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Restoring the Carpathian ecosystem – reintroducing
European bison in the Făgăraș Mountains
Adrian Mihai Aldea
Foundation Conservation Carpathia, Romania

Foundation Conservation Carpathia (FCC) was founded in 2009 by 12 philanthropists and conservationists with the goal to stop illegal logging, and
to protect a significant part of Carpathian forests in a form of completely protected area for future generations. This is done by purchasing land and leasing
hunting rights towards achieving full protection of all natural elements with
private and public money.
My presentation will be a short description of the Endangered Landscape
Programme, the general activity of Foundation Conservation Carpathia and
year to date results, on 5 pillars of activity:

Forest conservation
Romania has over 6 million hectares of forests, of which a significant portion
is still virgin: large, unfragmented mountain areas with no settlements except
in the surrounding foothills.

Ecological restoration
Restoration activities have improved the quality of the forests, have created
new living space for autochthonous species, and have contributed to a more
balanced and healthy ecosystem. Repairing degraded habitats also had a positive impact on the public view upon the nature: While for years, vast areas
of forests have disappeared right in front of their eyes, leaving them with
barren land, FCC has set out to repair the damage. Many members of the local
communities joined in during the replanting sessions, which created a new
sense of responsibility and pride for these forests.

Wildlife
The CARPATHIA project has set up its own hunters’ association with the aim
to purchase hunting rights in the project area by auction, and to consequently
fully protect the wildlife. Since the end of 2011, the project has controlled
two hunting grounds, has introduced intensive anti-poaching measures and
modern monitoring systems;
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As the responsible organisation for wildlife management in the area we
must make sure that we avoid conflicts of wildlife and humans;
While many commonly-used techniques are either totally unreliable, or
rely on capturing, marking, and fitting of a transmitter to an animal, it is
CARPATHIA philosophy to use only non-invasive methods, without disturbance to the normal behaviour, ecology or physiology of the animal;
Whilst the Carpathian fauna is almost complete, European bison are still
missing in the Făgăraș Mountains and beavers are only present on their northern side. In order to fully restore the Carpathian ecosystem, FCC has undertaken to reintroduce European bison and beavers to the Făgăraș Mountains.

Communication & community outreach
For the last ten years, Foundation Conservation Carpathia (FCC) has worked
tirelessly to promote awareness of the importance of Europe’s few remaining
expanses of old growth forest. It has come to have a leading role in the campaign
to encourage the protection of important wild spaces, higher standards of conservation, as well as sustainable farming and the well being of the local population.

Conservation enterprises
We have to develop economic incentives for local communities and prove
that a protected area is more beneficial for them than the current, extractive
economy.
Odtwarzanie ekosystemu Karpat – reintrodukcja żubra
w górach Făgăraș
Fundacja Ochrony Karpat (FCC) została założona w 2009 roku przez 12 filantropów i ochroniarzy w celu powstrzymania nielegalnego wyrębu i ścisłej ochrony dla
przyszłych pokoleń znacznej powierzchni karpackich lasów. Realizowane to jest
za pomocą prywatnych i publicznych pieniędzy poprzez wykup gruntów i dzierżawę prawa do polowania w celu pełnej ochrony wszystkich naturalnych elementów ekosystemu.
Prezentacja zawiera krótki opis Programu Zagrożonego Krajobrazu, główne
działania Fundacji i aktualne rezultaty pięciu elementów:
Ochrona lasów
Rumunia ma ponad 6 milionów hektarów lasów, z których znaczna część jest
wciąż dziewicza: duże, niefragmentowane obszary górskie bez osiedli z wyjątkiem
terenów podgórskich;
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Odtwarzanie siedlisk
Działania ochronne poprawiły jakość lasów, stworzyły nową przestrzeń życiową dla
gatunków rodzimych i przyczyniły się do bardziej zrównoważonego i zdrowszego
ekosystemu. Odtwarzanie zdegradowanych siedlisk miało również pozytywny
wpływ na społeczne podejście do przyrody: chociaż przez wiele lat znikały duże
fragmenty lasu i pozostawała jałowa ziemia, FCC postanowiła odrobić straty. Wielu
członków lokalnych społeczności przyłączyło się do akcji ponownego sadzenia, co
wywołało na nowo poczucie odpowiedzialności i dumy z tych lasów;
Fauna
W ramach projektu CARPATHIA utworzono własne stowarzyszenie myśliwych,
którzy biorą udział w licytacji prawa do polowania na obszarze objętym projektem,
a co za tym idzie uzysuje się pełną ochronę zwierzyny. Od końca 2011 r. w ramach
projektu kontrolowano dwa obwody, gdzie zastosowano intensywne środki zapobiegawcze przeciw kłusownictwu oraz nowoczesny system monitorowania.
Jako odpowiedzialna organizacja zajmująca się zarządzaniem dziką fauną
i florą na tym obszarze musimy zagwarantować unikanie konfliktów na styku przyrody i ludzi.
Wiadomo, że wiele powszechnie stosowanych metod inwentaryzacji jest bądż
niewiarygodnych lub polega na odławianiu, znakowaniu i zakładaniu nadajnika
zwierzęciu, filozofią CARPATHIA jest stosowanie wyłącznie metod nieinwazyjnych, bez zakłócania normalnego zachowania, ekologii lub fizjologii zwierząt;
Choć fauna Karpat jest prawie kompletna, to żubry nadal nie występują
w Górach Făgăraș, a bobry występują tylko po stronie północnej stronie gór. Aby
w pełni odtworzyć ekosystem Karpat FCC zobowiązała się do ponownego wprowadzenia żubra i bobra do Gór Făgăraș.
Komunikacja i kontakt ze społeczeństwem
Od dziesięciu lat Fundacja niestrudzenie pracuje nad poprawą świadomości na
temat znaczenia starych naturalnych lasów dla Europy. Rola Fundacji jest wiodąca w kampanii na rzecz ochrony ważnych dzikich obszarówi, podnoszenia standardów ochrony, a także zrównoważonego rolnictwa;
Ekonomiczne znaczenie przyrody
Musimy społeczności lokalnej wskazać walory ekonomiczne i udowodnić, że
obszar chroniony jest korzystniejszy niż aktualny sposób gospodorowania;
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Technologie komórkowe w służbie ochrony populacji
genowych żubra (Bison bonasus bonasus)
Agnieszka Bernat-Wójtowska
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec

Zachowanie zasobów genowych ex situ poprzez przechowywanie tkanek
in vitro jest powszechnie stosowaną metodą ochrony puli genowych. Fibroblasty izolowane z powłok skórnych, pozyskanych na drodze nieinwazyjnej
biopsji, można gromadzić, jednakże potencjał tych komórek jest ograniczony
przez ich zmniejszoną zdolność do proliferacji/wzrostu w warunkach in vitro.
Ponadto komórki te nie umożliwiają odtworzenia puli genowej populacji.
Uzyskanie macierzystych komórek zarodkowych (embrionalnych), izolowanych z preimplantacyjnych zarodków pochodzących od żubrów, byłoby
złotym standardem, jako że dostarczałoby komórek o wysokiej aktywności
proliferacyjnej, umożliwiających zarazem przenoszenie genów przez linię
zarodkową do następnych pokoleń. Jednakże w przypadku dużych, dzikich
zwierząt, pozyskiwanie zarodków jest niewykonalne – stwarza nie tylko
poważne trudności techniczne, ale przede wszystkim powoduje zagrożenie
dla już zagrożonego gatunku.
Wyżej wymienione ograniczenia można przezwyciężyć poprzez wyprowadzenie indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (ang. Induced
pluripotent stem cells – iPSC), które również posiadają kluczowe właściwości
komórek zarodkowych i otrzymywane są przez reprogramowanie istniejących
już komórek somatycznych. W 2007 roku dwa zespoły naukowe Yamanaki
i Thomsona poinformowały na łamach prasy naukowej o przeprogramowaniu komórek somatycznych do stanu pluripotencji poprzez ektopową nadekspresję czterech czynników transkrypcyjnych, Oct4, Sox2, Klf4 i c-Myc oraz
Oct4, Sox2, Nanog i LIN28. Powstałe komórki opisano jako indukowane pluripotentne komórki macierzyste (iPSCs), aby odróżnić je od zarodkowych
(embrionalnych) komórek macierzystych pochodzących z zarodków (ang.
Embryonic stem cells – ESC). W trakcie reprogramowania komórki somatyczne
odzyskują stan pluripotencji typowy dla macierzystych komórek zarodkowych – przywrócona zostaje im zdolność do samoodnawiania się oraz pluripotencji umożliwiającej różnicowanie się w dowolny typ tkanki. Co równie
istotne, indukowane komórki pluripotentne, tak jak komórki zarodkowe, są
w stanie przyczynić się do prawidłowego rozwoju zarodka po ich wprowadzeniu do zarodków we wczesnej fazie rozwoju – stadium blastocysty. Cechy
te w połączeniu z dynamicznie rozwijającymi technikami wspomaganego
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rozrodu umożliwią wprowadzenie rzadkich genotypów do populacji żubra.
Co więcej, iPSC mogą służyć nie tylko jako rezerwuar do przechowywania
i przenoszenia puli genów, ale także jako narzędzie do badania chorób in vitro,
generowania transgenicznych zwierząt lub badań związanych z pluripotencją
wołowatych. Wyprowadzenie komórek iPSC zostało z powodzeniem rozszerzone zarówno na zwierzęta o znaczeniu gospodarczym, jak i niektóre rzadkie
i prawie wymarłe gatunki, takie jak nosorożec lub lampart śnieżny.
W wystąpieniu zostaną omówione technologie reprogramowania komórek somatycznych jak również pierwsze próby wyprowadzenia indukowanych
komórek pluripotentnych z komórek somatycznych żubra.
Cellular technologies for wisent (Bison bonasus) gene pool
preservation
The ex situ preservation of genetic resources through in vitro tissue storage is
the commonly used method of protecting gene pools. Fibroblasts isolated from
skin layers obtained by non-invasive biopsy can be cryopreserved, however,
the potential of these cells is limited by their reduced proliferation/growth capacity
in vitro. In addition, these cells do not allow restoring the gene pool to the population. Derivation of embryonic stem cells, isolated from preimplantation embryos
derived from wisent subpopulations, would be the gold standard, as it would
provide cells with high proliferative activity, and with potential to pass the genes
to the next generations via germline. However, in the case of large, wild animals,
obtaining embryos is not feasible – it creates not only serious technical difficulties
but, above all, poses a threat to an already endangered species.
The above-mentioned limitations can be overcome by derivation of induced
pluripotent stem cells (iPSCs) that also have key gembryonic stem cells’ properties and are obtained by reprogramming existing somatic cells. In 2007, two
scientific teams of Yamanaka and Thomson informed in the scientific press about
reprogramming of somatic cells to the state of pluripotency by ectopic overexpression of four transcription factors, Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc and Oct4, Sox2,
Nanog and LIN28. The resulting cells are described as induced pluripotent stem
cells (iPSCs) to distinguish them from embryonic stem cells derived from embryos
(embryonic stem cells). During reprogramming, somatic cells regain the state
of pluripotency typical of embryonic stem cells – they are restored to self-renewal
and pluripotency allowing them to differentiate into any type of tissue. Equally
important, induced pluripotent cells are able to contribute to the proper development of the embryo after their introduction into the embryos at an early stage
of development – the blastocyst stage. These features, combined with dynamically
developing techniques of assisted reproduction, will enable reintroduction of lost
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genotypes and gene pools to European bison population. Furthermore, iPSC can
be used not only as a reservoir for storing and transferring gene pools, but also
as a tool for diseases’ research in vitro, generating transgenic animals or research
related to bovine pluripotency. The derivation of iPSC cells has been successfully
extended to both farm animals and some rare and almost extinct species, such
as rhinoceros or snow leopard.
In the presentation the technologies for reprogramming somatic cells as well
as the first attempts to derive induced pluripotent cells from European bison
somatic cells will be presented.

Pierwsze kroki w kierunku uzyskania indukowanych
pluripotentnych komórek macierzystych żubra
Ajna Bihorac1, Anna M. Duszewska2, Wanda Olech3,
Agnieszka Bernat-Wójtowska1
1
2
3

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Zwierzę będące przedmiotem zainteresowania, Bison bonasus, jest blisko
spokrewnione z bydłem, gatunki te należą do tej samej rodziny wołowatych
i podrodziny bawołów, składającej się z bizonów, żubrów, bawołów i bydła.
Z uwagi na podobne tło genetyczne bydła i żubra, co obrazuje choćby ich
zdolność do krzyżowania (żubroń), zakłada się, że nadekspresja kluczowych
czynników pluripotencji, opisanych jako efektywne w generowaniu indukowanych komórek pluripotentnych u bydła, również u żubra doprowadzi do
wyprowadzenia linii indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych
(iPSCs).
Celem prezentowanych badań jest wyprowadzenie linii iPSCs z komórek
somatycznych żubra (Bison bonasus). Pierwszym krokiem w kierunku ich uzyskania jest opracowanie i optymalizacja wydajnego dostarczania czynników
przeprogramowujących do różnych komórek somatycznych żubra: fibroblastów skóry (BAF), komórek stromalnych zrębu jajnika żubra (BOSC) i komórek ziarnistych jajnika (BOGC).
W przedstawionym eksperymencie wykorzystaliśmy układ transpozonowy piggyBac składający się z dwóch plazmidów: jeden z kasetą z sześcioma
czynnikami przeprogramowującymi (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc, Lin28, Nanog
– OSKMLN), a drugi z genem enzymu transpozazy niosącym dodatkowo
białko czerwonej fluorescencji (RFP). Komórki transfekowano przez użyciu
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lipofektaminy LTX i na początku zoptymalizowano całkowitą ilość wprowadzanego DNA, stosunek między plazmidami transpozazy i transpozonu,
oraz czas lipofekcji, tak aby dostarczenie czynników OSKMLN do mysich
embrionalnych fibroblastów (MEF) było efektywne i nietoksyczne. Opracowany protokół został następnie zastosowany dla komórek somatycznych
żubra: BAF, BOSC i BOGC. Skuteczną lipofekcję i transpozycję określano na
podstawie obecności białka RFP i barwienia immunocytochemicznego białka
Oct4 w komórkach somatycznych 72 godziny po lipofekcji.
Podsumowując, zoptymalizowano protokół lipofekcji komórek somatycznych żubra za pomocą systemu transpozonowego piggyBac w celu wprowadzenia czynników pluripotencji (OSKMLN) i dalszego przeprogramowania.
First steps toward derivation of wisent (Bison bonasus) induced
pluripotent stem cells
The animal of interest, wisent (Bison bonasus), is closely related to bovine species, as they belong to the same Bovidae family, a subfamily of Bovinae and Bovini
tribe, consisting of American and European bison, buffalo and cattle. Thus, knowing similar genetic background, underlined by fact that both wisent and cattle may
breed, giving viable offspring (żubroń), it is assumed that overexpression of key
pluripotency factors, described as the efficient in generating iPSC in cattle also
in Bison bonasus will lead to the derivation of iPSC.
The aim of presented study is the derivation of iPSCs from wisent (Bison
bonasus). The very first step of the derivation is to establish efficient delivery
of the reprogramming factors into different somatic cells: European Bison Adult
Skin Fibroblasts (BAFs), E. Bison Ovarian Stromal Cells (BOSCs) and E. Bison
Ovarian Granulosa Cells (BOGCs).
In presented experimental set-up we used piggyBac transposon system consisting of two plasmids: one with the cassette with six reprogramming factors (Oct4,
Sox2, Klf4, c-Myc, Lin28, Nanog-OSKMLN) and the second one with the gene
for transposase enzyme tagged with Red Fluorescent Protein (RFP). Cells were
transfected by Lipofectamine LTX and the total DNA amount, the ratio between
transposase and transposon plasmids, time of lipofection, necessary for the nontoxic and efficient delivery of OSKMLN factors into Mouse Embryonic Fibroblasts
(MEFs) were established. This protocol was next employed for BAFs, BOSCs and
BOGCs. Successful lipofection and transposition were determined by presence
of RFP and Oct4 immunostaning in the somatic cells 72h after lipofection.
In summary, we have established the protocol for the lipofection of Bison
bonasus somatic cells by piggyBac transposon system for introduction of pluripotency factors (OSKMLN) and further reprogramming.
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Translocation of seven wisents from Kraansvlak
(the Netherlands) to Spain
Ko van der Bijl, Ruud Maaskant
PWN, the Netherlands

