słomski1

1  Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
2  Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, Polska Akademia Nauk, Poznań 
3  Instytut Technologii Mięsa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kod kreskowy DNA to molekularny sposób identyfikacji organizmów w oparciu 
o specyficzną dla danego gatunku krótką sekwencję nukleotydową. Metoda ta jest 
szybsza i bardziej dokładna niż tradycyjne podejście, ale badanie DNA powinno 
uzupełniać dotychczas stosowane metody taksonomiczne. Do identyfikacji mole-
kularnej gatunków zwierząt wybrano gen kodujący podjednostkę I oksydazy cyto-
chromu c (COI) z mitochondrialnego DNA. W analizie antylopowca brunatnego 
(Hippotragus equinus) wykorzystano  region  genu COI  obejmujący  648 par  zasad. 
W naszych wcześniejszych badaniach wykorzystywano również fragmenty genów 
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COI i inne geny mitochondrialne do analizy DNA współczesnego bydła, bizonów, 
żubrów i wymarłych turów. Z kolei krótsze fragment genu podjednostki I oksydazy 
cytochromowej umożliwiły identyfikację mięsnych gatunków bydła, świń i kaczek 
w mieszankach i produktach mięsnych.

Practical application of DNA barcoding for animal species 
identification

DNA Barcoding represents a molecular way of identifying organisms with a spe-
cies-specific short nucleotide sequence. This method is faster and more accurate 
than the traditional approach but DNA barcoding should complement the taxo-
nomic techniques used so far. For the molecular identification of animal species, 
the gene encoding cytochrome c oxidase subunit I (COI) from mitochondrial DNA 
was selected. For analysis of roan antelope (Hippotragus equinus) 648 base-pair 
region of COI gene was used. In our earlier studies, the COI gene fragments and 
other mitochondrial genes were also used for analysis of the DNA of modern cat-
tle, bison, wisents and extinct aurochs. In turn, shorter fragments of cytochrome 
oxidase subunit I gene sequence enabled identification of bovine, pig and duck 
meat species in mixtures and in meat products.

Żubr w kulturze i sztuce – żubr czyli tur
Ryszard Słomski1, Alexander M. Dzieduszycki2, Daniel Lipiński1, 
Marlena Szalata1, Joanna Zeyland1, Karolina Wielgus3, Hieronim 

Frąckowiak4, Jan Śmiełowski5, Mirosław S. Ryba2

1  Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
2  Polska Fundacja Odtworzenia Tura, Warszawa 
3  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań 
4  Zakład Anatomii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
5  Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, Polska Akademia Nauk, Poznań

Żubr od dawna związany jest z Polską i stanowi ciągle tajemnicze zwierzę. Leon Lubo-
mir Kruszyński w swojej pracy „Turek Monografja Miasta” z 1892 r. pisze na wstępie 
„Mroki przeszłości kryją początki założenia Turku. W XII stuleciu nieco jaśniej zary-
sowują się wiadomości o osadzie leśnej Thurek, nazwanej od tura czyli żubra napo-
tykanego w gęstych lasach i kniejach otaczających niegdyś miejscowość Turku”. Dziś 
wiemy, że nazwa Turek pochodzi od wyrazu tur. W 1878 r. wykazano na podstawie 
analizy dawnych kalkulacji, że tur żył w Europie epoki holocenu wraz z żubrem. 
Bardzo często dochodziło do pomyleń tura z żubrem, jak np. w Bielsku Podla-

skim. Również źródła niemieckie mylą tura z żubrem. Czynnikiem przeważającym 
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w identyfikacji zwierząt jest charakterystyczny kształt rogów tura. W 1827 r. Boja-
nus opisał szkielet tura, dochodząc do wniosku, że był on odrębnym gatunkiem. 
Nadał mu linneuszowską nazwę systematyczną Bos primigenius. 
Tury już wymarły, jednak żubrom ciągle trzeba poświęcać dużo opieki. W 1523 

roku za panowania Zygmunta Augusta ogłoszono w Statucie Litewskim ochronę 
żubra, tura, bobra, sokoła i łabędzia. Polska należała więc do krajów przywiązują-
cych olbrzymią wagę do ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności.
Prowadzone przez zespół badania nad odtworzeniem tura, zaowocowały już wie-

loma wynikami. Jednym z głównych osiągnięć jest pobudzenie szerokiej dyskusji 
o turze i w tym sensie tur już ożył. Zwrócona została uwaga na konieczność ochrony 
zwierząt wolnożyjących, w tym żubra i ogromne trudności z poznawaniem gatun-
ków wymarłych. Z badań DNA dowiemy się o najbliższych krewnych tura.

Wisent in culture and art – wisent otherwise aurochs

Wisent has long been associated with Poland and is still a mysterious animal. 
Leon Lubomir Kruszyński in his work “The Monograph of Turek Town” from 1892, 
writes at the beginning that the name of settlement of Turek comes from the name 
of “tur” (an aurochs) otherwise “żubr“ (a wisent). Today we know that the name 
Turek comes from the word “tur” (an aurochs). 

Very often there were also confusions of aurochs with a wisent as, e.g. 
in the town of Bielsk Podlaski. Also in German sources exist a confusion of an 
aurochs with a wisent. The dominant factor in the identification is the characteristic 
shape of aurochs’ horns. In 1827 Bojanus described an aurochs’ skeleton coming 
to a conclusion that the animal was a separate species. He gave it a system-
atic name of the Carl Linnaeus’ classification – Bos primigenius [Bojanus, 1827]. 
In 1878 it was shown on the basis of an analysis of previous calculations that 
the aurochs lived in Europe of the Holocene epoch together with the wisent.