We would like to share our last experiences on European bison translocation
in December 2018. Our presentation is about the transportation of seven wisents to Spain. It was the first time we had such a big transport with so many
animals without sedation. Thanks to the handling facility that PWN designed
and built specially to handle European bison with the least stress possible.
The structure design was meant to be able to hold a herd of European bison,
select specific individuals out of the group, apply veterinarian treatments – for
instance those needed before or after translocations, keep animals in quarantine
periods and load or unload animals avoiding tranquilizing them when possible.
The facility consists of several parts connected with each other with a system
of alleys, pens and slide and turning gates. The main parts are: the enclosure,
the crowd pens, the single file chute, the individual pens and the loading ramp.
17th December 2018 PWN transported seven wisents from Kraansvlak
to several regions in Spain. Four animals were transported to La Perla (Segovia province), one to La Serreta (Segovia province) and two E. bison were
released in Atapuerca (Burgos province).
Actually the action started a few weeks before by luring the animals into
the corral, so the animals got in use to get in and out of the facility with
a positive experience attached to it. This was not the first time that we used
the corral with the European bison herd, the number of times we needed
to get the animals going in the facility were quite reduced. They remembered
the procedure from previous years. The time of the year was specially chosen
for the translocation because in this period food starts to lack in the our dunes.
When the day comes, the gates of the enclosure are closed and a trained
team of handlers start with the selection of the animals targeted for transport.
The rest of the animals are released as soon as possible and in groups preferably instead of alone. The selected animals are then left together in the big
enclosure until the transport day. In between, a veterinarian action normally
takes place in order to ensure that the selected wisents are in good health
status, that no infections are transferred to the destination area, and that EU
transportation regulations are met. On transport day the animals are driven
from the enclosure to the handling part again and they are loaded in the truck
without sedation, when possible.
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The use of this specially designed facility help us to translocate E. bison
in a very successful way with very low stress for the animals and ensures
the safety of the team in every moment.
At the end of the presentation, we would like to share a new pilot project
that we have recently started with the use of LoRa sensors. The goal is to gain
insight on animal movement and other parameters. This project runs in collaboration with the University of Utrecht, Smart Parks and PWN.
Przewóz siedmiu żubrów z Kraansvlak do Hiszpanii
Chcielibyśmy podzielić się naszymi ostatnimi doświadczeniami z przewozu siedmiu
żubrów w grudniu 2018 r. do Hiszpanii. Po raz pierwszy mieliśmy tak duży transport z wieloma zwierzętami bez potrzeby sedacji. Dzięki urządzeniu do obsługi
żubrów, który specjalnie zaprojektowała i zbudowała PWN minimalizowany był
stres. Zaprojektowane urządzenie miało pomieścić stado żubrów, pozwolić wybrać
konkretne osobniki z grupy, zastosować leczenie weterynaryjne, również przed
transportem, utrzymywać zwierzęta w okresie kwarantanny i umożliwiać załadunek i rozładunek zwierząt, wszystko z unikaniem stosowania środków uspokajających. Urządzenie składa się z kilku części połączonych ze sobą systemem alejek,
zagród i bram przesuwnych i obrotowych. Główne części to: ogrodzenie, większe
i mniejsze zagrody, miejsca dla przetrzymania osobnika i rampa załadunkowa.
17 grudnia 2018 r. PWN przetransportowała siedem żubrów z Kraansvlak do
kilku zagród Hiszpanii. Cztery zwierzęta zostały przetransportowane do La Perla
(prowincja Segovia), jedna do La Serreta (prowincja Segovia), a dwa żubry zostały
wypuszczone w Atapuerca (prowincja Burgos).
Cała akcja zaczęła się kilka tygodni wcześniej, gdy zwabiano zwierzęta do
zagrody, by przyzwyczaiły się przez nią przechodzić, wchodzić i wychodzić
z odłowni wiedząc że nic im nie grozi. To nie był pierwszy raz użycia tej odłowni
dla stada żubrów, słowo niezbyt często mieliśmy okazję używać wcześniej. Żubry
pamiętały jednak sytuacje z poprzednich lat, gdyż pora roku została specjalnie
wybrana na odławianie, ponieważ w tym okresie w naszych wydmach zaczyna
brakować żeru.
Gdy nadszedł dzień akcji bramy odlowni zostały zamknięte, a wyszkolony
zespół rozpoczął wybór zwierząt przeznaczonych do transportu. Resztę zwierząt
wypuszczono tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w grupach, nie pojedynczo.
Wybrane zwierzęta następnie pozostawiono razem w dużej zagrodzie do dnia
transportu. W międzyczasie przerowadzono badania weterynaryjne w celu zapewnienia, że wybrane żubry są w dobrym stanie zdrowia i że przepisy transportowe
UE są spełnione. W dzień transportu zwierzęta przeszły do części manipulacyjnej
i były ładowane do ciężarówki, jeśli możliwe, bez sedacji.
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Wykorzystanie tej specjalnie zaprojektowanej odłowni pomaga nam bardzo
w skutecznej translokacji żubra przy bardzo niskim poziomie stresu zwierząt
i zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi.
Pod koniec prezentacji chcielibyśmy udostępnić nowy projekt pilotażowy, który
niedawno rozpoczęliśmy z wykorzystaniem czujników LoRa. Celem jest uzyskanie
wglądu w ruch zwierząt i inne parametry. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem w Utrechcie i Smart Parks.

Nature Park Lelystad: breeding station and refuge
for endangered species
Hans Boekhoff
Natuurpark Lelystad, the Netherland

Nature Park Lelystad is a 400 hectare large, nature park in the heart
of the Netherlands. Many species that are endangered with extinction in Eurasia flourish here in large, natural enclosures where they have plenty of room
to independently forage, travel around, breed, raise their young, hide and
show their natural behavior. The park was founded in partnership with Artis
Amsterdam Royal Zoo.
Nature Park Lelystad is successfully involved in various breeding and
reintroduction programs of nature conservation organizations at home and
abroad. For species like Père David’s deer, European bison, Przewalski horses
and European otters, Nature Park Lelystad is the first step towards a return
to the wild.
Our park is a hotspot for the European bison. The animals are originally
from Białowieska forest in Poland and we have been breeding them since
1976. Central to our approach is the 45-hectare wisent area with forest, ponds,
roughs, grassy hills, sandy plains and meadows. The enclosure is fenced, but
visitors can walk through the area via a special pathway and meet the animals
on foot.
Our local breeding consists of 10 cows, 1 bull and an annual increase of 6
to 8 calves at any given time. Since 1976 our animals have been transported
and released in many nature reserves in Europe. From Poland to Russia, Latvia, Croatia, Germany, Scotland, Belgium, to Spain and Denmark.
Until 2018 the wisents were anesthetized during medical examinations or
transport abroad. This method involves many risks. After intensive research,
a new corral was built in 2018. It is now possible to treat the animals individually, without anesthesia, to take DNA material, to chip and to prepare for
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a transport. Thanks to the better availability of DNA material, we can now
exactly map the relationships, e.g. for updating the studbook. In addition
to the bloodline of the father, we can also provide insight into the bloodline
of the mother.
Park Natury Lelystad: stacja hodowli i ochrony zagrożonych
gatunków
Park Natury Lelystad to duży zielony obszar o powierzchni 400 hektarów w samym
sercu Holandii. Wiele gatunków euroazjatyckich zagrożonych wyginięciem utrzymywana jest tutaj w dużych, naturalnych zagrodach, w których zwierzęta mają dużo
miejsca i zasobów, samodzielne żerują, wędrują, mnożą się i wychowują młode.
W zagrodach mają możliwość spełnienia naturalnych potrzeb. Park został utworzony we współpracy z królewskim ogrodem zoologiczym Artis w Amsterdamie.
Park Lelystad z zaangażowaniem uczestniczy w różnych programach hodowli
i reintrodukcji gatunków i projektach ochrony przyrody w kraju i za granicą. Dla
gatunków takich jak jelenie Dawida, żubry, konie Przewalskiego i wydry europejskie, Park Lelystad jest przystankiem w kierunku powrotu na wolność.
Nasz park jest ważnym miejscem dla żubrów. Zwierzęta tu hodowane pochodzą z polskiej Puszczy Białowieskiej i przyjechały w 1976 roku. Zagroda żubrów
o powierzchni 45 hektarów pokryta jest lasami, stawami, wzniesieniami, trawiastymi wzgórzami, piaszczystymi równinami i łąkami. Zagroda jest ogrodzona, ale
odwiedzający mogą wejść na jej teren specjalną ścieżką i spotkać zwierzęta.
Aktualnie nasze stado składa się z 10 krów, 1 byka i tegorocznych od 6 do 8
cieląt. Od 1976 r. żubry od nas pojechały do wielu miejsc w Europie: do Rosji,
Łotwy, Chorwacji, Niemiec, Szkocji, Belgii, Hiszpanii i Danii.
Do 2018 r. żubry były immobilizowane w celu badań lub transportu za granicę. Usypianie wiąże się z wieloma zagrożeniami. Po intensywnych analizach
w 2018 r. zbudowano nową zagrodę, w której można bez znieczulenia pobrać od
żubrów materiał do badań DNA, założyć chip i przygotować do transportu. Dzięki
lepszej dostępności do badań DNA możemy dokładnie określić spokrewnienie
między zwierzętami dla Księgi Rodowodowej. Oprócz linii ojcowskiej możemy
również określić pochodzenie od matki.
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Żubr w aspektach prawa polskiego i europejskiego
Małgorzata Bruczyńska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie

Ochrona gatunkowa to jedna z podstawowych i najważniejszych form ochrony
przyrody. Nie ogranicza się do obszarów chronionych – obowiązuje wszędzie
tam, gdzie znajdują się zwierzęta z gatunków, które zostały nią objęte, oraz ich
siedliska. Przepisy dotyczące ochrony gatunkowej, zwłaszcza te obowiązujące
obecnie w Polsce, nie należą do prostych i przejrzystych. Czasami można wejść
w konflikt z prawem nieświadomie, niedopełniając wymaganych formalności.
Wydane w Polsce akty prawne, które regulują sprawy związane z ochroną
przyrody i prawem łowieckim, określają cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu
ustawy polega na zachowaniu oraz odnawianiu zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową.
W Polsce ochrona żubra ma długą historię. Pierwsze przepisy jej dotyczące: Władysław Jagiełło – wprowadził ochronę żubrów, a Zygmunt Stary
wprowadził zakaz polowania.
Pierwszym, w całości krajowym, aktem dotyczącym ochrony przyrody
była ustawa z 1919 r. o ochronie rzadkich zwierząt, roślin i zabytków przyrody. Pierwsza ustawa o ochronie przyrody została zatwierdzona w 1934 roku.
Kolejne wydano w 1949 r., a następnie w 1991 r. Obecnie obowiązującym
aktem prawnym wyznaczającym zasady ochrony przyrody, w tym ochrony
gatunkowej zwierząt jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).
Ochrona gatunkowa zwierząt wynika z art. 46, art. 49, art. 52 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej wymienione zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz.
2183). Załącznik nr 1 dotyczy gatunków podlegających ochronie ścisłej, w którym wymieniony jest żubr z adnotacją, że wymaga ochrony czynnej.
Żubr (Bison bonasus L.) to gatunek o znaczeniu europejskim – Konwencja
Berneńska, załącznik III – wykaz gatunków zwierząt, których eksploatacja
powinna być regulowana tak, aby populacje tych gatunków były utrzymane
na odpowiednim poziomie.
Dyrektywa siedliskowa to załącznik II – gatunki zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia
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Specjalnych Obszarów Ochrony oraz IV – gatunki zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony, gatunek priorytetowy (kod gatunku:
2647).
W Polsce gatunek podlegający ochronie prawnej od ponad 200 lat, wymieniony w rozporządzeniu jako gatunek podlegający ochronie ścisłej wymagający ochrony czynnej, również jeden z gatunków za szkody od których odpowiada skarb Państwa.
W innych krajach UE – podlega ochronie prawnej np. na Litwie, w Słowacji i Rumunii – krajach w których bytuje w wolnych populacjach, w pozostałych krajach nie ma odrębnych przepisów chroniących żubra. W niektórych
krajach np.: w Szwecji, czy landach niemieckich gatunek traktowany jako
grupa bydła domowego.
Prawodawstwo krajowe oraz wspólnotowe w tym zakresie powinno mieć
solidne podstawy naukowe, a toczące się dyskusje w różnych środowiskach
odpowiedzialnych za ochronę żubra powinny dotyczyć zmian przepisów regulujących np. zasady monitoringu chorób zakaźnych czy pozyskiwania żywności ze zwierząt wolno żyjących w tym chronionych.
European bison in aspects of Polish and European law
Species protection is one of the basic and most important forms of nature protection. It is not limited to protected areas – it applies everywhere where such species
and their habitats are found. Regulations regarding species protection, especially
those currently existing in Poland, are not simple and transparent. Sometimes one
can enter into conflict with the law unconsciously, not complying with the required
formalities.
Legislation issued in Poland, which regulates matters related to nature protection and hunting law, defines the objectives, principles and forms of protection of living and non-living nature and landscape. Protection of nature, within
the meaning of the Act, consists in the preservation and restoration of resources
and components of nature, in particular flora and fauna.
In Poland, wisent protection has a long history. The first provisions concerning
European bison and a ban on hunting was introduced by Władysław Jagiełło and
Zygmunt Stary.
The first, in its entirety, national act regarding nature protection was the Act
of 1919 on the protection of rare animals, plants and natural monuments. The
first law on nature conservation was approved in 1934. The next one was issued
in 1949, and then in 1991. The current legal act that sets out the principles of nature
protection, including species protection of animals is the Nature Conservation Act
of April 16th 2004.
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The animal species protection results from articles 46, 49, 52 of the Act
on Nature Conservation and the Regulation of the Minister of the Environment
in which the list of such species is included. Wisent is on list of strict protection
with need of active conservation.
European bison (Bison bonasus L.) is a species listed in Bern Convention,
Annex III – list of animal species, whose exploitation should be regulated to maintain the populations of these species at an appropriate level.
The Habitats Directive Annex II – species of animals of Community interest
whose protection requires the designation of special areas of conservation and
IV – species of animals important to the Community that require strict protection,
priority species (species code: 2647).
In Poland, wisent is a species subject to legal protection for over 200 years,
listed as a species under strict protection requiring active protection, also one
of the species for damages from which the State Treasury is responsible.
In other EU countries – it is subject to legal protection, eg in Lithuania, Slovakia
and Romania – countries in which there are free roaming populations, in other
countries there are no separate regulations protecting the wisent. In some countries, eg. in Sweden or certain German states, the species is treated as domestic
cattle.
National and Community legislation in this area should have a solid scientific
basis, and ongoing discussions in various environments responsible for wisent
protection should concern changes in regulations to make possible the monitoring
of infectious diseases or obtaining food from protected animals.