Aurochs are extinct, but wisents still need care. In 1523 during the reign 
of Sigismund II Augustus there was announced in the Lithuanian Charter a protec-
tion of the wisent, aurochs, beaver, falcon and swan. In that time Poland belonged 
to countries attaching huge importance to protection of the natural environment 
and to preservation of biodiversity.

The studies conducted by the research team on the restoration of an aurochs, 
have already resulted in many findings. One of the most important achievements 
is arousing a wide discussion about an aurochs, and in this meaning an aurochs 
has already come back to life. There was an attention drawn to the necessity 
of free-living animal protection, including wisent and huge difficulties with explo-
ration of extinct species. From the studies on DNA we will find out the closest 
relatives of an auroch.
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Nowe stado żubrów w Nadleśnictwie Żednia na terenie 
Puszczy Knyszyńskiej

Maria Sobczuk1, Emilia Ostaszewska2, Wanda Olech1

1  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW 
w Warszawie 
2  Nadleśnictwo Żednia

W 2016 roku na teren nadleśnictwa Żednia wprowadzono nowe wolne stado żubrów 
w Puszczy Knyszyńskiej. Po kilku miesiącach spędzonych w zagrodzie adaptacyjnej 
zwierzęta wypuszczono na wolność. Przebieg ich aklimatyzacji obserwowano dzięki 
nadajnikom GPS. Obserwacje bezpośrednie były utrudnione ze względu na niedo-
stępny teren i płochliwość zwierząt. Zwierzęta zajęły areał w bliskiej okolicy zagrody 
adaptacyjnej. W okresie wegetacyjnym stado poruszało się po obszarze około 50km2, 
w okresie zimowym penetrowany teren był nieco mniejszy. Aklimatyzacja zwierząt 
przebiegła bez przeszkód.

New herd of wisents first year in the Żednia District of the Knyszyn 
Forest

In 2016, a new free herd of European bison in the Knyszyńska Forest was intro-
duced to the Żednia District. After a few months spent in the adaptive enclosure, 
the animals were released. The course of their acclimatization was observed with 
GPS transmitters. Direct observation was difficult due to inaccessible terrain and 
animal wildness. Animals occupied the area in the vicinity of the adaptation enclo-
sure. During the vegetation period, the herd moved around an area of about 50 
square kilometers, while in winter the penetrated area was slightly smaller. The 
acclimatization of the animals went well.

Żubr w kulturze
Danuta Sztych 

Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Żubr zapisując się w świadomości ludzi w postaci różnorodnych symboli wywarł 
ogromny wpływ na kulturę. Jako zwierzę potężne  i piękne, budził respekt  już 
wśród pierwotnych  społeczności, w których panował kult dominacji  i  siły. Ta 
fascynacja przekazana została w rycie, rysunku i malowidle naskalnym. Otoczona 
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wielką  tajemnicą  postać  żubra  nieustannie  przewija  się  w  sztukach  przedsta-
wiających,  zdobniczych,  muzyce,  literaturze,  gdyż  ponadczasowy  jest  wdzięk 
i majestat tego gatunku, będący źródłem inspiracji artystycznych. W zamknię-
tym kręgu kultury myśliwskiej żubr przetrwał w pieśniach, poezji oraz w staro-
polskich przysłowiach. Stał się zwierzęciem heraldycznym, którego wizerunki 
symbolizowały mądrość,  godność, dostojeństwo. Żubr  ciągle  żyje w zbiorowej 
wyobraźni Polaków, a  jego wizerunek towarzyszy nam w życiu codziennym na 
logach  instytucji,  fundacji,  stowarzyszeń,  etykiecie  alkoholi,  znaczkach  pocz-
towych, monetach,  upominkach, wyrobach pamiątkarskich,  a nawet  środkach 
masowego przekazu takich jak reklama telewizyjna. Współczesne wizerunki sta-
nowią nawiązanie do symboliki żubra, na kształt której wpływ miały historia, 
tradycja, wierzenia. 

European bison in culture

The European bison – present in human consciousness in a form of various 
symbols – has largely impacted our culture. This mighty and beautiful animal 
commanded respect already in primitive communities worshipping domination 
and strength. That fascination was passed down in rites, drawings and rock 
paintings. Shrouded in mystery, the motif of E. bison constantly runs through 
representational and decorative arts, music and literature, as the animal’s 
grace and majesty – which inspire artists – are timeless. Within the closed 
circle of hunting culture the wisent is present in songs, poetry and old Polish 
sayings. It became a heraldic animal symbolising wisdom, dignity and majesty. 
The wisent is still vivid in common imagination of Poles and its image accom-
panies us in everyday life: as a logo of companies, institutions, foundations 
or associations, as an alcohol brand, on postage stamps and coins, in a form 
of gifts or souvenirs and even in mass media such as television commercials. 
Its contemporary representations draw on the symbolism of the wisent shaped 
by history, tradition and beliefs.
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Białko klotho w układzie rozrodczym dojrzałych samców 
żubra (Bison bonasus)

Anna Tabęcka-Łonczyńska, Jennifer Mytych, Przemysław Sołek, 
Magdalena Kulpa, Iwona Snarska, Marek Koziorowski

Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii, Uniwersytet 
Rzeszowski

Gen klotho został odkryty w 1997 r. a swoją nazwę otrzymał od imienia greckiej 
bogini Klotho, decydującej wg wierzeń o długości ludzkiego życia. Nazwa białka 
wywodzi się od charakterystycznych funkcji, jakie pełni produkt genu. Wykazano 
bowiem, że u myszy z  inaktywowanym genem klotho występowały cechy przed-
wczesnego starzenia tkanek miękkich – miażdżyca, zwapnienie naczyń i rozedma 
płuc, dysplazja gonad, bezpłodność, hiperglikemia, hiperfosfatemia, a nadekspresja 
powodowała wydłużenie życia zwierząt. 
Białko klotho występuje w dwóch formach: transbłonowej i sekrecyjnej, a każda 

z  nich  pełni  różne  funkcje.  Forma  transbłonowa wykazuje  najwyższą  ekspresję 
w nerkach i splotach naczyniówkowych komór mózgowych. Jest ona receptorem 
dla czynnika wzrostu fibroblastów (FGF-23) odpowiedzialnego za homeostazę fos-
foranową  oraz  regulację metabolizmu witaminy D. Druga  z  postaci,  sekrecyjna, 
została wykazana w osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz moczu. Jako czyn-
nik humoralny decyduje o aktywności kanałów  jonowych,  transporterów błono-
wych  i  receptorów dla  czynników wzrostu. Klotho  sekrecyjne współuczestniczy 
także w utrzymaniu homeostazy jonów wapnia (Ca2+) i hamowaniu szlaku insuliny/
insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF 1). Wykazano również, że jest supreso-
rem procesów nowotworzenia. Co więcej, doniesienia naukowe wskazują, że białko 
klotho pełni ważną rolę w kontroli spermatogenezy, może więc decydować o prawi-
dłowej produkcji męskich komórek rozrodczych u samca żubra.
Wobec  powyższych  informacji  celem  badań  było  wykazanie  ekspresji  białka 

Klotho w jądrach i najądrzach żubra w okresie poprzedzającym największą aktyw-
ność rozrodczą, w okresie rozrodczym oraz po okresie rozrodczym. 
Do  analiz  wykorzystano  materiał  biologiczny  pozyskany  podczas  eliminacji 

selekcyjnych w sezonach 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 na terenie Białowie-
skiej Puszczy. Od 6 dojrzałych płciowo samców żubra w wieku od 4 do 12 lat, wyizo-
lowano fragmenty tkanek z jąder oraz najądrzy i podzielono je na grupy badawcze 
w zależności od miesiąca w którym dokonano eliminacji: czerwiec (n=4), wrzesień 
(n=4) oraz grudzień (n=4).
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Fig. 1.   Analiza poziomu białka KLOTHO w jądrach dojrzałych samców żubra przy 
użyciu techniki Western blot. 
Relative expression of klotho protein in testis of adult male European bison. 
Różnice *, p < 0.05; **, p < 0.01.

Densytometryczny pomiar membranowej formy białka klotho w jądrach wykazał 
istotnie wyższy poziom we wrześniu i grudniu w porównaniu do czerwca (odpowied-
nio: p<0.01; p<0.01) (Fig. 1 i 3.) Natomiast w najądrzach wykazano, że w grud-
niu  ilość  formy membranowej białka klotho  jest  znacznie wyższa niż w czerwcu 
(P<0.001) i wrześniu (p<0.001). Podobnie w grudniu, poziom ekspresji formy sekre-
cyjnej białka był znacznie wyższy niż w czerwcu (p<0.001) i wrześniu (p<0.001). 

Fig. 2.   Analiza poziomu białka KLOTHO w jądrach i najądrzach dojrzałych samców 
żubra.  
Relative expression of klotho protein in epididymis of adult male European bison.
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Zaobserwowano również istotną różnicę poziomów pomiędzy formą membranową 
a sekrecyjną w czerwcu (p<0.001), we wrześniu (p<0.001) oraz grudniu (p<0.001) 
(Fig. 2 i 3).
Uzyskane wyniki zróżnicowanej ekspresji białka klotho w jądrach i najądrzach 

dojrzałych samców żubra w różnych okresach aktywności rozrodczej świadczą o tym, 
że gonady są miejscem docelowym dla tego białka. Można więc przypuszczać, że pełni 
ono ważną funkcję regulacyjną w sezonowości procesów rozrodczych, jednakże wyja-
śnienie mechanizmów takiego działania wymaga dalszych szczegółowych badań.

Klotho protein in the testis and epididymis of mature male wisent 
(Bison bonasus)

Klotho gene was discovered in 1997 and named from the Greek goddess Klotho, deci-
sive for the length of human life. The name of the protein derives also from the char-
acteristic functions of the gene product. It was shown that mice with inactivated klotho 
gene exhibited features of premature aging of soft tissues – atherosclerosis, vascular 
calcification and emphysema, gonadal dysplasia, infertility, hyperglycaemia, hyper-
phosphataemia, while its overexpression resulted in prolonged animal life.

Klotho protein occurs in two forms: transmembrane and secrete, and each 
of them functions differently. The transmembrane form is mostly present in the kid-
neys and brachial plexus of the cerebral compartments. It is a co-receptor for 
the fibroblast growth factor (FGF-23) responsible for phosphate homeostasis 
and regulation of vitamin D metabolism. The second form, secrete, was detected 
in plasma, cerebrospinal fluid and urine. As humoral factor determines the activity 
of ion channels, membrane transporters and receptors for growth factors. It also 

Fig. 3.   Reprezentatywne immunobloty formy membranowej i sekrecyjnej białka klotho 
w tkankach jader i najądrzy dojrzałych płciowo samców żubra. 
Representative immunoblots showing differences in klotho protein level in all 
analyzed tissues.
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contributes to maintaining calcium (Ca2+) homeostasis and inhibiting the insulin/
insulin-like growth factor (IGF 1) pathway. It was also shown that it acts as sup-
pressor of neoplastic processes. Moreover, some papers show that klotho plays 
an important role in the control of spermatogenesis, so it can affect proper produc-
tion of male reproductive cells also in European bison. 