Restoration of European bison population
in the Belarusian part of Belavezhskaja Pushcha
Aliaksei N. Bunevich, Siarhei A. Karotsia
State Nature Conservation Enterprise „Belavezhskaja Pushcha”, Kamieniuki, Belarus

The beginning of the restoration of European bison (wisents) to the Belarusian part of the Belovezhskaya Pushcha was initiated with group of 5 animals
of Białowieża-Caucasian line brought from Poland in 1946. This year became
important in the history of the restoration of European bison in the Belarusian part of Belovezhskaya Pushcha and naturally, at that time – in the whole
USSR. All animals imported then were closely related to each other, which
adversely affected the survival of the offspring. Because of that, between 1946–
1949, half of the calves born there died. Therefore in 1949, the second group
of E. bison, also counting 5 individuals, but all belonging to pure Białowieża
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(Lowland) line, was brought from Poland. With their delivery, there was
a broader choice regarding the selection of breeding pairs and subsequently,
the mortality of the newborn animals decreased.
In 1953, when the number of E. bison reached 18 individuals, 7 young
animals were released for the first time from enclosures to the wild. In Poland,
such decision was implemented a year earlier. With the appearance of free
ranging E. bison in both parts of Belovezhskaya Pushcha, some problems
arose related to the prevention of herd mixing. In Belarussian part of the forest, maintained were animals of Lowland-Caucasian line while in the Polish part only animals belonging to pure blood Lowland line. However, there
were cases of males of Lowland-Caucasian origin moving across the state
border to the Polish part of the forest. Therefore, in 1961, at the first Soviet-Polish meeting on the problem of E. bison breeding it was decided, that
the entire Belovezhskaya Pushcha should be a breeding place for E. bison only
of Białowieża origin (i.e. Lowland). Subsequently, in the years 1962–1968,animals of mixed blood from the Belarussian part of the forest were exported
mainly to the forests of Ukraine and Russia. In total, 118 such animals of LC
line were taken out of Belovezhskaya Pushcha.
By 1964, the number of E. bison of the Lowland line in the Belarussian
part of the forest was reduced to 19. This remaining small herd became gradually supplemented with individuals of the pure Lowland line (35 individuals) from Poland and the breeding center of the Prioksko-Terrasny Nature
Reserve in Russia. Over a 22-year period (1946–1968), 171 calves were born
there, of which only 32 belonged to the pure Białowieża (Lowland) line.
Finally, at the end of 1969, there were 63 pure Lowland E. bison in Belarussian part of the forest. These animals were the founders of the contemporary population. From this time until 1984, all transfers of animals were
discontinued and this population was developing with only minimal human
intervention. That included supplemental feeding in winter and elimination of obviously sick or suffering animals. Only in 1991, two mature males
were brought to Belovezhskaya Pushcha from the Prioksko-Terrasny Reserve
of Russia for the purpose of refreshing the blood.
In total, 53 E. bison of the Białowieża line (33 males and 20 females) were
delivered to Belovezhskaya Pushcha to restore the population. Out of this
number only 44 (83%) were actually released to the wild. Among them, there
were 26 males and 18 females. It is difficult to estimate the degree of participation of each individual in reproduction, but some of them left no offspring
or died shortly after being released.
During the free breeding of E. bison, there were both periods of increase
in population numbers and their decline. A steady increase in the number
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was observed until 1981. During the period from 1971 to 1981, the population increased by 152.4%, and the average annual increase was 9.5%, varying in particular years from 4.8 to 15.8%. After 1982, there was observed an
instability in the population dynamics of E. bison. In some years there was
observed a decline. There were several reasons for this: the population density increased to 13–14 individuals per 1000 hectares, due to the attachment
of animals to one optimal habitat, so the natural process of developing new
home ranges did not occur. With an increased population density of E. bison
together with a high number of game species of wild ungulates, natural mortality increased from 3–5 to 7–9%, fecundity of females decreased, the balanopothitis in males and other diseases were recorded.
In such situation, there were implemented measures to resettle E. bison
all over the whole territory of Belovezhskaya Pushcha into suitable habitats.
Between 1982 to 1987 within habitats that were first inhabited by E. bison
(in the south of the Pushcha), 37 animals were caught, and subsequently transported to the central, northern and northeast parts of the forest. As a result
of artificial dispersal of animals into suitable habitats within the territory
of Belovezhskaya Pushcha, 3 winter feeding places were additionally established. As a result, population density of E. bison was significantly reduced.
In addition, since 1985, in order to limit the growth of the population and
improve its structure the regular selective shooting has been applied, as well
as catching and moving E. bison to other sites of the Republic of Belarus. In
total, 60 individuals were caught and transferred, while 140 individuals were
eliminated.
Summing up the work on restitution of E. bison population in the Belarusian part of Belovezhskaya Pushcha during the 70-year period, it should
be noted that thanks to the use of a number of various zootechnical methods in the years of controlled breeding of animals (1946–1966), and sound,
scientific approach towards the free ranging herd, it was possible to achieve
positive results. In recent years, a steady increase in the number of E. bison
was recorded. At the beginning of 2019, the population of E. bison in the Belarusian part of Belovezhskaya Pushcha was estimated for 572 individuals.
Odtworzenie populacji żubrów w białoruskiej części
Puszczy Białowieskiej
Początek odrodzenia żubra w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej to grupa
5 zwierząt linii białowiesko-kaukaskiej przywiezionych z Polski w 1946 roku. Rok
1946 przeszedł do historii jako początek restytucji żubra w białoruskiej części
Puszczy Białowieskiej i oczywiście w ZSRR. Wszystkie importowane żubry były ze
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sobą blisko spokrewnione, co niekorzystnie wpływało na przeżywalność potomstwa. Z tego powodu w latach 1946–1949 padła połowa urodzonych tu cieląt.
W związku z tym w 1949 r. sprowadzono z Polski drugą grupę żubrów, również 5
osobników, ale już czystej linii białowieskiej. Wraz z ich pojawieniem była większa
możliwość wyboru par i w konsekwencji zmniejszyła się śmiertelność młodych
zwierząt.
W 1953 r., gdy liczba żubrów wynosiła 18 osobników, wypuszczono pierwsze 7
młodych zwierząt na wolność. Wraz z rozpoczęciem wolnej hodowli żubrów w obu
częściach Puszczy Białowieskiej, pojawiły się problemy związane z zapobieganiem
mieszaniu się stad, ponieważ zdarzały się przypadki przemieszczania się samców
przez granicę państwa do polskiej części, gdzie wsiedlono tylko żubry białowieskie,
a naszej części lasu – zarówno białowiesko-kaukaskie jak i białowieskie. Dlatego
w 1961 r., podczas pierwszej konferencji radziecko-polskiej zdecydowano, że cała
Puszcza Białowieska powinna być miejscem wyłącznie dla żubrów pochodzenia
białowieskiego. W związku z tym w latach 1962–1968 białowiesko-kaukaskie żubry
z naszej części leśnego obszaru Puszczy wywieziono głównie do lasów Ukrainy
i Rosji. Łącznie wywieziono 118 żubrów linii białowiesko-kaukaskiej.
Do 1964 r. liczba żubrów linii białowieskiej zmniejszyła się do 19 osobników.
Później to małe stado zostało uzupełnione przez osobniki linii nizinnej (35 osobników) z Polski i rezerwatu Prioksko-Terrasny w Rosji. W latach 1946–1968 czyli
w ciągu 22 lat urodziło się 171 cieląt, z których tylko 32 były linii białowieskiej.
Po działaniach związanych z wywozem i przywozem zwierząt, pod koniec 1969
r. w Puszczy były 63 białowieskie żubry. Te zwierzęta stanowiły grupę założycielską współczesnej populacji. Do 1984 r. przerwano przewozy żubrów, a populacja
rozwinęła się przy niewielkiej interwencji ludzi. Opieka składała się tylko z zimowego dokarmiania i koniecznej eliminacji wybranych zwierząt przez odstrzał.
Dopiero w 1991 r. dwa dorosłe samce przywieziono do Puszczy Białowieskiej
z rosyjskiego rezerwatu Prioksko-Terrasny w celu odświeżenia krwi.
Łącznie 53 żubry linii białowieskiej (33 samce i 20 samic) zostały przywiezione do Puszczy Białowieskiej, aby utworzyć populację w Puszczy Białowieskiej.
Z 53 importowanych żubrów wypuszczono na wolność w różnych latach tylko 44
(83%), z przewagą samców (26 os.) nad samicami (18 os.) Trudno jest określić
stopień udział każdego żubra w rozrodzie, ale wiadomo, że niektóre nie pozostawiły potomstwa lub padły wkrótce po wypuszczeniu.
W okresie wolnej hodowli żubrów występowały zarówno okresy wzrostu jak
i spadku liczebności populacji. Stały wzrost liczby żubrów obserwowano do 1981
roku. W okresie od 1971 r. do 1981 r. liczebność wzrosła o 152,4%, a średni
roczny przyrost wyniósł 9,5% (od 4,8 do 15,8%). Następny okres, poczynając od
1982 r., charakteryzował się brakiem stabilnego wzrosu a nawet były lata, kiedy
populacja się zmniejszała.
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Było kilka powodów: z powodu konserwatyzmu żubra następował wzrost
zagęszczenia i grupy nie migrowały. Zagęszczenie wzrosło do 13–14 osobników na 1000 hektarów. W konsekwencji wzrosła naturalna śmiertelność z 3–5
do 7–9%, płodność samic zmniejszyła się, odnotowano nasilenie się zapalenia
napletka u samców i innych chorób.
Konieczne były przesiedlenia żubrów na całe terytorium Puszczy Białowieskiej,
do odpowiednich dla nich siedlisk. Od 1982 do 1987 roku na południu Puszczy
odłowiono 37 żubrów, które przetransportowano do centralnej, północnej i północno-wschodniej części lasu. W wyniku sztucznego rozproszenia zwierząt na
całe terytorium Puszczy Białowieskiej utworzono dodatkowo 3 miejsca zimowego
dokarmiania, co spowodowało znaczny spadek zagęszczenia populacji żubra.
Oprócz tego, od 1985 r., w celu ograniczenia wzrostu populacji i poprawy jakości populacji żubrów, zaczęto prowadzić regularny odstrzał selekcyjny oraz odławianie i przewożenie do innych stanowisk na terenie Republiki Białoruś. W sumie
wywieziono 60 żubrów a wyeliminowano 140 osobników.
Podsumowując 70 lat ich prac nad przywróceniem populacji żubra w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej należy zauważyć, że dzięki powszechnemu
stosowaniu metod zootechnicznych w latach początkowych (1946–1966) i dobrze
ugruntowanych zasad zarządzania wolną populacją, możliwe było osiągnięcie
tych pozytywnych rezultatów. W ostatnich latach obserwowany jest stały wzrost
liczby żubrów. Na początku 2019 r. w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej
policzono 572 żubrów.

The attitude of European bison to global forest changes
based on GPS telemetry data
Maria D. Chistopolova1, Jose A. Hernandez-Blanco1,2,
Alexandr N. Minaev1, Taras P. Sipko1
1

2

A.N.Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
Natural State Reserve “Kaluzhskiye Zaseki”, Kaluga region, Ulyanovo, Russia

At present, in Europe, including Russia, the European bison lives in conditions of high anthropogenic influence on natural habitats. Often, European
bison’s home ranges are not totally included within the protected areas. Such
parts of the home range outside the protected areas occur in the forests where
permanent logging is carried out.
The aim of this study is to estimate the relationship of European bison
to global forest changes.
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Global forest change data was obtained from web resource: http://
earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest (Hansen et al.
2013), based on Lansat satellite imagery with a resolution of 30×30 m. The data
is a GIS layer in which forest losses are represented by polygons, each of which is
assigned a value equal to the year in which the forest was lost (from 2001 to 2018).
In our study, we used data from 10 female European bison fitted with GPS
collars during the snowless period (April 1 – October 31) from 2012 to 2014.
Eight females were collared in the Kaluzhskiye Zaseki Natural State
Reserve (southern cluster), where the main part of the home range is located
inside the protected area, where logging is prohibited. However, in 2006,
a hurricane passed over the reserve, which destroyed about 1% of the forest
of the southern reserve cluster.
Two females were collared in separate European bison groups
of the Orlovskoye Polesye National Park. The hurricane of 2006 brought no
damage to that part of the park where the collared females lived. However,
a number of hectares of the forest are cut down around the park every year,
and logging is periodically carried out in the park itself.
GPS schedule was programmed to 24 locations per day with an interval
of 1 hour. For each female, we determined a home range during the snowless period using the MCP100% method. At each home range, we calculated
the proportion of forest loss area from 2000 to the year of collaring of the animal (not inclusive). And also for each female there was determined the proportion of locations within forest losses polygons. The attitude of European
bison to forest loss was determined using the Jacobs index, which returns
a value from -1 to +1, from avoidance to attraction through indifference. In
addition, a separate analysis was carried out for the Kaluzhskie Zaseki Nature
State Reserve for 2006 losses.
In the Kaluzhskie Zaseki Reserve, the rate of forest losses in female European bison home range was 1.1 ± 0.3% (mean ± SD). The Jacobs index showed
avoidance of forest loss places: –0.48 ± 0.12. The rate of losses due to the hurricane of 2006 in the home range of females was 0.57 ± 0.07% of the area,
the Jacobs index showed greater avoidance: –0.60 ± 0.22. Obviously, European bison avoid windfalls, with many fallen trees on the ground that make
difficult the movement. We could not separate the windfalls from logged areas
for the lands surrounding the reserve, because after 2006 some of the losses
were also the result of a windfall. This explains the generally negative attitude
of European bison to forest losses.
In the Orlovskoye Polesye National Park, the rate of forest losses was 4
± 2% of the area of females home ranges, the Jacobs index showed a weak
attraction: +0.22 ± 0.02.
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European bison do not avoid felling sites here. However, there is no strong
attraction to them either. Perhaps the more felling sites are within the European bison home range, the more often the animal visits them. In addition,
European bison can be attracted to felling in the spring period after the snow
melts, when in open places the growing season begins earlier. This may give
a weak positive reaction. With the beginning of calving, the groups of females
return to the forest.
Relacja żubrów do globalnych zmian w lasach na bazie danych
telemetrycznych GPS
Obecnie w Europie, w tym w Rosji, żubr żyje w warunkach antropopresji na siedliska przyrodnicze. Często areał bytowania stad nie pokrywają się całkowicie
z obszarami chronionymi. Takie części areału poza obszarami chronionymi znajdują się na lerenie lasów gospodarczych, w których prowadzona jest stała wycinka.
Celem tej pracy jest ocena związku żubrów z globalnymi zmianami w lasach.
Dane dotyczące zmian w lasach uzyskano z zasobów internetowych: http://
earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest (Hansen i in. 2013),
opartych na zdjęciach satelitarnych Lansat o rozdzielczości 30 × 30 m. Dane są
warstwą GIS, w której wylesione obszary są reprezentowane przez wielokąty,
z przypisaną wartością roku, w którym las wycięto lub utracono (od 2001 do
2018 r.).
W naszych badaniach wykorzystaliśmy dane z obroży telemetrycznych 10
samic w okresie bezśnieżnym (od 1 kwietnia do 31 października) od 2012 do
2014 roku.
Osiem samic zostało zaobrożowanych w Rezerwacie Przyrody Kaluzhskiye
Zaseki (południowa część), gdzie główna część zasięgu stad obejmuje chroniony
obszar, gdzie wycinka jest zabroniona. Jednak w 2006 roku huragan przeszedł
nad rezerwatem i zniszczył około 1% lasu na jego południowym krańcu.
Dwie samice zostały bytowały w różnych grupach w Parku Narodowym Orlowskie Polesie. Huragan z 2006 r. nie spowodował żadnych szkód na obszarze bytowania żubrów, jednak hektary lasów są corocznie wycinane wokół jak również na
terenie samego parku.
Obroże GPS zostały zaprogramowane na przesyłanie 24 lokalizacji na dobę, co
godzinę. Dla każdej samicy określiliśmy areał w okresie bezśnieżnym za pomocą
metody MCP100%. W każdym areale obliczyliśmy proporcję powierzchni strat
w lasach od 2000 r. do roku zaobrożonia zwierząt bez włączania tego ostatniego.
Dla każdej samicy ustalono proporcję lokalizacji należących do wielokątów strat
leśnych. Preferecje żubrów do obszarów utraty lasu określono za pomocą indeksu
Jacobsa, którego wartość, od –1 do +1, interpretuje się od unikania do preferencji
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przez brak związku. Ponadto przeprowadzono osobną analizę w rezerwacie
Kałuzskie Zasieki uwzględniając straty spowodowane przez huragan w 2006 r.
W rezerwacie Kałuzskie Zasieki wskaźnik wynosił 1,1 ± 0,3% (średnia ± SD).
Indeks Jacobsa oznaczał unikanie rejonów wylesionych: –0,48 ± 0,12. Wskaźnik
strat spowodowanych huraganem z 2006 r. w areale samic wynosił 0,57 ± 0,07%
a indeks Jacobsa sugerował większe unikanie: –0,60 ± 0,22. Oczywiście żubr
unika wiatrołomów, a duża liczba przewróconych drzew utrudnia poruszanie. Nie
mogliśmy odróżnić wiatrołomów od drzew leżących z powodu wycinki na terenach otaczających rezerwat. Stwierdziliśmy ogólnie negatywny stosunek żubrów
do strat w powierzchni zalesionej.
W Parku Narodowym Orlovskie Polesie wskaźnik strat w lasach wynosił 4 ± 2%
areałów samic, indeks Jacobsa wykazywał słabą ich atrakcyjność: +0,22 ± 0,02.
Żubry nie unikają tutaj miejsc wycinki drzew, wykazują słabą preferencję. Możliwe że wielkość udziału zrębów w areale stada wpływa na częstotliwość ich penetracji przez żubry. Ponadto żubry mogą preferować miejsca wycinki w okresie
wiosennym po stopieniu się śniegu, gdyż na otwartych powierzchniach wcześniej
pojawia się roślinność zielna. Może to powodować słabą preferencję względem
takich terenów, ale w okresie wycieleń grupy samic powracają w głąb lasu.