Therefore, the aim of this study was to determine the level of Klotho protein 
in E. bison's testis and epididymis in the pre-rut, reproductive and post-rut periods. 

Biological material used in analyses was obtained during selective elimina-
tions in the seasons 2010/2011, 2011/2012 and 2012/2013 in the Białowieska 
Forest. Tissue samples of testis and epididymis were collected from 6 sexually 
mature male in age from 4 to 12 years old and divided into 3 study groups depend-
ing on the month when elimination occurred: June (n=4), September (n=4) and 
December (n=4).

The densitometric measurement of membrane form of Klotho protein in the tes-
tis indicated significantly higher levels in September and December when com-
pared to June (p <0.01; p <0.01, respectively) (Fig. 1 and 3). The highest level 
of secrete form of protein was observed in December, and was significantly higher 
when compared to both, June (p <0.001) and September (p <0.001). In contrast, 
in the epididymis, the amount of Klotho membrane form was significantly higher 
in December than in June (p <0.001) and September (p <0.001). There was also 
a significant difference in levels between membrane and secrete form in June (p 
<0.001), September (p <0.001) and December (p <0.001) (Fig. 2 and 3).

The results of klotho protein expression in testis and epididymis of mature E. 
bison males at various periods of reproductive activity suggest that this protein 
may be an important regulator of seasonal changes in the male reproductive sys-
tem, deciding on seasonal reproductive processes. 

Proces autofagii w układzie rozrodczym samca żubra 
(Bison bonasus)

Anna Tabęcka-Łonczyńska, Jennifer Mytych, Przemysław Sołek, 
Magdalena Kulpa, Marek Koziorowski

Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii, Uniwersytet 
Rzeszowski

U samców wykazujących sezonowość w rozrodzie, takich jak żubr, którego aktyw-
ność rozrodcza przypada na wrzesień/październik, komórki jąder zmieniają swoje 
funkcje i zaangażowanie w zależności od pory roku. Aktywność jąder w okresie roz-
rodczym wymaga od osobników dużego nakładu energetycznego w celu zachowania 
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prawidłowego funkcjonowania organelli komórkowych w środowisku cytoplazmy. 
Procesem, który wydaje się umożliwiać taki efekt jest autofagia. 
Autofagia to złożony, wieloetapowy proces degeneracyjny, dzięki któremu usu-

wane są z komórki uszkodzone organelle przy udziale  lizosomów, a  substraty  są 
przeznaczone do ponownego wykorzystania przez komórkę. Jest to proces, który 
umożliwia komórkom przeżycie, rozwój oraz zachowanie homeostazy. Aktywacja 
procesu autofagii towarzyszy różnicowaniu się komórek, co również wskazuje na 
jego potencjalną rolę w kontrolowaniu aktywności jąder samców. Ponieważ proces 
autofagii jest aktywowany aby oczyścić cytoplazmę i usunąć pozostałości, prawdo-
podobnym jest, że dostosowuje on komórki do pełnienia nowych funkcji podczas 
„ciszy rozrodczej” u sezonowo rozmnażających się zwierząt, kiedy jądra pozostają 
w stanie spoczynku i oszczędzają zużycie energii.
Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu białka ATG16L, zaan-

gażowanego w tworzenie autofagosomu, w tkankach jąder oraz najądrza pobranych 
od żubrów w czerwcu, wrześniu oraz grudniu (odpowiednio okres przedrozrodczy, 
rozrodczy i porozrodczy). 
Do  analiz  wykorzystano  materiał  biologiczny  pozyskany  podczas  eliminacji 

selekcyjnych w  sezonach  2010/2011,  2011/2012  oraz  2012/2013 na  terenie Biało-
wieskiej Puszczy. Od 6 dojrzałych płciowo samców żubra w wieku od 4 do 12 lat, 
pobrano fragmenty tkanek z jąder oraz najądrzy i podzielono na 3 grupy badawcze  
w zależności od miesiąca w którym dokonano eliminacji:  czerwiec  (n=4), wrze-
sień (n=4) oraz grudzień (n=4). Do oceny poziomy białka ATG16L w analizowa-
nych tkankach zastosowano metodę Western Blot z przeciwciałami anty-ATG16L 
(#PA1–46307).  Jako  próbę  ładowania  wykorzystano  przeciwciała  anty-β-aktyna 
(#PA1–16889). Pomiary densytometryczne wykonane zostały przy użyciu programu 
komputerowego GelQuantNET. Uzyskane wyniki poddano analizie  statystycznej 
przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) i testu post hoc Dunett’a. 
Zmienność statystyczną dla n=4 oznaczono * p<0,05; ** p<0.01, *** p<0.001. 
Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  Western  Blot  wykazano,  ze  poziom 

białka ATG16L zarówno w jądrze jak i najądrzu jest najwyższy w grudniu i różnica 
ta jest istotnie statystyczna w porównaniu do innych badanych okresów (odpowied-
nio p<0.01 w przypadku tkanek jądra i p<0.001 w tkankach najądrza) (Fig. 1 i 2). 
Uzyskane wyniki potwierdzają udział procesu autofagii w regulacji sezonowych 

procesów  rozrodczych u  żubra. Może mieć  to  związek  z  usuwaniem plemników 
będących  pozostałością  po  intensywnej  aktywności  rozrodczej  i  dalsze  badania 
w tym kierunku są niezbędne dla dokładnego zrozumienia konkretnych mechani-
zmów zaangażowanych w ten proces. 
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Fig. 1.   Względna ekspresja genu ATG16L na poziomie białka. 
Relative expression of ATG16L protein in testes and epididymis of adult male 
European bison.