Szkody od żubrów w Bieszczadach
Maciej Ciuła
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

W ostatnich latach, wraz ze wzrostem liczebności żubra, szkody przez niego
powodowane w lasach bieszczadzkich są coraz większe. Od 2014r. niemalże
pięciokrotnie zwiększyła się powierzchnia drzewostanów, na których odnotowuje się szkody gospodarczo istotne (ponad 20% uszkodzonych drzew). Coraz
większe stada żubra, skoncentrowane na zbyt małym obszarze, niszczą drzewostan w sposób, którego nie da się nie zauważyć – nie tylko młode pokolenie
lasu ale „nękane” są również starsze drzewa. Obtarcie kory, obgryziona szyja
korzeniowa, złamane starsze i młodsze drzewa, spałowane i obgryzione pnie
to jest coraz częstszy widok w lasach bieszczadzkich. Liczebność żubra w tej
części polskich Karpat znacznie przekroczyła już docelową wartość 400 osobników jaka miała być osiągnięta w całych Bieszczadach. W celu zapewnienia
realizacji nadrzędnego zadania postawionego przed leśnikami, którym jest
zachowanie trwałości lasu, niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do
zmniejszenia presji wywieranej przez żubry na las, który jest niezbędny dla
ich przetrwania.
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The damages done by wisents in Bieszczady
In recent years, with the increase in the number of wisents, damages caused by
them in the forests of Bieszczady are growing. Since 2014, forested area with
economically significant damages (over 20% of damaged trees) increased almost
by five times. Growing wisents herds, concentrated within too small area, destroy
tree stands in a way that cannot be overlooked – not only the younger generation
of the forest, but also older trees are “harassed”. Damaged bark, gnawed root,
broken older and younger trees, debarked and bitten trunks is an increasingly
common sight in the forests of Bieszczady. The number of E. bison in this part
of Polish Carpathians has significantly exceeded the target value of 400 individuals, which was to be achieved in the entire Bieszczady region. In order to ensure
the implementation of the superior task set up for foresters, which is to preserve
the sustainability of the forest, it is necessary to take measures to reduce the pressure exerted by the wisents on the forest, that is necessary for their survival.

Restytucja wolnej populacji żubrów w polskiej części
Puszczy Białowieskiej
Jerzy Dackiewicz
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Wyginięcie ostatniej wolno żyjącej populacji żubrów nizinnych w 1919 r.
spowodowało ich 33-letnią nieobecność w naturalnym środowisku Puszczy
Białowieskiej. Pomyślny rozwój restytucji żubrów w Białowieży w okresie
międzywojennym i po II wojnie światowej pozwolił na utworzenie hodowli
wolnej. W polskiej części Puszczy Białowieskiej pierwsze żubry zostały
wypuszczone w 1952 roku. Były to dwa roczne samce (M 816 Pomruk i M
817 Popas). W okresie 1952–1966 wypuszczono z rezerwatów hodowlanych 38
(14,24) żubrów. Z tej grupy, po odliczeniu zwierząt wypuszczonych i następnie
odłowionych, które nie wzięły udziału w rozrodzie, grupa założycielska składała się z 28 żubrów: 9 samców i 19 samic.
Wszystkie żubry, które brały udział w odrodzeniu wolnej populacji pomimo
tego, że były trzymane w niewoli przez kilka pokoleń, szybko adoptowały się
do życia na swobodzie. Pochodziły one z hodowli rezerwatowej w Białowieży,
a ich przodkowie wywodzili się z Puszczy Białowieskiej.
Pierwsze cielę w stadzie wolnym urodziło się w 1957 roku, ale jego
matka została pokryta jeszcze w rezerwacie. W 1958 urodziło się dwa cielęta,
a w następnych latach przyrost naturalny powodował szybki wzrost populacji.
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W 1965 roku, w polskiej części Puszczy Białowieskiej żyło już ponad 100 żubrów, a w 1971 roku liczebność populacji przekroczyła 200 osobników.
W latach 1957–2018 w białowieskiej populacji urodziło się 2550 (1191,
1305, 54 płeć nieznana) cieląt.
Od początku istnienia wolnej populacji (1952–2018) padło 519 (305, 212, 2
płeć nieznana) żubrów.
Regulację liczebności wolnej populacji w Puszczy Białowieskiej rozpoczęto
w 1971 roku odłowieniem 7 (2, 5) młodych żubrów, które zostały przewiezione
do Puszczy Boreckiej. Stan żubrów był regulowany drogą redukcji (odłowy,
odstrzały) o około 10% każdego roku, co zapewniało stabilizację liczebności
na poziomie 210–270 osobników. W 1999 roku liczebność żubrów w polskiej
części Puszczy przekroczyła 300 osobników (311), w 2006 – 400 (402), w 2012
– 500 (504), aby w 2017 roku przekroczyć 600 osobników (654). Tak szybki
wzrost populacji był spowodowany znacznie zmniejszoną ich redukcją (np.
w latach 2016–2018 odłowiono tylko 6 (1, 5) żubrów, a odstrzelono 11 (7, 4)
osobników).
W latach 1955–2018 odłowiono 366 (135, 231) żubrów, a odstrzelono 956
(474, 482) osobników. Z białowieskiej populacji w tym czasie usunięto łącznie
1322 (609, 713) żubry.
W białoruskiej części Puszczy pierwsze żubry wypuszczono na wolność
w 1953 roku. Były to żubry linii białowiesko-kaukaskiej. Na mocy postanowień zawartych w rezolucji konferencji z 1961 roku dotyczącej hodowli
żubrów w Puszczy Białowieskiej przystąpiono do stopniowego wywozu tych
zwierząt i zamiany na żubry nizinne czystej krwi. W 1964 roku odłowiono
z wolności w białoruskiej części Puszczy wszystkie żubry linii białowiesko-kaukaskiej, a ostatnie sztuki wywieziono w 1968 roku. W latach 1949–1967
przywieziono 49 (31,18) żubrów nizinnych pochodzących z Polski i Prioksko-Terrasnego rezerwatu w Rosji. Wśród żubrów nizinnych przywiezionych
z Polski, 5 osobników pochodziło z Pszczyny, pozostałe 24 – z rezerwatu
w Białowieży. Na początku lat 70-tych wschodnia populacja żubrów była już
ostatecznie uformowana i nie ingerowano w jej skład.
Liczebność populacji żubrów w białoruskiej części Puszczy rosła systematycznie do 1990 roku kiedy osiągnęła 315 osobników. Wpływ na to miał
niewątpliwie długi okres, podczas którego nie stosowano żadnej regulacji
liczebności w tej populacji.
Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje populacja żubrów znacznie większa
od ostatniej wolnej populacji z początku XX wieku. Jest to jedyna na świecie tej wielkości wolna populacja żubrów nizinnych. Stan żubrów w polskiej
części Puszczy Białowieskiej na koniec 2017 roku wynosił 654 osobniki, zaś
w części białoruskiej – 560.
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The restitution of free roaming population of European bison
in Białowieska Forest
The extinction of the last free-living lowland E. bison population in 1919, caused
33-year absence of the species in the natural environment of the Białowieska Forest. The successful development of European bison herd in Białowieża in the interwar period and after World War Second allowed for the creation of a free roaming
population. In the Polish part of the Białowieska Forest, the first European bison
were released in 1952. They were two year old males (M 816 Pomruk and M
817 Popas). In the period 1952 – 1966, 38 (14,24) wisents were released from
breeding reserves. From this group, after capturing of some animals which did not
participate in reproduction, the founding group consisted of 28 wisents: 9 males
and 19 females.
All released animals despite being kept in captivity for several generations,
quickly adapted to free conditions. They came from breeding reserves in Białowieża, and their ancestors came from the Białowieska Forest.
The first calf in the free herd was born in 1957, but its mother was already
pregnant in the moment of releasing. In 1958, two calves were born, and in the following years the natural increase caused a rapid population growth. In 1965, over
100 European bison lived in the Polish part of the Białowieska Forest, and in 1971
the population exceeded 200 individuals.
In the years 1957–2018, 2,550 (1191 males, 1305 females and 54 sex unknown)
calves were born in the Białowieska population. From the beginning until now
(1952–2018), 519 (305, 212, 2 sex unknown) animals died.
The regulation of the free population size in the Białowieska Forest began
in 1971 with the capturing of 7 (2, 5) young animals, which were transported
to the Borecka Forest. The European bison population was regulated by reduction
(capturing, harvest) on the level of ca 10% per year, which ensured the population size between 210–270 individuals. In 1999, the number of European bison
in the Polish part of the Forest exceeded 300 individuals (311), in 2006 – 400
(402), in 2012 – 500 (504), to exceed 600 individuals in 2017 (654). Such rapid
population growth was caused by significantly lower level of reduction (eg in three
years 2016–2018 only 6 (1, 5) animals were captured, and 11 (7, 4) were shot).
Between 1955–2018, 366 (135, 231) wisents were captured and 956 (474,482)
were shot, so from the population in total 1322 (609, 713) animals were removed.
In the Belorussian part of the Forest, first wisents were released in 1953.
These animals belong to Białowieża-Caucasian line. According to the statements
of the conference of 1961 concerning European bison breeding in the Białowieska
Forest, only Lowland animals should live in the wild there. In 1964 all individuals from the Białowieża-Caucasian line were captured in the Belarussian part
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of the Forest, and the last one was moved away in 1968. In the years 1949 – 1967,
49 (31.18) lowland wisents from Poland and the Prioksko-Terrasny reserve were
released. Among the lowland animals imported from Poland, 5 individuals were
of Pszczyna origin, the remaining 24 from the reserve in Białowieża. At the beginning of 1970s, the Byelorussian population was finally formed.
The size of the free population in the Byelorussian part was systematically
growing until 1990 when it reached 315 individuals. This was undoubtedly due
to the long period with no selection within this population.
Currently, the Białowieska Forest is inhabited by wisent population much larger
than the last natural population on the beginning of the 20th century. It is the only
free roaming population in the world of this size. Its numbers in the Polish part
of the Białowieża Primeval Forest at the end of 2017 were 654 individuals, while
in the Byelarusian part – 560.

Żubr w działaniach Białowieskiego Parku Narodowego
Katarzyna Daleszczyk, Hanna Schmidt
Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Żubr to flagowy gatunek Białowieskiego Parku Narodowego. Zgodnie z zapisami planu ochrony dla BPN oraz planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, BPN prowadzi szereg działań
na rzecz żubra, jak:
1. prowadzenie hodowli restytucyjnej,
2. poprawa struktury genetycznej żubra w hodowli zamkniętej i populacji
wolno żyjącej,
3. monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego żubrów,
4. utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej, zimowe dokarmianie,
5. porządkowanie i odkażanie miejsc zimowego dokarmiania,
6. łagodzenie konfliktów,
7. działania edukacyjne, szkolenia przewodnickie itd.
The European bison in activities of Białowieski National Park
The European bison is a flagship species of Białowieski National Park. According to the Plan of BNP conservation and Protective Tasks Plan for Natura 2000
Puszcza Białowieska PLC200004, BNP carries on various activities aimed at conservation of European bison:
1. restitution breeding of European bison,
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2.	improvement of the genetic structure of the species in both captive breeding
and free ranging population,
3. monitoring of the numbers and state of health of E. bison population,
4. maintenance and improvement of food resources; winter supplemental feeding,
5. cleaning and disinfection of winter supplemental feeding sites,
6. conflict mitigation,
7. educational activities, trainings for guides, etc.

Telazjoza – potencjalna przyczyna chorób oczu u żubrów
w Polsce
Aleksander W. Demiaszkiewicz1, Katarzyna J. Filip–Hutsch1,
Stanisław Kaczor2
1
2

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku

Nicienie z rodzaju Thelazia powodują schorzenia oczu domowych i dzikich
przeżuwaczy w Europie, Azji i Afryce i Ameryce Północnej. Przedstawicielami tego rodzaju są w Europie trzy gatunki nicieni: Thelazia gulosa, T. rhodesi
i T. skriabini. Nicienie umiejscowiają się w przewodach łzowych i w worku spojówkowym, pod trzecią powieką i na rogówce bydła, zebu, żubrów, bizonów
i bawołów. Cykl rozwojowy przebiega z udziałem żywicieli pośrednich i wektorów – much z rodziny Muscidae. Dojrzałe samice nicieni rodzą w worku
spojówkowym liczne larwy, które są zlizywane przez muchy. W jamie ciała
owadów larwy nicieni rozwijają się do stadium inwazyjnego w okresie miesiąca dwukrotnie liniejąc. Larwy inwazyjne migrują do ssawki much, skąd
w czasie kolejnego zlizywania przez nie wydzielin z oka przedostają się do
worka spojówkowego następnego żywiciela. Chorobotwórczość nicieni
z rodzaju Thelazia polega na mechanicznym drażnieniu spojówek i rogówki,
oraz na toksycznym działaniu metabolitów pasożyta. U zarażonych zwierząt
występuje ostre zapalenie spojówek, łzawienie, obrzęk i podwyższona ciepłota
powiek, nastrzykanie naczyń spojówki, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy a później ropny, powodujący zlepienie powiek. Następnie pojawia się
zmętnienie rogówki oraz jej owrzodzenie. Wtórne infekcje bakteryjne prowadzą do ropnego zapalenia gałki ocznej.
W roku 2013 u żubra byka w wieku 8 lat wyeliminowanego z powodu ślepoty w Bieszczadach w Nadleśnictwie Komańcza, stwierdzono zmętnienie
rogówki obu oczu, jej nadżerki oraz uszkodzenie soczewek i ropne zapalenie
gałek ocznych, co doprowadziło do utraty wzroku. W próbie z lewej gałki
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ocznej stwierdzono 6 nicieni, w próbie z prawego oka 4 nicienie. Cechy morfometryczne nicieni wykazały, że należą do gatunku T. gulosa.
W roku 2018 u żubra byka z Puszczy Białowieskiej (z otuliny BPN w okolicy Kamiennego Bagna) wyeliminowanego z powodu podejrzenia ślepoty
wykryto w worku spojówkowym i kanale łzowym oka prawego 24 nicienie (16
samic i 8 samców), a w oku lewym 5 nicieni (4 samice i 1 samca). Stwierdzono
również zmiany anatomopatologiczne w postaci obustronnego przekrwienia w worku spojówkowym i zmętnienia rogówki. Przeprowadzono analizę
morfometryczną, która wykazała, że nicienie należą do gatunku T. gulosa. Jest
to pierwszy przypadek ślepoty u żubra w Puszczy Białowieskiej spowodowany
przez nicienie tego gatunku. Także u chorego żubra z okolicy Trybu Pojedynackiego stwierdzono w worku spojówkowym oka prawego 6 nicieni (5 samic
i 1 samca) a w oku lewym 19 nicieni (14 samic i 5 samców) również należących
do gatunku T. gulosa.
W roku 2019 nicienie z rodzaju Thelazia zarejestrowano u 3 żubrów.
U krowy żubra w wieku 2–3 lat z Nadleśnictwa Żednia w workach spojówkowych obu oczu stwierdzono pojedyncze osobniki (1 samca i 1 samicę) T.
gulosa. Następnie u byka żubra w wieku 15 lat z okolicy wsi Gruszki wyizolowano z oka prawego 2 samice a z oka lewego 3 samice i 2 samce T. gulosa.
Ponadto u byka żubra w wieku 16 lat z Nadleśnictwa Browsk w oku prawym
wykryto 4 samice, a w oku lewym 1 samicę T. skrjabini.
Dotychczasowe zarejestrowanie inwazji nicieni z rodzaju Thelazia u bydła
na terenie kilku województw pozwala na przypuszczenie, że pasożyty te występują powszechnie na terenie całego kraju. Dlatego też podczas diagnozowania
schorzeń oczu występujących u żubrów i bydła należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia telazjozy. Niezbędne są dalsze badania nad epidemiologią
i patologią tej parazytozy u żubrów.
Thelaziosis – a potential cause of eye diseases
in European bison
Nematodes from the genus Thelazia are the cause of eye diseases in wild and
domestic ruminants of Europe, Asia, Africa and North America. Three species
have been detected in European ruminants so far: Thelazia gulosa, T. rhodesi and
T. skriabini. Nematodes are located in the conjunctival sac and tear ducts, under
nictitating membrane and on the cornea of cattle, zebu, bison and buffalo.
The life cycle involves intermediate hosts and vectors – flies from the Muscidae
family. Mature females from the genus Thelazia deposits numerous first stage larvae in the conjunctival sac of the definitive host. Tear-feeding flies ingest larvae,
which develop inside the insect and molt twice to the invasive stage during one
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month. Invasive larvae migrate to the head of the fly, and are released in the conjunctival sac of a new host mammal when the fly feeds again.
Pathogenicity of nematodes from the genus Thelazia consist in mechanical
irritation of conjunctiva and cornea as well as toxic impact of parasite metabolites.
Symptoms of Thelazia spp. infestation include conjunctivitis, lacrimation, oedema
and increased temperature of eyelids, photophobia, as well as exudate – first
mucous and serous, later purulent, causing clumping of eyelids. Then, ulcers and
scarring of the cornea appear. Secondary bacterial infections lead to purulent
inflammation of the eyeball.
In 2013, 8-year-old wisent bull was eliminated due to blindness in the Bieszczady
Mountains in the Komańcza Forest District. Necropsy revealed the corneal ulcers
and opacities of both eyes, as well as damage of lenses and purulent inflammation of eyeballs, which led to the loss of vision. Six nematodes were isolated from
the left eyeball while 4 nematodes were found in the right one. Parasites were
identified as T. gulosa on the basis of morphometrical features.
In 2018, Euroepan bison from the Białowieska Forest (buffer zone of Białowieski National Park) was eliminated due to blindness. During the necropsy, 24 nematodes (16 females and 8 males) were isolated from the conjunctival sac and tear
duct of the right eye, and 5 nematodes (4 females, 1 male) were found in the left
one. Anathomopathological changes consist in bilateral congestion in the conjunctival sac and corneal opacity. Morphometrical analysis revealed that isolated
nematodes belong to the species T. gulosa. To our best knowledge, it was the first
documented case of European bison blindness in the Białowieska Primeval Forest, caused by the infection with nematodes from the genus Thelazia.
Since that time, thelaziosis was diagnosed post mortem in 4 other wisents.
First one, necropsied in 2018, was infected with 6 and 19 nematodes T. gulosa
in right and left eye respectively. In 2019, single nematodes were isolated from
eyeballs of 3-year-old E. bison cow in Żednia Forestry. Necropsy of 15-year-old
bull from the village Gruszki, Białowieska Primeval Forest, revealed also the presence of 2 and 5 nematodes of T. gulosa in the right and left eye. Recently necropsied, 16-year-old male from the Browsk Forestry, turned out to be infected with
another Thelazia species. Nematodes identified as T. skrjabini were isolated from
both eyballs.
Recently diagnosed cases of clinical thelaziosis in European bison allow
to suspect that eye nematodes are common parasites not only in domestic, but
also wild ruminants in Poland. Therefore, when diagnosing eye diseases occurring in European bison and cattle, the possibility of telaziosis should be taken into
account. Further research, concerning epidemiology and pathology of this parasitosis in European bison is needed.
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Gruźlica bydlęca u żubrów (Bison bonasus) w OHŻ
Smardzewice
Anna Didkowska1, Monika Krajewska-Wędzina2, Wojciech Bielecki3,
Blanka Orłowska1, Sylwia Brzezińska4, Ewa Augustynowicz-Kopeć4,
Lucjan Witkowski5, Katarzyna Olbrych6, Magdalena Matuszewska7,
Michał Krzysiak8, Małgorzata Bruczyńska9, Marta Żygowska1,
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11 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa
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Gruźlica bydlęca (BTB) jest wysoce zakaźną, wyniszczającą chorobą będącą
jednocześnie groźną zoonozą. W 2013 roku potwierdzono mikrobiologicznie pierwszy przypadek BTB u żubra z Ośrodka Hodowli Żubrów (OHŻ)
Smardzewice. Stado żubrów zostało objęte kwarantanną, która trwała 5 lat.
W latach 2013–2018 w sumie 21 żubrów padło lub zostało wyeliminowanych.
W tym czasie wstrzymany został rozród oraz ośrodek nie był udostępniany
turystycznie, a jego pracownicy byli narażeni na zakażenie prątkiem bydlęcym. Posiadając wyniki badań mikrobiologicznych prób od wszystkich żubrów wydaje się, że ostateczna decyzja o likwidacji stada była słuszna i powinna
być podjęta we wcześniejszym okresie. Być może wcześniejsze wdrożenie bardziej zaawansowanej przyżyciowej diagnostyki BTB, opierającej się na bezpośrednich metodach wykrycia zakażenia, mogłoby przyspieszyć podjęcie niełatwej, ale słusznej decyzji o likwidacji osobników gatunku chronionego. Celem
pracy jest przedstawienie historii BTB w OHŻ Smardzewice.
W 2013 roku stwierdzono pierwszy przypadek BTB w OHŻ w Smardzewicach. Od tego czasu w stadzie przeprowadzano regularne badania przyżyciowe:
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śródskórną próbę tuberkulinową oraz test gamma-interferonowy. W 2015
roku na podstawie dodatnich wyników badań przyżyciowych wyeliminowano
7 żubrów. U wszystkich potwierdzono mikrobiologicznie zakażenie Mycobacterium caprae.
Wyniki badań przyżyciowych w kierunku BTB przeprowadzonych
w 2016 roku u smardzewickich żubrów były ujemne. W latach 2017–2018,
w ramach trzech immobilizacji farmakologicznych, przeprowadzono rozszerzoną diagnostykę przyżyciową w kierunku BTB (zastosowanie dodatkowych
antygenów w teście gamma-interferonowym, badania serologiczne, badania
mikrobiologiczne i molekularne z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych,
bioptatów oraz wymazów). U czterech żubrów wynik badań przyżyciowych
był dodatni. Pod koniec 2018 roku wszystkie pozostałe żubry ze stada zostały
poddane eliminacji. U czterech z sześciu żubrów badanie sekcyjne wykazało
zmiany gruźlicze, w tym u jednej krowy stwierdzono uogólnioną gruźlicę.
Zmiany anatomopatologiczne obejmowały u niej błony surowicze opłucnej
i otrzewnej tworząc tzw. perlicę. Z materiału tkankowego od tych czterech
osobników wyizolowano M. caprae.
Bovine tuberculosis in European bison (Bison bonasus)
in Breeding Center Smardzewice
Bovine tuberculosis (BTB) is a chronic, infectious disease and significant zoonosis. In 2013, the first case of BTB in the Smardzewice Breeding Center was
microbiologically confirmed. The herd in Smardzewice had been quarantined for
five years. Until the end of 2018, all 21 wisents from the herd were culled or died.
At that time breeding and touristic potential of the Center were suspended and
employees were exposed to infection of Mycobacterium caprae. Having complete
results of microbiological tests from all wisents, it seems that the final decision
on elimination of the herd was correct and should have been done earlier. Perhaps, earlier implementation of more advanced BTB diagnostics, based on direct
methods of detecting the infection, could help in making an uneasy, but correct
decision on herd liquidation. The aim of this work is to present the history of BTB
outbreak in the Smardzewice Breeding Center.
In 2013, the first case of BTB in the Smardzewice herd was confirmed. Since
then, regular in vivo tests have been conducted in the herd: TST (tuberculin skin
test) and gamma-interferon assay. In 2015, 7 wisents were eliminated due to positive results of TST and gamma-interferon assay. Mycobacterium caprae infection
was microbiologically confirmed in all of them.
The results of in vivo tests of BTB conducted in 2016 in the Smardzewice were
negative. In 2017–2018, during three pharmacological immobilizations, advanced
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in vivo diagnostics were conducted (using additional antigens in the gamma-interferon assay, serological tests, microbiological and molecular examinations from
bronchoalveolar lavage, biopsies and swabs). In four animals the results of in vivo
tests were positive. At the end of 2018 all wisents from the herd were eliminated.
In four out of six animals, the autopsy revealed tuberculosis lesions. In one of them
there was generalized tuberculosis (pleural and peritoneal lesions). M. caprae was
isolated from the tissue material from these four wisents.

Ocena statusu mineralnego żubrów na podstawie analizy
pierwiastkowej sierści i krwi – badania wstępne
Maciej Durkalec1, Agnieszka Nawrocka1, Aleksandra Paciorek1,
Mirosława Kmiecik1, Michał K. Krzysiak2, Magdalena Larska1,
Andrzej Posyniak1
1
2

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Identyfikacja czynników, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt
ma kluczowe znaczenie dla gatunków narażonych na wyginięcie. Ze względu
na to, że wyniki wcześniejszych oznaczeń zawartości pierwiastków śladowych
w wątrobie żubrów wolnożyjących i utrzymywanych w hodowli zamkniętej
wskazują na występowanie niedoborów pierwiastków niezbędnych (w szczególności Cu i Se), zdecydowaliśmy się na kontynuację prowadzonych badań.
Celem naszych badań była ocena statusu mineralnego żubrów na podstawie analizy pierwiastkowej krwi oraz weryfikacja bezinwazyjnej metody określania niedoborów wybranych pierwiastków śladowych na podstawie analizy
sierści.
Przeprowadzono oznaczenia zawartości wybranych pierwiastków (As, Cd,
Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Pb, Se, Tl i Zn) w próbkach krwi i sierści pobranych
od 23 wolno żyjących dorosłych żubrów z terenu Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej. Próbki krwi i sierści (uprzednio oczyszczone) mineralizowano na mokro techniką mikrofalową. Stężenia pierwiastków śladowych
oznaczono techniką spektrometrii mas z sprzężoną z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie (ICP-MS). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy
użyciu oprogramowania R w wersji 3.6.0. Uzyskane wyniki potwierdziły
istotne dodatnie korelacje zawartości Cu, Mo i Tl między włosami i krwią
żubra. Otrzymane wartości stężeń badanych pierwiastków zostały odniesione
do dostępnych wartości referencyjnych dla bydła domowego. Zawartość Se
we krwi wszystkich badanych zwierząt była niższa niż wartość odniesienia,
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a analiza Se we włosach potwierdziła przewlekły niedobór u 87% badanych
osobników. Stężenie Cu w próbkach krwi 30% żubrów było niższe niż wartości uznane za odpowiednie. Analizy sierści wykazała potencjalny przewlekły
niedobór Cu stwierdzono u większości badanych zwierząt (83%). Stężenie Mn
we krwi 56% żubrów było niższe niż wartość referencyjna.
Uzyskane wyniki wykazały, że analiza sierści żubrów może stanowić
dodatkowe źródło informacji o chronicznym narażeniu zwierząt na niedobory wybranych pierwiastków. Poziomy niezbędnych pierwiastków u żubrów
wolno żyjących mogą zawierać się poniżej zakresów uznawanych za prawidłowe dla bydła domowego oraz innych przeżuwaczy. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że istnieje konieczność przeprowadzenia
dalszych badań, wynikiem których było by wyznaczenie zakresów referencyjnych poszczególnych pierwiastków we krwi i tym samym przeciwdziałanie potencjalnym niedoborom, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
żubrów.
Badania zostały sfinansowane ze środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe
Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr
05–1/KNOW2/2015.
Materiał do badań został pobrany w ramach projektu SGGW finansowanego ze środków
Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Evaluation of the mineral status of European bison based
on elemental analysis of hair and blood: a preliminary research
The identification of factors that may pose a threat to animal’s health is crucial for
conservation of vulnerable species. Due to the fact that the results of our previous
studies on concentrations of trace elements in the liver of free-ranging and captive European bison revealed the presence of deficiencies of essential elements
(especially Cu and Se), we decided to continue the study.
The aim of our research was to assess the mineral status of European bison
based on the analysis of trace elements in blood and verification of elemental analysis of hair as a non-invasive method for assessing the presence of deficiencies
of selected essential elements.
The concentration of selected elements (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Pb,
Se, Tl and Zn) in samples of blood and hair collected from 23 free-ranging adult
wisents from the Białowieska, Knyszyńska and Borecka Forests was analyzed.
Samples of blood and hair (previously cleaned) were digested with inorganic
acids using microwave digestion system. Concentrations of trace elements were
analyzed using inductively-coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The
obtained results were analyzed statistically using R version 3.6.0.
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Obtained results confirmed significant positive correlations of Cu, Mo and Tl
contents between hair and blood of European bison. We compared the results with
the available reference values for domestic cattle. The content of Se in the blood
of all tested animals was lower than the reference value, and the analysis of Se
in the hair confirmed a chronic deficiency in 87% of the tested individuals. The concentration of Cu in 30% of blood samples were lower than the values considered
as normal. Potential chronic Cu deficiency was found in the majority of tested animals (83%) based on hair analysis. The concentration of Mn in the blood of 56%
of European bison was lower than the reference value.
The results showed that the analysis of hair may give additional information
on chronic deficiencies of selected essential elements in European bison. The levels of essential elements in free-ranging European bison may be below the values
considered as normal for cattle or other ruminants. Our measurements confirmed
the need for further research resulting in the development of reference ranges
of essential elements in the blood, to prevent potential deficiencies, that may pose
a threat to the health of European bison.
The research was funded by the KNOW grant from the Scientific Consortium “Healthy Animals – Safe Food”, the decision of the Ministry of Science and Higher Education No. 05–1/
KNOW2/2015.
The material was obtained in the project financed by the Forest Found (contract No
OR.271.3.10.2017)

Ocena jakości plemników żubra po rozmrożeniu,
kapacytacji i inkubacji
Anna M. Duszewska1, Stella Koster1, Magdalena Baraniewicz-Kołek1,
Wojciech Bielecki2, Wojciech Niżański3, Agnieszka Partyka3,
Wanda Olech4
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3
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Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Katedra Rozrodu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Zapłodnienie uwarunkowane jest jakością oocytów oraz plemników. Szczególne znaczenie mają kompetencje plemników do zapłodnienienia w warunkach in vitro, zwłaszcza w przypadku żubra, którego populacja nie jest liczebna,
stąd też dostępność dawców plemników jest ograniczona. Dodatkowo populacja gatunku jest zinbredowana, co negatywnie wpływa na płodność samców.
Dlatego celem niniejszych badań było porównanie jakości plemników żubra
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(Z1P, Z2L, Z3P) – grupa doświadczalna i bydła domowego (C1, C2) – grupa
kontrolna po rozmrożeniu, kapacytacji oraz inkubacji. Po rozmrożeniu, dwa
buhaje bydła domowego (C1, C2) i dwa byki żubra (Z1P, Z3P) prezentowały
podobny wysoki odsetek żywych plemników o prawidłowej morfologii, podczas gdy trzeci byk żubra (Z2L) prezentował obniżoną jakość powyższych
parametrów. Ponadto, oba buhaje z grupy kontrolnej (C1, C2) i tylko jeden
z trzech testowanych byków (Z1P) charakteryzowały sie wysokim odsetkiem
plemników o ruchu progresywnym, natomiast pozostałe dwa byki (Z2L, Z3P)
wykazywały obniżony odsetek plemników o ruchu progresywnym. Po kapacytacji również oba buhaje z grupy kontrolnej (C1, C2) i tylko jeden z byków
(Z1P) zachował wysoki odsetek plemników o ruchu progresywnym a obserwowane różnice były istotne (P<0.05). Podczas inkubacji plemników przez 18
godzin zarówno buhaje z grupy kontrolna (C1, C2) jak i byk (Z1P) wykazywały
wysoki odsetek plemników o ruchu progresywnym w porównaiu z pozostałymi
testowanymi bykami (Z2L, Z3P), a występujące różnice były istotne (P<0.05).
Niniejsze badania pozwoliły wybrać najlepszego byka (Z1P) jako dawcę plemników do zapłodnienia in vitro, a w przypadku dwóch pozostałych byków (Z2L;
Z3P) charakteryzujących się niskim odsetkiem plemników o ruchu progresywnym, zaproponować bardziej zaawansowaną technikę rozrodu wspomaganego.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Evaluation of wisent sperm quality after thawing, capacitation
and incubation
Fertilization is conditional on the quality of oocytes and sperm. Especially important is the competence of spermatozoa for in vitro fertilization. In The case of wisents, the availability of donors of spermatozoa is limited by the small size of their
population. Furthermore the species is inbreded, which can negatively influences
fertility. Therefore, the aim of this study was the comparison of the quality of spermatozoa of the wisent (Z1P, Z2L, Z3P) – the experimental group and the cattle
(C1, C2) – the control group, after thawing, capacitation and their incubation. After
thawing, two bulls (C1, C2) and two wisent males (Z1P, Z3P) presented a similar high percentage of sperm vitality and normal morphology, while one wisent
male (Z2L) presented a lower quality of these parameters. Moreover, both bulls
from the control group (C1, C2) and only one of three tested wisent males (Z1P)
showed a high level of progressive sperm motility, while the other two wisent
males (Z2L, Z3P) presented lower progressive sperm motility.
Furthermore, after capacitation, both bulls from the control group (C1, C2)
and only one wisent male (Z1P) maintained a high percentage of progressive
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motility compared to other males (Z2L, Z3P), and the differences were significant
(P<0.05). During sperm incubation for 18 hours, both cattle bulls (C1, C2) and
only one wisent male (Z1P) showed a high percentage of progressive motility
compared with the remaining tested males (Z2L, Z3P), and the differences were
significant (P<0.05). This study permitted for the choice of the best wisent male
(Z1P) as a sperm donor, and also the posibility of the utilization of more advanced
reproductive techniques in the case of the two other wisent males (Z2L; Z3P) with
lower sperm quality.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017

Habitat use and management of the reintroduced
European bison (Bison bonasus) in the South-Western
Carpathians of Romania
Mariana Druga, Alexandra Sallay-Mosoi
Association World Wide Fund Romania, Bucharest, Romania

Rewilding Europe and WWF Romania conduct in a partnership the LIFE
RE-Bison project 14NAT/NL/000987 “Urgent actions for the recovery
of European bison populations in Romania” (2016–2021), whose main objective is the successful establishment of a free-living wisent population (Bison
bonasus L., 1758) in the area of the Tarcu Mountains and the Poiana Rusca
in the South-Western Carpathian Mountains of Romania. Under the framework of this project, 62 European bison have been released between the years
2016 and 2018 and another 56 individuals will be released to the wild by 2020.
We will report about management practices and their adjustments during
the project’s implementation phase due to increased conflict situations caused
by a few individuals. By using GIS tools we analyzed habitat use, implying
landscape characteristics, altitude, temperature, slope gradients and exposure,
distance to infrastructure, of 6 collared European bison after their release
from the rewilding enclosure, dated earliest from the 31.07.2016 and latest at
the 06.09.2018, until their last date of GPS data transfer, beginning from June
2017 until today (two collars being still in use). We merged this information
with data gathered from camera trapping, tracking and direct observations
from the field to display spatial-temporal habitat use and checked for daily
distance covered in various seasons. We consider our results as a valuable
contribution to the rewilding practices towards the European bison.
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Wykorzystanie środowiska i zarzadzanie reintrodukowaną
populacją żubra w południowych Karpatach w Rumunii
Rewilding Europe i WWF Rumunia prowadzą w partnerstwie projekt LIFE RE-Bison 14NAT/NL/000987 „Pilne działania na rzecz odbudowy populacji żubrów
w Rumunii” (2016–2021), których głównym celem jest utworzenie wolnych populacji żubrów (Bison bonasus L., 1758) w rejonie Gór Tarcu i Poiana Rusca w południowo-zachodnich Karpatach. W ramach tego projektu w latach 2016–2018
wsiedlono 62 żubry, a kolejne 56 osobników zostanie wypuszczonych na wolność
do 2020 r. Będziemy informować o postępach projektu, metodach zarządzania
populacją i dostosowaniem tych metod do bieżących potrzeb z powodu pojawienia się sytuacji konfliktowych spowodowanych przez kilka osobników. Korzystając
z narzędzi GIS, przeanalizowaliśmy wykorzystanie siedliska, biorąc pod uwagę
charakterystykę krajobrazu, wysokość, temperaturę, nachylenie i ekspozycję
wzniesień, odległość od infrastruktury bazując na danych z 6 wypuszczonych
żaobrożonych żubrów śledzonych od 31.07.2016 do 06.09.2018. Do dzisiaj dwie
obroże są nadal w użyciu. Połączyliśmy te informacje z danymi zebranymi z fotopułapek i bezpośrednich obserwacji w celu oceny wykorzystania siedlisk. Wyniki
analizowano w układzie przestrzenno-czasowym biorąc pod uwagę sezonowość.
Uważamy, że nasze wyniki stanowią cenny wkład do praktyki dotyczącej wprowadzania żubrów do przyrody.