Fig. 2.   Reprezentacyjne immunobloty wykazujące zmiany w ilości ATG16L w badanych 
tkankach we wszystkich analizowanych okresach. 
Representative immunoblots showing differences in ATG16L protein level at 
different times of the year in all analyzed tissues.

Autophagy in the male European bison reproductive tract  
(Bison bonasus)

In seasonal breeders, such as European bison whose reproductive activity falls 
in September / October, testicular cells change their function and involvement 
depending on the season of the year. Testicular activity in the reproductive period 
requires high energy supplies to maintain proper functioning of cell organelles 
in the cytoplasmic environment. The process that seems to allow such effect is 
autophagy.
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Autophagy is a complex, multi-stage degenerative process that removes 
damaged organelles from the cell with the involvement of lysosomes and further 
substrates are re-used by the cells. It allows the cells to survive, develop and 
maintain homeostasis. Differentiation of cells is also accompanied by autophagy, 
which indicates the potential role of autophagy in the control of male testis. Since 
autophagy process is activated to clean the cytoplasm and remove residues, it is 
likely that it will adapt cells to perform new functions during "reproductive silence" 
in seasonally breeding animals when the testes are resting and maintain energy. 

The aim of this study was to evaluate the level of ATG16L protein, involved 
in the formation of autophagosome, in testicular and epididymal tissues collected 
in June, September and December (pre-rut, reproductive and post-rut period peri-
ods, respectively).

Fig.   Mapa występowanie żubrów w północno zachodniej Polsce w pierwszej połowie 2017 r. 
The map of European bison occurrence in northwestern Poland in the first half 
of 2017.
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Biological material used in analyses was obtained during selective eliminations 
in the seasons 2010/2011, 2011/2012 and 2012/2013 in the Białowieska Forest. 
Tissue samples of testes and epididymis were collected from 6 sexually mature 
male bison in age from 4 to 12 years old and divided into 3 study groups depend-
ing on the month when elimination occurred: June (n=4), September (n=4) and 
December (n=4). To evaluate the levels of ATG16L protein, Western Blot technique 
with anti-ATG16L antibody (#PA1–46307) was used. As loading control, anti-β-ac-
tin antibody (# PA1–16889) was used. Densitometric measurements were done 
using GelQuantNET Software. Statistical analyses were performed on GraphPad 
Prism and assessed by one-way ANOVA with Dunnett's multiple comparison post-
test. p values < 0.05 denoted statistical significance and are displayed as: *, p < 
0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001. 

Based on Western Blot analysis, the ATG16L protein level was the highest 
in both, testes and epididymis, in December and the difference was statistically sig-
nificant when compared to other periods analyzed (p<0.01 for testis and p<0.001 
for epididymis, respectively) (Fig. 1 and 2). 

The results confirm involvement of autophagy process in the regulation of sea-
sonal reproductive processes in E. bison. This may be related with removal 
of sperm residues from intensive reproductive activity, and further research in this 
area is necessary to understand the specific mechanisms involved in this process. 

Wpływ projektu LIFE13NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja 
i rozwój populacji żubrów w północno – zachodniej 

Polsce” na stada żubrów zachodniopomorskich
Magdalena Tracz, Maciej Tracz

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Rok 2016 przyniósł bardzo widoczne zmiany w populacji żubrów w wyniku prze-
prowadzenia zaplanowanych działań projektu LIFE13 NAT/PL/000010 Dywersy-
fikacja  i  rozwój populacji  żubrów w północno-zachodniej Polsce. Żubry zajmują 
obecnie areały w granicach trzech województw – zachodniopomorskiego, wielko-
polskiego i lubuskiego, a zasięg występowania populacji wynosi 5800 km2. Podział 
stada  po  przekroczeniu  określonej  liczebności  jest  naturalny  dla  tego  gatunku 
i jest korzystny – żubry zajmując większy obszar przy jednoczesnym zmniejszeniu 
zagęszczenia na jednostkę powierzchni, stają się mniej uciążliwe dla społeczności 
lokalnych (Rycina). 
Populacja ze względu na wysoki rozród i wysoki odsetek młodych osobników 

jest populacją „młodą”, bardzo dynamiczną i ma duży potencjał dalszego rozwoju. 
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Wysoki poziom rozrodu i niską śmiertelność utrzymują się w ostatnich latach na 
mniej więcej stałym poziomie (Tabela). Inaczej niż w populacji białowieskiej, doro-
słe krowy rodzą cielęta corocznie, a matkami zostają także samice 3-letnie. Niski 
udział samców starszych niż 4-letnie nie wpływa u tego poligamicznego gatunku na 
rozród. Niższy niż uznawany za właściwy udział krów starszych niż 4-letnie przy 
wysokim  poziomie  rozrodu  nie  jest  czynnikiem  negatywnym.  Przeciwnie,  duży 
procent młodszych samic, które wkrótce wejdą w okres reprodukcji daje populacji 
gwarancję utrzymania wysokiego rozrodu w przyszłości. Wysoka dynamika rozrodu 
i szybki wzrost liczebności powoduje rozproszenie populacji. Ze starych stad wyod-
rębniają się samodzielne grupy, zajmujące nowe terytoria. Jest to bardzo pożądany 
scenariusz rozwoju populacji.