Obecność przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii
u żubrów w Polsce w latach 2017–2018
Aneta Gralak1, Anna Didkowska1, Marta Żygowska1, Wanda Olech2,
Krzysztof Anusz1
1

2

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Toksoplazmoza to powszechnie występująca na świecie choroba pierwotniacza
większości stałocieplnych gatunków zwierząt, będąca również zagrożeniem
dla ludzi. Pierwsze informacje na temat obecności przeciwciał w surowicach
wolno żyjących żubrów (Bison bonasus) pojawiły się w 2014roku. Wcześniej
wykazano obecność przeciwciał u osobników w ogrodach zoologicznych.
Wyizolowanie patogenu z poronionego płodu potwierdziło przypuszczenie, że
zarażenie może mieć negatywny wpływ na rozród tego gatunku, a tym samym
stanowić zagrożenie. Badania serologiczne ukierunkowane na wykrywanie

„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019

39

przeciwciał przeciwko T. gondii, a także przeciwko innym patogenom, są częścią monitoringu zdrowotnego populacji żubrów w Polsce.
Testem Vetline Toxoplasma ELISA kit – Ingenasa zbadano 85 próbek
surowic ( 60 od krów, 25 od byków) w kierunku obecności przeciwciał przeciwko T. gondii. Krew do badań serologicznych pobrano od żubrów podczas
przeprowadzonych w latach 2017–2018 immobilizacji farmakologicznych lub
bezpośrednio po eliminacji.
U 11 (12, 94%) spośród 85 żubrów stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko T. gondii, na poziomie powyżej 55 IU/ml (wyniki uznawane za dodatnie). Ponad 45% osobników, u których stwierdzono obecność przeciwciał,
pochodziło z Puszczy Boreckiej, 27% z Białowieskiego Parku Narodowego,
a pozostałe z Pszczyny, Puszczy Knyszyńskiej i Bieszczad. Wyniki dodatnie
wskazują na kontakt zwierząt z T. gondii. Wyniki ujemne, tj. poniżej 50 IU/ml,
świadczą o braku wcześniejszego kontaktu zwierzęcia z patogenem. W przypadku jednego osobnika uzyskano wynik niejednoznaczny, mieszczący się
w przedziale 50–55 IU/ml.
Potwierdzono narażenie populacji żubrów w Polsce na kontakt z pierwotniakiem T. gondii. Biorąc pod uwagę przypuszczenia, że T. gondii negatywnie
wpływa na rozród gatunku, konieczne jest prowadzenie dalszych badań monitoringowych, serologicznych i innych.
Praca finansowa ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Serological survey for Toxoplasma gondii in European bison
(Bison bonasus) from Poland in 2017–2018
Toxoplasmosis is a common protozoal infection affecting most of warm-blooded
vertebrates, including humans, spread worldwide. First report of T. gondii antibodies in free ranging European bison (Bison bonasus) was detected recently in 2014,
although antibodies were found earlier in some zoo collections. The disease may
be a great threat to the species as it was detected in aborted fetus, suggesting
this parasite can negatively impact reproduction and be acquired by transplacental
transmission. This study was conducted as a part of health surveillance in European bison population across Poland.
Samples were available from 85 individuals, 84 European bison from various
sites in the country (25 males, 59 females) and 1 female from Warsaw Zoo. Blood
was collected during pharmacological immobilization and sectional examination
in 2017–2018. The sera were stored at -20°C and heated to room temperature
in order to conduct enzyme-linked immunosorbent assay using Vetline Toxoplasma ELISA kit – Ingenasa following manufacturer’s instructions.
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On the whole, seroprevalence of T. gondii-specific antibodies in presented
group was 12,94%. 11 out of 85 European bison, all females, had IgG antibodies against T. gondii at the level of over 55 IU/ml, which indicates a contact with
the antigen. From positive individuals, over 45% came from Borecka Forest and
27% from Białowieska Forest. It is most likely that negative individuals, with antibodies levels below 50 IU/ml, did not have previous contact with pathogen. Only
one serum contained equivocal level of antibodies – 50–55 IU/ml.
These results confirm that European bison in Poland are exposed to Toxoplasma gondii. However, provided data is insufficient to determine the scale and
magnitude of this issue. There is a certain need for more studies concerning toxoplasmosis in the species as it may affect its conservation.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.11.2017

Wkład Lasów Państwowych w ochronę przyrody Puszczy
Białowieskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
Andrzej Grzywacz
Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Puszcza Białowieska przez wieki należała do dóbr książęcych i królewskich,
rozgraniczała w Królestwie Polskim Litwę od Korony. Po III rozbiorze Polski
(1795) znalazła się na terenie Cesarstwa Rosyjskiego w Guberni Grodzieńskiej, a od 1888 r. Stała się prywatną własnością carskiej rodziny Romanowów.
W latach 1843–1847 rosyjski Zarząd Puszczy dokonał jej całkowitego skartowania i wytyczenia sieci dróg oraz linii ostępowych i oddziałowych. Podzielono wówczas Puszczę na 541 oddziałów w kształcie prostokątów o bokach
2 x 1 wiorstę, później na 1147 oddziałów o bokach wiorsta na wiorstę (500
sążni, 1066,8 m). Po odzyskaniu w 1918 r. przez Polskę niepodległości, cały
obszar Puszczy znalazł się w administracji Lasów Państwowych i obejmował
129 tys. ha, podległych dyrekcji w Białowieży, podzielony na 12 nadleśnictw,
te zaś na leśnictwa i obchody. W referacie przedstawiono niezadowalający
stan drzewostanów i zwierzostanu na podstawie prowizorycznego urządzania gospodarstwa leśnego z 1922 r., zapas masy drzewnej i roczne rozmiary
użytkowania, a także losy umowy z angielską spółką akcyjną „Century” na
eksploatację Puszczy.
Wobec braku ustawy o ochronie przyrody, a następnie niemożności po jej
uchwaleniu w 1934 r., wydawania rozporządzeń wykonawczych, oparto się
na rozporządzeniach o państwowym gospodarstwie leśnym, zwłaszcza na
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rozporządzeniu z 1928 r., a następnie na dekrecie z 1936 r. Na tych podstawach
prawnych tworzono liczne rezerwaty na terenach nadleśnictw w całym kraju
oraz parki narodowe, jako samodzielne „jednostki administracyjne szczególne” w ramach Lasów Państwowych, w tym Białowieski PN.
Administracja leśna brała udział i w znacznym stopniu finansowała utworzenie w Puszczy Białowieskiej: 6 rezerwatów przyrody; bobrzej kolonii na
Narewce, bliżej źródeł, gdzie nie było spławu drewna; wykup enklaw łąkowych własności prywatnej, gmin i wspólnot parafialnych o łącznej wielkości 4719,5 ha; zbudowanie ogrodzenia Nadleśnictwa Rezerwat od strony
Polany Białowieskiej; utworzenie muzeum przyrodniczego (1930) im. Jana
Miklaszewskiego (wybitnego leśnika, później rektora SGGW); utworzenie
przy Parku Laboratorium Biologicznego oraz szkoły dla leśniczych; zlecenie
wykonania map glebowych i typologicznych; wytyczenie szlaków turystycznych – pieszych i dla pojazdów konnych; restytucję żubra; udaną reintrodukcję niedźwiedzia; przesiedlenie łosi (zagroda Grudki); rozpoczęcie prac
nad hodowlą tarpana leśnego (konika polskiego). Jak na bardzo krótki, tylko
20 letni, okres międzywojenny administracja leśna dokonała dużo dla dobra
gospodarki leśnej i dla ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej.
The contribution of State Forests in nature protection
of Białowieska Forest in twenty-year period between two
World wars
The Bialowieska Forest belonged to the royalty for centuries and separated Lithuania from the Kingdom of Poland. After the Third Partition of Poland (1795),
the Forest became a part of the Russian Empire in the Grodno Governorate,
and from 1888 it became a private property of the Tsars of Romanov family. In
the years 1843–1847, the Russian Board of the Forest performed a complete
survey there and set out a network of roads and lines. At that time, the Forest was
divided into 541 compartments in the shape of rectangles with sides 2 x 1 verst,
later on 1147 sguares with the side one a verst long (1066.8 m). After indepence
of Poland in 1918, the whole area of the Forest (129,000 ha) was administered by
the State Forests supervised by the directorate at Białowieża, and divided into 12
forest districts. The paper presents unsatisfactory condition of forest stands and
wildlife based on the provisional setting up of a forest holding in 1922, the stock
of wood mass and the annual use, as well as the fate of the agreement with
the English joint-stock company “Century” for the exploitation of the Forest.
In the absence of the Nature Conservation Act, and then the impossibility
after its adoption in 1934 to issue implementing regulations, the management
of the Forest was based on the regulations on state forestry, in particular from

42

Streszczenia referatów

1928 and 1936. On the basis of these regulations many reserves and national
parks were established in the whole country as independent “special administrative units” within the State Forests, including Białowieski National Park.
Forest administration took part and financed, to a large extent, the creation
of 6 nature reserves in the Białowieska Forest; purchase of meadow enclaves
from private owner communes and parish communities with a total area of 4,719.5
ha; building a fence of the Reserve from the side of Polana Białowieska; creation
of a natural museum (1930) named afer Jan Miklaszewski (an outstanding forester, later Rector of the Warsaw University of Life Sciences); creation of a biological laboratory and school at the Park; ordering soil and typological maps; marking tourist routes for pedestrians and horses; restitution of the European bison;
successful reintroduction of the brown bear; resettlement of moose (Grudki farm);
and initiation of breeding the Polish koniks. For a very short, only 20-year interwar period, the forest administration considerably contributed to the improvement
of forest management and the protection of the Bialowieska Forest.

An attempt towards the extension of the knowledge
on European bison biology based on research
in Vologda region
Igor Vladimirovich Gusarov
North-West Research Institute of Dairy and Grassland Economy, a separate division of the
Federal State Budgetary Institution of Science “Vologda Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences”, Vologda, Russia

According to the inventory data at the beginning of 2019, there were in total
1207 European bison in Russia. Still the level of knowledge about European
bison biology is not satisfying, so the presented research is adding some new
information. Research carried out in the Vologda region based on field study
aimed to determine the results of introduction of the species to the north
of the European part of Russia. The constant increase of the population proved
once more the suitability of habitats there. Looking for environmentally optimal living conditions for wisents, the method of habitat selection, the feeding
capacity of the area, the social behawior of the species is very important. It
should be noted that despite the high inbreeding level, the species shows high
plasticity and can adap to new living conditions. The lack of access to water
during long winter with deep snow cover do not affect the viability of animals.
The variety of plants consumed by wisents is ample. The basis of their diet
consists of Poaceae, Compositae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Salicaceae.
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Browse and tree bark constitute on average 30% of annual diet but in winter
it grows up to 70%. The first mating occurs at the age of four, and calving
takes place in late May – June. The reproductive coefficient was 1 calf for 1.5
years. The length of daily movements is between 5 and 30 km. Ten species
of nematodes, one type of tapeworms as well as roundworms were recorded
in wisents from this region. Thus, the European bison there show high viability, ability to adaptation to new habitat conditions, and the lack of negative
impact on the ecosystem.
Próba rozszerzenia wiedzy o biologii żubra na podstawie
badań stada w regionie Wołogdy
Według danych inwentaryzacyjnych na początku 2019 r. w Rosji było łącznie 1207
żubrów. Nadal poziom wiedzy na temat biologii żubra nie jest zadowalający, więc
przedstawione badania dodają nowe informacje. Badania prowadzone w regionie
Vologda bazują na obserwacjach terenowych i mają na celu ocenę wprowadzenia
gatunku na północ od europejskiej części Rosji. Stały wzrost populacji żubra udowodnił przydatność siedliska. Badania mają określić jakie są optymalne warunki
dla żubra, jego preferencje siedliskowe, pojemność wyżywieniowa obszaru, oraz
ważne badanie relacji socjalnych żubrów. Należy zauważyć, że pomimo wysokiego
poziomu inbredu gatunek wykazuje wysoką plastyczność i może dostosować się
do nowych warunków życia. Brak dostępu do wody podczas długiej zimy z wysoką
pokrywą śnieżną nie wpływa na żywotność zwierząt. Różnorodność roślin spożywanych przez żubry jest duża. Podstawą ich diety są Poaceae, Compositae,
Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Salicaceae. Żer pędowy i kora drzew stanowią
30% średniorocznej diety, ale w zimie aż do 70%. Pierwsze krycie ma miejsce
w wieku czterech lat, a wycielenia są na przełomie maja i czerwca. Współczynnik
zdolności reprodukcyjnej wynosi 1 cielę na 1,5 roku. Dziennie żubry pokonują tu
dystans od 5 do 30 km. U żubrów z tego regionu znaleziono dziesięć gatunków
nicieni, jeden rodzaj tasiemców a także obleńce. Generalnie tutejsze żubry wykazują cechy takie jak wysoka żywotność, zdolność do adaptacji do nowych warunków siedliskowych, i brak negatywnego wpływu na ekosystem.
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To meta-populate or not: is that the question?
Cynthia Hartway1, Amanda Hardy2, Lee Jones3, Brendan Moynahan2,
Keith Aune1,4, Kathy Traylor-Holzer5, Blake McCann2, Greg Schroeder2,
and Glenn Plumb2,4
1
2
3
4
5

The Wildlife Society, USA
The National Park Service, USA
The U.S. Fish and Wildlife Service, USA
IUCN Species Survival Commission, Bison Specialist Group
IUCN Species Survival Commission, Conservation Planning Specialist Group

In the 20th century, American plains bison (Bison bison bison) conservation by
the United States Department of the Interior’s (DOI) focused on stabilizing
individual herds and protecting remaining genetic diversity, and now includes
~10,000 plains bison in 19 herds across 12 states. Most DOI bison continue
to exist in small range-restricted herds confined by fences, and are further bound
by socio-political concerns that limit long-term, large-scale ecological recovery
of the species. A limited amount of gene flow has occurred through periodic
translocations, yet concerns about disease transmission and cattle gene introgression currently limit bison transfers among many DOI units. With inbreeding depression identified as a significant limitation for bison conservation,
and to evaluate the potential genetic benefits of metapopulation management;
in 2015 the U.S. National Park Service, U.S. Fish and Wildlife Service, the Wildlife Conservation Society, Parks Canada, the IUCN SSC Conservation Planning
Specialist Group, and the IUCN Bison Specialist Group agreed to collaborate for
the first time to conduct a science-based population viability assessment of DOI
bison. For the very first time, we collaboratively standardized the collection
of information and data needed to model the long-term viability of DOI bison
as a national conservation resource. Using new genetic samples from DOI bison
herds, we 1) evaluated the probability of population persistence and the genetic
variation within and across 19 bison herds; 2) assessed genetic differentiation
and population structure, and 3) explored several innovative management scenarios to best conserve the DOI bison genetic conservation resource. Results
from this study clearly demonstrate that status quo management of DOI bison
will ultimately lead to loss of genetic diversity and accumulation of inbreeding;
and confirms that strategically facilitating gene flow among DOI bison herds
effectively mitigates the negative impacts of geographic isolation; and identified
that periodic translocations between least genetically related herds is the most
effective method of conserving genetic diversity, supporting long-term demographic stability and persistence of DOI bison populations.
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Dążyć do metapopulacji czy nie? Oto jest pytanie
W XX wieku ochrona bizonów preriowych (Bison bison bison) przez Departament
Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych (DOI) koncentrowała się na stabilizacji poszczególnych stad i ochronie różnorodności genetycznej, a obecnie
obejmuje około 10 000 osobników w 19 stadach w 12 stanach. Większość bizonów DOI nadal egzystuje w małych stadach na niewielkim areale, ograniczonych
przez grodzenia, co jest związane z problemami społeczno-politycznymi, które
ograniczają długoterminową, ekologiczną odnowę gatunku. Ograniczony przepływ genów realizowano przez okresowe translokacje, jednak obawy dotyczące
przenoszenia chorób i introgresji genów bydła ograniczają obecnie transfer bizonów wielu stadach DOI. Niewielka pula genowa i możliwa depresja inbredowa
jest zidentyfikowana jako istotne ograniczenie ochrony bizona i powoduje rozważenie potencjalnych korzyści genetycznych wynikających z tworzenia metapopulacji. W 2015 r. Służby Ochrony Parków oraz szereg innych instytucji i grupa specjalistów do spraw bizona IUCN podjęły się wspólnie zadania oceny żywotności
populacji bizona w stadach DOI. Po raz pierwszy wspólnie opracowaliśmy zbiór
danych potrzebnych do długoterminowego modelowania przeżywalności populacji
bizona w stadach DOI. Korzystając z nowych metod badań genetycznych oceniliśmy prawdopodobieństwo trwałości populacji i zmienność genetyczną w obrębie
19 stad bizonów jak również strukturę populacji. Na modelach zbadaliśmy kilka
scenariuszy zarządzania, aby najlepiej zachować zmienność genetyczną populacji. Wyniki tych analiz wyraźnie pokazują, że pozostawienie obecnego systemu
ochrony stad bizonów doprowadzi do utraty różnorodności genetycznej i akumulacji inbredu. Potwierdza się, że ułatwienie przepływu genów między stadami
skutecznie łagodzi negatywne skutki geograficznej izolacji oraz okresowe translokacje między stadami najmniej spokrewnionymi są najskuteczniejszą metodą
zachowania różnorodności genetycznej. Metapopulacja pozwala zachować długoterminową stabilność demograficzną i trwałość populacji bizonów w stadach DOI.
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Inter and intraspecific dynamic interactions of European
bison (Bison bonasus) based on GPS telemetry and
trailcams data
Jose A. Hernandez-Blanco1,3, Maria D. Chistopolova1, A.O. Viricheva2,
E.M. Litvinova2,3, Alexandr N. Minaev1, Taras P. Sipko1, A.D. Poyarkov1
1

2
3

A.N.Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Natural State Reserve Kaluzhskiye Zaseki, Kaluga region, Ulyanovo, Russia

In order to restore the European bison population, it is important to assess
the integration of this species into the existing communities of large mammals. As a rule, competitive interactions with other ungulates and possible
damage from large carnivores were taken into account for management.
However, monitoring the natural processes of integration of a new species
in the community can show the lack of the need for human intervention,
which ensures a balanced flow of them in the long term. However, the overlap of the home ranges of the same and different species demonstrates only
the passive interaction between them. To understand the degree of avoidance
or attraction and how independent they are from each other we analyzed GPS
telemetry locations and trailcam data using the mathematical approach provided by the package WildlifeDI for the R package.
In the Kaluzskie Zaseki Natural State Reserve European bison appeared
independently in 2002 as the result of the natural dispersion from the herd
composed by 10 males and 5 females, coming from the Orlovskoye Polesye
National Park to the south where wisent have been reintroduced in 1996.
European bison inhabited the mosaic complex of habitats of Kaluzhskie
Zaseki (with a predominance of oak, maple, and ash), inhabited by wild boar,
roe deer, moose and wolf. In 2019, the number of European bison in the reserve
is 218 individuals. In our work, we analyze data on the dynamic interaction
of 5 dyads of wisent females based on GPS telemetry in the no-feeding period
from 2012 to 2014, as well as the dynamic interaction of the wisent with wolf,
wild boar, moose and roe deer.
European bison calving sites are located also within the area around
wolf dens, where the predator is indifferent to this species. The increase
in the number of European bison occurred against the background of a stable
number of wolves, an increase in the number of moose, a sharp fluctuations
in the number of wild boar and a decrease in the number of roe deer.
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Wewnątrz i pomiędzy gatunkowe interakcje żubra na podstawie
danych z telemetrii GPS i fotopułapek
Aby chronić populację żubrów, ważna jest ocena integracji tego gatunku z istniejącymi stadami dużych ssaków. Z reguły w zarządzaniu brano pod uwagę konkurencyjne interakcje z innymi kopytnymi i ewentualne straty powodowane przez duże
drapieżniki. Jednakże monitorowanie naturalnych procesów integracji nowego
gatunku w ekosystemie może wykazać brak potrzeby interwencji człowieka, dzięki
czemu zapewnione jest dojście do równowagi w długim okresie. Jednak nakładanie się zasięgów różnych gatunków świadczy jedynie o pasywnej interakcji między
nimi. Aby poznać w jakim stopniu gatunki unikają się lub są wzajemnie zależne
przeanalizowaliśmy lokalizacje telemetryczne GPS i dane z fotopułapek przy użyciu matematycznych modeli w opcji WildlifeDI dla pakietu R.
W Rezerwacie Kaluzskie Zaseki żubr pojawił się w 2002 r. w wyniku naturalnej migracji stada złożonego z 10 samców i 5 samic, pochodzącego z Parku
Orlovskoye Polesye znajdującego się na południe od rezerwatu. Do Parku żubry
zostały reintrodukowane w 1996 r. Po przejściu żubry bytowały w mozaikowym
siedlisku rezerwatu Kałuzskie Zaseki (z przewagą dębu, klonu i topoli), zamieszkiwanym przez dzika, sarnę, łosia i wilka. W 2019 r. liczba żubrów w rezerwacie
wynosi 218 osobników. W naszej pracy analizujemy dane dotyczące dynamicznej interakcji 5 par samic na podstawie telemetrii GPS w okresie wegetacyjnym
w latach od 2012 do 2014, a także dynamicznej interakcji żubra z wilkiem, dzikiem,
łosiem i sarną.
Miejsca wycielenia żubrów znajdują się na obszarze wokół nor wilków, gdzie
drapieżnik jest obojętny względem żubra. Nastąpił wzrost liczby żubrów przy
stabilnej liczbie wilków, wzroście liczby łosi, gwałtownych wahań liczby dzików
i spadku liczby saren.

Kreatywne formy edukacji w ochronie żubra
Oliwia Janik1, Magdalena Matuszewska1, Wanda Olech2
1
2

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Edukacja pełni bardzo ważną, choć niestety wciąż niedocenianą, rolę w programie ochrony gatunku. Jest łącznikiem świata nauki ze społeczeństwem,
a jej jakość przekłada się często na poziom debaty publicznej na temat działań podejmowanych w zakresie ochrony. Działania edukacyjne kieruje się do
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różnych grup wiekowych, dzięki czemu pełnią one odmienne role w ogólnym procesie podnoszenia świadomości społecznej. Edukacja najmłodszych
wymaga tworzenia kreatywnych materiałów skupiających uwagę dzieci, wywołujących pozytywne emocje, pozostających w pamięci na dłużej, a dzięki temu
pozostawiających dobre skojarzenia z danym tematem. W tym celu w ramach
projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” Stowarzyszenie Miłośników Żubrów opracowało żubrowe puzzle anatomiczne. Składają
się one z trzech warstw nakładanych kolejno na siebie – narządów, kośćca
i części ciała żubra. Projekt konsultowano z lekarzami weterynarii, których
codzienna praca związana jest z tym gatunkiem. Puzzle rozdano wszystkim
partnerom projektu, którzy używają ich podczas wydarzeń lokalnych i pikników edukacyjnych. Szerokie zainteresowanie układanką pokazuje jak duże
jest zapotrzebowanie na specjalistyczne materiały służące edukacji przyrodniczej.
Creative forms of education in European bison conservation
Education plays a very important, albeit still underestimated role in the process
of protecting the species. It is a link between the world of science and the society, and its quality often translates into the level of public debate on the activities
undertaken in the field of protection. Educational activities are directed to different
age groups, thanks to which they play various roles in the general process of raising social awareness. Education of the youngest requires the creative materials
that focus children’s attention, evoking positive emotions, remaining in memory
for longer, and thus leaving good associations with a given topic. For this purpose, as part of the “Complex project for the conservation of European bison by
the State Forests”, the European Bison Friends Society created wisent anatomy
puzzle. It consists of three layers placed one on the top of the other – organs,
skeleton and body parts of the wisent. The project was consulted with veterinarians, whose daily work is related to this species. Puzzles were distributed to all
project partners who use them during local events and educational picnics. The
wide interest in the puzzle shows how big is the demand for specialized materials
for nature education.
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Aplikacja mobilna „Obserwator Żubrów”
Oliwia Janik1, Malwina Chilecka2, Wiesław Klimiuk2, Wanda Olech3
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Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa
Białowieski Park Narodowy, Białowieża
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Coroczne liczenie żyjących na wolności żubrów białowieskich realizowane jest
przez pracowników nadleśnictw i Białowieskiego Parku Narodowego. Termin
inwentaryzacji zależy od różnych czynników, przede wszystkim od warunków pogodowych. Liczenie wykonuje się zimą między listopadem a marcem.
Inwentaryzacje zimowe uzupełniane są danymi zbieranymi całorocznie na kartach obserwacji. Poza datą, miejscem i okolicznościami obserwacji uwzględniają one liczbę osobników, ich płeć, przybliżony wiek oraz dodatkowe uwagi
takie jak ogólny stan zdrowia zwierząt. Wraz z dynamicznie rosnącą liczebnością populacji żubra zauważono potrzebę zastosowania nowych technologii
podczas corocznych inwentaryzacji gatunku. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Stowarzyszenie Miłośników Żubrów stworzyło aplikację mobilną
„Obserwator Żubrów”. Jest ona skierowana do wszystkich zainteresowanych
osób, które po rejestracji i zalogowaniu na koncie użytkownika mogą dodawać własne obserwacje wraz ze zdjęciami, przeglądać mapę z zaznaczonymi
obszarami występowania żubrów w Polsce, a także zapoznać się z aktualnie
prowadzonymi działaniami na rzecz ochrony żubra. Obserwacje, które zweryfikowano jako wiarygodne będą brane pod uwagę w inwentaryzacji gatunku.
Dzięki szczegółowemu formularzowi obserwacji, aplikacja dostarcza cennych
informacji o lokalizacji, strukturze wiekowej i płciowej, a także stanie zdrowia
poszczególnych stad w Polsce. Aktualnie aplikacja dostępna jest wyłącznie
dla użytkowników systemu Android i można ją pobrać bezpłatnie w Sklepie
Google Play.
Mobile application “European bison Observer”
The annual counting of free-living European bison of Białowieska population
is carried out by employees of the forest districts and the Białowieski National
Park. The inventory period depends on various factors, but the weather conditions are the most important. The census is performed during winter between
November and March. Winter inventories are supplemented with data collected
all year round using observation cards. In addition to the date, place and circumstances of the observations, they take into account the number of individuals
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observed, their sex, approximate age and additional comments such as the general health of the animals. Along with the dynamically growing numbers of this
species in Poland, the need to use current technology for its annual inventory was
noticed. In response to this demand, the European Bison Friends Society created
a mobile application “European bison Observer”. It is addressed to all interested
people who, after registering and logging in to the user’s account, can add their
own observations together with photos, view the map with marked areas of European bison occurrence, as well as familiarize themselves with current activities
for the protection of wisent. The observations verified as credible and unique, will
be taken into account in the annual inventory. Thanks to the detailed observation
form, the application provides valuable information about the location, age and
gender structure as well as health status of individual herds across Poland. Currently, the application is available only to Android users and can be downloaded
free of charge from the Google Play Store.

Żubr jako baza pokarmowa dla dużych drapieżników
i padlinożerców
Wojciech Jankowski1, Maciej Januszczak2,
Aleksandra Wołoszyn-Gałęza2, Stanisław Kaczor3,
Kajetan Perzanowski 4
1
2

3
4

Nadleśnictwo Lesko, Polska
Stacja Badawcza Fauny Karpat, Pracownia Ewolucji i Ekologii Kręgowców MiIZ PAN, Ustrzyki
Dolne
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku
Instytut Architektury Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Analizowano interakcje pomiędzy dużymi drapieżnikami, gatunkami padlinożernymi i żubrami w Bieszczadach. Uwzględniono dane uzyskane w ramach
programu ciągłego monitoringu populacji żubrów w nadleśnictwach bieszczadzkich od roku 2002. Pierwszy potwierdzony skuteczny atak niedźwiedzia
był zarejestrowany w roku 2006 w Nadleśnictwie Baligród. Częstotliwość ataków wilków i niedźwiedzi na żubry rośnie wraz ze wzrostem liczebności żubrów i zasięgiem ich areału. Przy użyciu fotopułapek potwierdzono żerowanie
na tuszach żubrów przez: wilki, niedźwiedzie, rysie i orły przednie. Biomasa
martwych żubrów dostępnych w ciągu roku dla gatunków padlinożernych
w Bieszczadach została oceniona na ok. 3 tony.

„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019

51

The wisent as food supply for large predators and necrophages
Analysed were interactions among large predators, necrophageous species and
wisents of Bieszczady Mountains. Considered were data obtained in the continuous program for monitoring of wisent population in forest districts of Bieszczady
since 2002. First confirmed successful attack of a bear was recorded in 2006 at
Baligród Forest District. The frequency of bears and wolves attacks upon wisents become more frequent together with growing wisent numbers and the extent
of their range. With photo traps, confirmed was feeding upon wisent carcasses by:
wolves, brown bears, lynxes and golden eagles. The amount of wisent carcasses
available annually for necrophagous species in this region is estimated for about
3 tons.

History and future of wisent breeding in Czechia
Miloslav Jirků1,2,3, Dalibor Dostál1,2,3,4
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2
3
4

Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, České Budějovice, Czech Republic
Česká krajina, Kutná Hora, Czech Republic
European Bison Conservation Center – Regional Office Czech Republic
European Wildlife, Kutná Hora, Czech Republic

In Czech Republic, then Czechoslovakia, a modern history of breeding of European bison, after its extinction in the wild started in 1948, when the first
purebred bull Platan arrived to Prague ZOO. In 2017, the number of European bison in the Czech Republic exceeded 100 individuals, most probably
for the first time since its extirpation in the Late Middle Ages. The structure
of Czech population, totalling 116 animals in January 2019, is characterized
by exceptionally high proportion of animals in semi-free herds (~50%), all
belonging to Lowland (Białowieża) line (LB), overall dominance of LB animals (~80%), and presence of only Lowland-Caucasian line in all state ZOO
herds (~20% of country’s total).
Historia i przyszłość hodowli żubra w Czechach
W Czechach, wcześniej w Czechosłowacji, współczesna historia hodowli żubra,
po jego wymarciu w naturze, rozpoczęła się w 1948 r., gdy pierwszy czystej krwi
byk Platan przybył do ZOO w Pradze. W 2017 r. liczba żubrów w Czechach
przekroczyła 100 osobników, najprawdopodobniej po raz pierwszy od okresu późnego średniowiecza. Struktura populacji w Czechach, liczącej w styczniu 2019 r.
116 żubrów, charakteryzuje się wyjątkowo wysokim odsetkiem zwierząt w stadach
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półwolnych (~ 50%), wszystkie należące do linii nizinnej (LB), ogólna przewaga
zwierząt linii LB (~ 80%) oraz zwierzęta linii nizinno-kaukaskiej (LC) utrzymywane
wszystkie w państwowych ogrodach zoologicznych (~ 20% ogółu w kraju).