Table: Populacja zachodniopomorska  licząca w połowie roku 2017 przeszło 200 żubrów 
charakteryzuje się następującymi wskaźnikami / In mid-2017 the West Pomeranian popula-
tion of more than 200 European bison is characterized by the following indicators:

Liczebność / Number of animals >205
Struktura wiekowo – płciowa /
Age-sex structure

24% samic > 4 lata / females>4 years
11% samców >4 lata / males>4 years
17% cieląt / calves

Poziom rozrodu / Birth rate 17%
Poziom śmiertelności / Death rate 6%

Liczebność populacji ogółem / Total population size 205 %
Liczba samic >= 4 / Number of females >=4 years 49 24
Liczba samic młodszych / Number of younger females 48 23
Liczba samców >=4 / Number of males >=4 22 11
Liczba samców młodszych / Number of younger males 51 25
Liczba cieląt / Number of calves 35 17

The impact of the LIFE13 NAT/PL/000010 project "Diversification 
and development of the European bison population in northwestern 

Poland" on the West Pomeranian bison herds

The year 2016 brought very noticeable changes in E. bison population as a result 
of the planned activities of the LIFE13 NAT/PL/000010 project Diversification and 
development of the European bison population in northwestern Poland. E. bison 
currently occupy the area within the three voivodships – Zachodniopomorskie, 
Wielkopolskie and Lubuskie, and the range of this population is 5800 sq km. It is 
natural for this species to divide the herd when it exceeds specified number and it 
is beneficial phenomenon – animals occupy larger area while decreasing density 
per unit area. It also makes E. bison less burdensome for local communities. 
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West Pomeranian E. bison population is a "young" population due to high 
reproduction and high percentage of juveniles, very dynamic and has great 
potential for further development. High levels of reproduction and low mortality 
have been stable in recent years. Unlike the Białowieża population, adult cows 
give birth to calves every year, and even 3-year-old females become mothers. In 
this polygamous species, a low proportion of males older than 4 years does not 
affect the reproduction. Lower than appropriate proportion of cows older than 4 
years at high reproduction level is not a negative factor. Contrary, a large percent-
age of younger females, which will soon enter the reproduction period, will give 
the population a guarantee of high reproduction rate in the future. High reproduc-
tive dynamics and rapid population growth lead to dispersal of the population. 
A new independent E. bison groups separating from old herds , occupy new ter-
ritories. This is a very desirable scenario for the development of this population.

Seasonal preferences in diet selection of European bison 
(Bison bonasus) in a former military training area

Luise Zielke1, Nicole Wrage-Mönnig2, Jürgen Müller2

1  Leibniz Institut for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany 
2  Grassland and Forage Sciences, Faculty of Agriculture and the Environment, University of 
Rostock, Germany

Former military training areas are among the areas most worth protecting in Ger-
many. Due  to  their  size and  former use,  they often offer habitats  for  threatened 
and endangered species and are characterized by high biodiversity. However, main-
taining  this  diversity  after  abandonment  is  challenging.  In  the  former military 
training area “Döberitzer Heide” close to Berlin, Germany, European bison (Bison 
bonasus) and Przewalski horse  (Equus ferus przewalskii) are used  for conservation 
grazing. In 2010, a fenced core area of about 1860 ha was established in the middle 
of the nature reserve and European bison and Przewalski horse were introduced. 
Up to now, there are approximately 60 European bison in this area. The gender 
ratio  is nearly equable. The age ranges  from newborn calves up to ten-years-old 
individuals. Because of the lack of quantitative data on the seasonal diet dynamics 
of European bison, the aim of our study was to identify seasonal diet preferences 
of European bison in heterogeneous habitats under free-choice conditions with-
out the supplementation of fodder. We focused on the seasonal differences in pre-
ferred plant species of semi-free living European bison in a spacious habitat hosting 
a broad range of vegetation forms. The animals were observed over a period of one 
year and the preferred plant species were collected. European bison showed seasonal 
preferences in diet selection and composition. During summer, the diet was highly 
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mixed and consisted of herbs, foliage and sedges. Tree barks and branches became 
a dietary component in winter. This study suggests that European bison need access 
to diverse habitats and aims to provide solid knowledge for the management and 
the selection of suitable habitats.

Sezonowe różnice preferencji pokarmowych żubrów 
utrzymywanych w hodowli półwolnej 

Największy roślinożerca Europy, żubr, wciąż jest według zasad ochrony gatunków 
traktowany jako zagrożony i jest on chroniony. Szczegółowe informacje o ekologii 
tego gatunku są potrzebne dla prowadzenia wzbogacania istniejących stad jak 
i reintrodukcji. Z powodu skromności naszych danych ilościowych o sezonowych 
zmianach składu diety żubra, postanowiliśmy skoncentrować się w badaniach 
na ocenie preferowanych roślin na podstawie obserwacji zwierząt zajmujących 
duży areał o różnorodnym składzie gatunkowym flory. Stada przebywa na terenie 
byłego poligonu w pobliżu Berlina “Döberitzer Heide” i nie jest w żaden sposób 
dokarmiane zimą. Zwierzęta były obserwowane w okresie całego roku i notowano, 
które gatunki roślin są przez nie preferowane. Można stwierdzić, że istnieją róż-
nice w tych preferencjach między porami roku. Podczas lata dieta żubra jest bar-
dzo różnorodna i bazuje na ziołach, liściach i turzycach. Kora z drzew i gałęzie 
stają się podstawową częścią diety zimowej. Badania nakierowane są na uzyska-
nie wiedzy służącej właściwej opiece nad żubrami i wyborze właściwych siedlisk 
spełniających wymagania całoroczne, gdyż jak wynika z badań żubry wymagają 
urozmaiconego środowiska.

Progress in breeding and scientific research in the central 
European bison nursery of M.A. Zablotsky Prioksky-

Terrasny State Biosphere Reserve of the Ministry 
of Natural Resources of the Russian Federation – 2017

Irina I. Zemlyanko1, Maria M. Zablotskaya1 , Andrei A. Zimin2,3, 

1  Federal State Institution "M.A. Zablotsky Oka-Terraced State Biosphere Reserve", Danki, Russia 
2  G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy 
of Sciences, Pushchino, Russia 
3  Pushchino Natural Science Institut, Pushchino, Russia

The article tells  the story of  the creation of a nursery for breeding an European 
bison in the Prioksko-Terrasny state biosphere reserve. Data about the breeding 
of European bison during the last three years are given. Numerical data on the export 
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of European bison to other reserves of the Russian Federation are presented. The 
article describes the scientific collaboration of the Prioksko-Terrasny reserve with 
other scientific institutions in Russia and in Europe for the research on European 
bison. References are given to scientific work on the study of the European bison 
in recent years, performed with the participation of the employees of the nursery for 
breeding the European bison.

Postępy w hodowli żubrów w centralnym rezerwacie Prioksko-
Terrasnyj imienia M.A. Zabłockiego w roku 2017

Pokazano historię utworzenia ośrodka hodowli żubrów w rezerwacie Prioksko-
-Terrasnym. Dane o wynikach hodowlanych z ostatnich trzech lat są omawiane. 
Przedstawione są informacje o liczbie żubrów przekazanych do innych hodowli. 
Podawane są informacje o zakresie współpracy krajowje i międzynarodowej 
rezerwatu. Opisywany jest zakres badań naukowych w ostatnich latach, co ważne 
z udziałem pracowników rezerwatu.

Ocena zmian wytwórczych kończyny piersiowej żubra
Marta Żygowska1, Michał Skibniewski2, Mieczysław Hławiczka3,  

Joanna Bonecka4, Anna Rodo5, Wojciech Bielecki5

1  Studentka, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 
2  Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 
3  Gabinet Weterynaryjny, Pszczyna 
4  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW 
w Warszawie 
5  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW 
w Warszawie

W Ośrodku Hodowli Żubrów w Pszczynie-Jankowicach padła samica żubra, Plu-
gonKa o numerze 8719. U ponad dwudziestoletniej żubrzycy od około 5 lat utrzy-
mywała się kulawizna prawej kończyny piersiowej, która zmniejszała się po podaniu 
antybiotyków i steroidów. Pozyskaną post mortem kończynę poddano badaniu obra-
zowemu oraz anatomopatologicznemu celem ustalenia przyczyny kulawizny.
Badany materiał  stanowiły  odcinki  przejściowy  (zeugopodialny)  i  obwodowy 

(autopodialny) prawej kończyny piersiowej samicy żubra. W pierwszej kolejności 
przeprowadzono oględziny makroskopowe, a następnie wykonano badanie rentge-
nowskie oraz tomografię komputerową preparatu. W dalszym postępowaniu materiał 
badawczy poddano maceracji i dokonano oceny makroskopowej pozyskanych kości.
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W obrazie rentgenowskim i tomograficznym kończyny uwidoczniono zaawan-
sowane zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające stawów paliczkowych, śródręcz-
no-paliczkowych  i  nadgarstka  oraz  zwężenie  i miejscami  zatarcie  szpar  stawów. 
Dodatkowo stwierdzono znaczny proces wytwórczy, liczne osteofity oraz niejedno-
lite wysycenie kości ze znaczną przewagą procesu osteosklerotycznego, a nieliczne, 
drobne ogniska ubytków lokalizowały się głównie w okolicy nasad kości.
Po maceracji badanego odcinka kończyny opisano zmiany patologiczne w obrę-

bie wszystkich badanych kości. Na powierzchni dłoniowej oraz grzbietowej koń-
ców  dalszych  kk.  przedramienia  zaobserwowano  deformacje wynikające  z  obec-
ności osteofitów, mineralizacji i przebudowy warstwy włóknistej torebki stawowej 
oraz przestrzeni okołostawowej w obrębie stawu przedramienno-nadgarstkowego 
(art. antebrachiocarpea). Zmiany występowały także na  jego bocznej  i przyśrodko-
wej powierzchni, w postaci głębokich, otoczonych przez zmineralizowane tkanki, 
bruzd w okolicy pochewek ścięgien m. prostownika wspólnego palców (m. exten-
sor digitorum communis) oraz m. prostownika bocznego palców  (m. extensor digito-
rum lateralis). W obrębie stawu nadgarstka (art. carpi) stwierdzono obecność zmian 
zwyrodnieniowych na wszystkich elementach kostnych tworzących jego strukturę. 
W  wyniku  procesów  zwyrodnieniowo-wytwórczych  nastąpiło  trwałe  połączenie 
k. nadgarstkowej II  i III (os carpale II et III) z podstawą k. śródręcza III  i IV (os 
metacarpale III et IV). Podobnie jak w przypadku stawu przedramienno-nadgarst-
kowego, także w obrębie pozostałych połączeń kości tworzących złożoną strukturę 
stawu nadgarstka stwierdzono obecność ognisk mineralizacji. Były one wynikiem 
reakcji okostnowej, przebudowy i wapnienia warstwy włóknistej torebki stawowej 
oraz tkanek miękkich tzw. przestrzeni okołostawowej. Szczególne nasilenie zmian 
wystąpiło w okolicy grzbietowo-bocznej części podstawy k. śródręcza III i IV oraz 
w  obrębie  jej  końca  dalszego.  Wymienione  procesy  spowodowały  wypełnienie 
tkanką kostną wcięcia międzygłowowego (incisura intercapitalis) k. śródręcza III i IV 
oraz  powstanie  znacznych  rozmiarów  izolowanego mineralizatu  na  grzbietowo-
-bocznej powierzchni stawu śródręczno-członowego (pęcinowego) (art. metacarpo-
phalangea) palca IV. Mineralizat sięgał od bocznej powierzchni głowy k. śródręcza 
IV do bocznej powierzchni trzonu członu palcowego bliższego palca IV, osiągając ¼ 
jego długości. Zmiany wytwórcze okolicy m. międzykostnego (m. interosseus) obej-
mowały osiowe i odosiowe trzeszczki bliższe (ossa sesamoidea proximalia). Wapnieniu 
uległa także okolica więzadła międzypalcowego bliższego oraz dalszego (lig. inter-
digitale proximale et distale). Zdecydowanie mniejsze nasilenie zmian obserwowano 
w obrębie członów palcowych bliższych i dalszych. W pierwszym przypadku były 
one zlokalizowane głównie na powierzchniach odosiowych ich trzonów, natomiast 
w drugim w okolicy wyrostków prostowniczych (wyprostnych) oraz w okolicy odo-
siowych powierzchni ściennych. 
Wszystkie stwierdzone w badaniu zmiany i nieprawidłowości budowy anatomicz-

nej kończyny potwierdzają, że przyczyną kulawizny były zmiany zwyrodnieniowe. 
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Nie  było  dla  tego  osobnika możliwości  podjęcia  skutecznej  terapii,  zarówno  ze 
względu na stopień zaawansowania zmian jak i specyfikę pracy ze zwierzętami nie-
udomowionymi. 
Żubry są największymi lądowymi ssakami Europy o znacznej masie ciała. Masa 

ciała badanego osobnika szacowana była na ok 450kg. Podczas poruszania się masa ta 
była ogromnym obciążeniem dla chorej kończyny oraz powodowała silny i przewle-
kły ból. Samica wykazywała objawy kulawizny już 5 lat przed upadkiem, doświad-
czając przez ten czas cierpienia fizycznego i z pewnością związanego z tym stresu.

Evaluation of proliferative changes in thoracic limb  
of European bison

A female European bison, Plugonka, ped.No. 8718 has died in Pszczyna-Jankow-
ice Breeding Center. In this over twenty years old female, for last five years there 
has been observed lameness of the right thoracic limb, which alleviated after 
intake of antibiotics and steroids. The limb was obtained post mortem, X-ray 
examined and anatomo-pathologically evaluated, in order to determine the cause 
of the lameness.

The test material consisted of zeugopodium and autopodium of right thoracic 
limb of the female. Initially, a macroscopic examination was performed, secondly, 
X-ray examination and CT of the specimen took place. Then the limb was macer-
ated and the gained bones were macroscopically examined.

The X-ray image and CT of the limb have shown advanced degenerative 
changes and deformation in the phalangeal, metacarpophalangeal and carpal 
joints. The joint spacing was narrowed and centers of obliteration on their surface 
were present. Moreover, a significant proliferation and multiple osteophytes were 
found. The density of bone tissue varied, but mostly osteosclerotic process was 
observed. Few, minor centers of lesions localized mainly in the epiphysis.

After maceration of the examined limb, pathological changes were found in all 
of the obtained bones. 

Deformations observed on palmar and dorsal surface of distal ends of forearm 
bones were caused by the osteophytes, mineralisation and alteration of the fibrous 
layer of articular capsule and periarticular space in antebrachii-carpal joint (art. 
antebrachiocarpea). The changes localized also on its lateral and medial surface, 
next to the tendons sheath of extensor digitorum communis (m. extensor digitorum 
communis) and the extensor digitorum lateralis (m. extensor digitorum lateralis), 
as deep sulcus, surrounded by mineralized tissues. In the carpal joint degenera-
tive changes were present at all osseous elements forming the joint. As a result 
of degenerative and proliferative processes, bones carpal II and III (os carpale 
II et III) got permanently connected with the base of metacarpal III and IV (os 
metacarpale III et IV). Similarly to the antebrachii-carpal joint, also in other joints, 
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forming the complex structure of wrist joint (art. carpi), the centers of mineralization 
were found. There were caused by the periosteal reaction, alteration of the struc-
ture and calcification of the fibrous layer of articular capsule and the soft tissue , 
so-called the periarticular space. Significant changes’ intensification was observed 
in the dorsal-lateral area of the base of metacarpal III and IV and in the distal part 
of the bone. Because of all above mentioned processes, the intercapital notch 
(incisura intercapitalis) of metacarpal III and IV, got filled with the osseous tissue. 
A prominent, isolated mineralized lamina was formed on the dorsal-lateral surface 
of metacarpophalangeal joint (art. metacarpophalangea) of digit IV. The lamina 
spread from the lateral surface of head of metacarpal IV to the lateral surface 
of the shaft of the phalanx proximalis of digit IV, reaching ¼ of its length. Prolif-
erative changes, in the area of interosseous muscle (m. interosseus), covered 
the axial and abaxial sesamoid proximal bones (ossa sesamoidea proximalia). 
Both proximal and distal interdigital ligaments (lig. interdigitale proximale et distale) 
have undergone calcification. Noticeably lesser intensity of changes was observed 
in the proximal and distal phalanges. In the first case, changes were localized 
mostly on the abaxial surfaces of their shafts, but in the second case, in the area 
of extensor process (processus extensorius) and the abaxial parietal surfaces.

All changes and anomalies in anatomical structure of the limb, observed 
in the examination, confirm that the lameness was caused by the degenerative 
changes. Therefore for this individual there was no possibility for an effective treat-
ment, both because of the advanced changes and the specificity of the work with 
non-domesticated animals.

European bison are the biggest European land mammals, which can reach 
high body weight. The body weight of this female was estimated at 450kg. This 
weight put an excessive strain on the ailing limb during movements and caused 
a strong, chronic pain. The lameness was observed in this female for 5 years 
before she died, making her experience the physical pain and most certainly con-
nected with stress.
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