Ecological restoration by wisent grazing: from plant
communities to butterflies, dung beetles and vertebrates
Miloslav Jirků1,2,3, Daria Ashmarina1,4, Dalibor Dostál1,2,3,5
1
2
3
4
5

Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, České Budějovice, Czech Republic
Česká krajina, Kutná Hora, Czech Republic
European Bison Conservation Center – Regional Office Czech Republic
University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic
European Wildlife, Kutná Hora, Czech Republic

Approximately 20% of the Czech wisent population lives in semi-free conditions as an integral part of a natural grazing management scheme in a former military training range Milovice, near Prague, Central Bohemia. During the first 4 years of wisent + horse (Exmoor pony) joint grazing, 125 ha
of species-rich dry calcareous to mesic grasslands and open woodlands were
restored, being formerly degraded by successive overgrowth by highly competitive grasses, mostly Calamagrostis epigejos and Arrhenatherum elatius. After
the initial grassland restoration stage, multiple locally extinct or near-extinct
species of plants and animals are currently being repatriated in the habitats
restored by grazing. The repatriated species include various forbs and woody
plants, as well as diurnal butterflies, dung beatles, ground squirrells and possibly birds (e.g. Juniperus communis, Hipparchia semele, Copris lunaris, Spermophilus citellus, Athene noctua). This scientifically-based restoration program
of regional biota associated with grazing is supported by national conservation authorities and aims to inspire similar initiatives elsewhere.
Odnowa ekologiczna poprzez wypas żubra: od zbiorowisk
roślinnych po motyle, żuki gnojowe i kręgowce
Około 20% czeskiej populacji żubra utrzymywane jest w półwolnej hodowli, co stanowi integralną część projektu naturalnego wypasu na byłym poligonie Milovice,
niedaleko Pragi, w środkowych Czechach. W ciągu pierwszych 4 lat obecności
na terenie żubrów i koni (kucyk Exmoor) przywrócone zostało 125 ha bogatych
gatunkowo suchych wapiennych terenów do stanu wilgotnych łąk i rzadkich lasów,
poprzednio degradowanych przez zarastanie przez wysoce ekspansywne gatunki
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traw, głównie Calamagrostis epigejos i Arrhenatherum elatius. Już na początkowym etapie odbudowy użytków zielonych wiele gatunków wymarłych lub prawie wymarłych roślin i zwierząt powraca do odtwarzanych przez wypas siedlisk.
Powracające gatunki to różne zioła i rośliny drzewiaste, a także motyle dzienne,
żuki gnojarze, susły i niektóre ptaki (np. Juniperus communis, Hipparchia semele,
Copris lunaris, Spermophilus citellus, Athene noctua). Ten oparty na naukowych
podstawach program odbudowy regionalnej fauny i flory związany z wypasem
jest wspierany przez krajowe organy ochrony przyrody i ma stanowić przykład dla
podobnych inicjatyw w innych miejscach.

Pierwszy udokumentowany przypadek drapieżnictwa
wilka na żubrze na terenie Nadleśnictwa Lesko
Stanisław Kaczor1, Maciej Januszczak2, Aleksandra Wołoszyn-Gałęza2,
Wojciech Jankowski3
1
2

3

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku
Stacja Badawcza Fauny Karpat, Pracownia Ewolucji i Ekologii Kręgowców MiIZ PAN, Ustrzyki
Dolne
Nadleśnictwo Lesko

W Bieszczadach w ramach stałego monitoringu żubrów od roku 2006 obserwowane są interakcje pomiędzy żubrami i wilkami. Jak dotąd wszystkie takie
przypadki oceniane były jedynie na podstawie pośmiertnych oględzin ofiary
przeprowadzonych podczas każdorazowych sekcji oraz śladów pozostawionych w terenie przez żubry oraz drapieżniki. W prezentacji przedstawiono
pierwszy w pełni udokumentowany przypadek zabicia żubra przez watahę
wilków na terenie Nadleśnictwa Lesko (zachodnia subpopulacja bieszczadzka), który miał miejsce w okresie wiosennym w roku 2019. Przypadkowymi świadkami zdarzenia byli pracownicy Lasów Państwowych, którzy
zaniepokojeni odgłosami walki (warczenie wilków i ryk ofiary) udali się na
miejsce skąd dochodziły. Na miejscu znaleźli martwego żubra, świeże ślady
walki oraz oddalające się wilki, które zostały wypłoszone przez nadjeżdżający
samochód. Z relacji świadków wynikało, że zwierzęta dokonały ataku wykorzystując górzyste ukształtowanie terenu. Przybyły niezwłocznie na miejsce
lekarz weterynarii przeprowadził szczegółowe oględziny i badanie pośmiertne
stwierdzając liczne rany i ubytki tkanek zadane przez wilki w okolicach zadu,
tułowia, gardła.
Dodatkowo przedstawiono przyczyny padnięć żubrów w okresie 2014–2019
na terenie Nadleśnictw: Lesko, Baligród, Cisna i Komańcza z omówieniem
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wybranych przypadków, w szczególności zwrócono uwagę na wiek padłych
żubrów. Na podstawie przeprowadzonych oględzin padłych sztuk oraz badań
sekcyjnych ustalono, że znaczny procent żubrów padło w zaawansowanym
wieku z przyczyn naturalnych, stwierdzono też zmiany degeneracyjne i zwyrodnieniowe typowe dla osobników w podeszłym wieku.
The first documented case of wolf predation on the European bison
in the Lesko Forest District
In the Bieszczady mountains, there have been interactions between wisent
and wolves observed since 2006 – as a part of constant monitoring project
of the European bison. So far, all such cases have been assessed only on the basis
of a post-mortem inspection of the prey, carried out during each examination and
traces left in the field by wisents and predators. The presentation focuses the first
fully documented case of killing a wisent by a wolf pack in the Forest District
of Lesko (western Bieszczady subpopulation) that happened in the spring of 2019.
State Forests employees were accidentally the witnesses of the incident. They
were disturbed by the sounds (growling wolves and roaring wisent) and they went
to the place where the sounds came from. They found the dead wisent, fresh
traces of a fight and escaping wolves that were scared by the car passing by.
The witnesses said that it looked like the wolves attacked taking advantage from
the rugged terrain. The veterinary surgeon immediately made a detailed post-mortem examination, identifying numerous wounds and losses of tissues made by
the wolves on hindquarters, torso and throat.
Additionally, presented are the causes of European bison’s deaths between
2014–2019 recorded in the Forest Districts: Lesko, Baligród, Cisna and
Komancza,together with a description of selected cases with the attention paid
to the age of animals. On the basis of the examination of dead specimens, it was
found that a significant percentage of wisents died in advanced age because
of natural causes. There were degenerative variations typical for elderly individuals revealed.
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Pasteurella multocida u żubrów w Polsce
Agnieszka Kędrak-Jabłońska1, Sylwia Budniak1, Artur Jabłoński2,
Anna Szczawińska1, Monika Reksa1, Marek Krupa1, Michał K. Krzysiak3,
Krzysztof Szulowski1
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Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,
Puławy
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW,
Warszawa
Białowieski Park Narodowy, Białowieża
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa

Pasteurella multocida jest nieruchomą, nie tworzącą przetrwalników, gram-ujemną, krótką pałeczką lub kokopałeczką. Drobnoustrój ten jest często
spotykany jako komensal w górnych drogach oddechowych klinicznie zdrowych zwierząt. P. multocida może być pierwotnym lub wtórnym czynnikiem
w procesach chorobowych występujących u zwierząt domowych oraz dzikich
ssaków i ptaków. U ludzi zachorowania wywołane przez ten drobnoustrój
są rzadkie. Najczęściej występują zakażenia spowodowane ugryzieniami lub
podrapaniami przez zwierzęta.
Materiał do badań stanowiły narządy wewnętrzne, które pochodziły od
88 żubrów padłych lub eliminowanych w latach 2013–2019. Próbki do badań
bakteriologicznych posiewano na agar z dodatkiem 5% krwi końskiej oraz
podłoże MacConkeya. Identyfikację izolatów P. multocida przeprowadzano na
podstawie właściwości fizjologicznych i biochemicznych. Wykonywano również test multiplex PCR (OIE Terrestrial Manual 2018) pozwalający na równoczesną identyfikację gatunku oraz określenie typów otoczkowych A, B, D
lub F. Badanie oporności szczepów P. multocida na antybiotyki i sulfonamidy
wykonano przy użyciu metody minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz
płytki POL050 (Trek). Ocenę wyników MIC przeprowadzono na podstawie
kryteriów klinicznych CLSI oraz kryteriów epidemiologicznych EUCAST
dla amoksycyliny z kwasem klawulanowym, ampicyliny, ceftiofuru, doksycykliny, enrofloksacyny, florfenikolu, gentamycyny, penicyliny, spektynomycyny, tetracykliny, tulatromycyny oraz sulfametoksazolu potencjowanego
trimetoprimem.
W badaniach bakteriologicznych wyosobniono czternaście izolatów P. multocida. Wszystkie badane szczepy zakwalifikowano do podgatunku P. multocida
subsp. multocida. W reakcji multiplex PCR u izolatów stwierdzono obecność
otoczki typu A.
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Wszystkie badane szczepy okazały się wrażliwe na użyte substancje antybakteryjne. Jednakże jeden z czternastu izolatów miał wyższą wartość MIC
– 0.5 µg/ml dla penicyliny. Nie pozwala to na zakwalifikowanie go jako tzw.
szczep nie-dziki, na podstawie danych epidemiologicznych (nie ma kryteriów
EUCAST), jednakże stanowi podstawę, na doszukiwanie się pewnych zjawisk
wiązanych ze wzrostem oporności.
Pasteurella multocida in European bison from Poland
Pasteurella multocida is non-motile, non-sporogenous, gram-negative, short rod
or coccobacilli. This microorganism often exists as commensal in upper respiratory tract of clinically healthy animals. P. multocida may be a primary or secondary
factor in disease processes in domestic and wild mammals and birds. In humans,
disease caused by this microorganism is rare. Infections are most often caused
by bites or scratches by animals.
The internal organs of 88 European bison dead or eliminated between 2013–
2019 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 the basis of physiological and biochemical
characteristics. Multiplex PCR (OIE Terrestrial Manual 2018) allowing simultaneous identification of species and determination of capsular type A, B, D or F,
was also applied. MICs for all isolates were determined using broth microdilution
method by means of prepared microtitre plate – POL050 (Trek). The interpretation
criteria were carried out as per CLSI standards – clinical breakpoints and EUCAST
– epidemiological cut off for amoxicillin with clavulanic acid, ampicillin, ceftiofur,
doxycycline, enrofloxacin, florfenicol, gentamicin, penicillin, spectinomycin, tetracycline, tulatromycine and trimethoprim with sulphametoxazole.
In bacteriological examinations, fourteen strains of P. multocida from European
bison were isolated. All examined strains were classified as P. multocida subsp.
multocida. In multiplex PCR, the presence of bacterial capsule type A was confirmed.
All tested strains were sensitive to the antibiotic used. However, one of the fourteen strains had a higher MIC value – 0.5 μg/mL for penicillin. It does not allow
to qualify it as so-called non-wild strain, based on epidemiological data (no
EUCAST criteria), however, it is the basis for a trends associated with the increase
in resistance.
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Wpływ ochrony żubra na ekosystemy – raport
z monitoringu
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Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa
Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, Wydział Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa
Nadleśnictwo Kobiór, Piasek

Wykorzystanie dostępnych siedlisk przez żubry Bison bonasus może wiązać
się ze zmianami w ekosystemach, zarówno łąkowych jak i leśnych. Do tej
pory odnotowano niewiele badań o takim charakterze w odniesieniu do żubra.
Z tego względu od 2017 r. w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony
żubra przez Lasy Państwowe” prowadzona jest wielotorowa ocena wpływu
tego gatunku oraz zabiegów ochronnych na różne grupy taksonomiczne
w wybranych ekosystemach.
Prezentacja przedstawia dwukierunkowe badanie: a) porównanie siedlisk
łąkowych i leśnych będących pod wpływem żubra oraz pozostających bez jego
wpływu (Nadleśnictwo Kobiór i Nadleśnictwo Niepołomice), oraz b) ocenę
zmian ekosystemów łąkowych po utworzeniu nowej wolnościowej populacji
żubra (Nadleśnictwo Augustów). Przedstawiono wyniki oddziaływania na
rośliny i faunę biegaczowatych. Obecność żubra może znacząco zmienić skład
gatunkowy i liczebność osobników poszczególnych gatunków, ale poziom
oddziaływania zależy od zagęszczenia tego roślinożercy. Analiza jest obecnie
kontynuowana w Nadleśnictwie Augustów z uwzględnieniem wykorzystania
przez żubry docelowych łąk śródleśnych.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Effects of European bison conservation on ecosystems –
a report from monitoring
The use of available habitats by the European bison may involve changes in ecosystems both meadows and forests. Until now, only few studies on this issue
regarding the European bison have been reported. Therefore, since 2017, under
the framework of the project “Complex project of European bison conservation by
State Forests”, an assessment is carried out on the impact of this species and conservation measures upon various taxonomic groups in selected ecosystems. We
present a two-way study: a) a comparison of the meadow and forest stands with
and without presence of European bison (Kobiór and Niepołomice forest districts),
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and b) an assessment of the changes in meadow ecosystems after the creation of a new free living population of European bison (Augustów Forest District).
Results of impact on plants and carabids are shown. The presence of European
bison may significantly change the species composition and abundance but its
effect depends on the density of this herbivore. The analysis is currently carried
out in Augustów Forest District basing on the frequency of presence of the European bison herd in the targeted meadows within this forest complex.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017

Ocena ryzyka narażenia żubrów na pestycydy
Daniel Klich1, Rafał Łopucki2, Anna Stachniuk3, Monika Sporek4,
Emilia Fornal3, Marlena Wojciechowska1, Wanda Olech1
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3
4

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Instytut Biotechnologii, Uniwersytet w Opolu

Żubr Bison bonasus występuje głównie w dużych kompleksach leśnych, ale
niektóre stada mają tendencję do korzystania również z upraw rolnych. Intensywne żerowanie w uprawach może prowadzić do obniżenia poziomu akceptacji społecznej względem żubra oraz narażać ten gatunek na szkodliwe działanie środków ochrony roślin (pestycydów). W wielu badaniach wykazywano
negatywny wpływ pestycydów na stan zdrowia dzikich zwierząt kopytnych,
ale w przypadku żubra problem ten nie został jeszcze rozpoznany.
Naszymi celami było: (1) sprawdzenie, czy w wątrobie osobników z populacji wolnościowych i stad w zagrodach można wykryć pozostałości pestycydów,
(2) oszacowanie poziomu stężenia pozostałości pestycydów oraz (3) wskazanie
czynników, które mogą wpływać na narażenie żubrów na pestycydy.
Przebadano 36 próbek wątroby żubra z trzech wolnożyjących populacji
w Polsce (Białowieska, Knyszyńska i Borecka) oraz osobników z trzech ośrodków hodowlanych. Materiał został pobrany pośmiertnie podczas rutynowego
monitoringu populacji (od osobników znalezionych martwych lub poddanych
eliminacji) w latach 2005–2018.
W celu wykrycia, identyfikacji i potwierdzenia pozostałości pestycydów
w próbkach wątroby przeprowadzono analizy LC-QTOF-MS/MS. Potwierdzono obecność pozostałości tetrakonazolu, fluopyramu i diazynonu w 12
próbkach. Wszystkie osobniki, u których wykryto pozostałości pestycydów
należały do populacji z Puszczy Knyszyńskiej oraz były zlokalizowane na
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polach uprawnych. Nie stwierdzono pozostałości pestycydów w wątrobach
osobników z innych kompleksów leśnych ani z ośrodków hodowlanych. Uzyskane wyniki wskazują, że pasza podawana żubrom, zarówno w niewoli jak
populacjom wolnościowym, nie jest niebezpieczna dla tego gatunku – nie
naraża ich na szkodliwe dawki pestycydów. Zagrożenie występuje natomiast
w sytuacji żerowania żubrów na uprawach, szczególnie jeśli następuje ono
krótko po zastosowaniu pestycydów. Fakt ten, tj. zagrożenie dla zdrowia żubrów w wyniku możliwego kontaktu z pestycydami stosowanymi w uprawach
polnych, powinien być uwzględniony w planach ochrony tego gatunku.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Risk assessment of European bison exposure to pesticides
European bison Bison bonasus occur mainly in the large forest complexes,
but some herds tend to use agricultural crops. Crop depredation may reduce
the acceptance of local communities towards the European bison and may expose
this species to harmful contact with chemicals used for plant protection (pesticides). There is an evidence of the impact of pesticides on the health of many
wild ungulates, but for European bison this issue has not been addressed yet.
Our aims were: (1) to check whether residues of pesticides could be detected
in the liver of free living and captive individuals of European bison, (2) to estimate
the level of concentration of pesticide residues, and (3) to indicate factors that
may affect the exposure of European bison to pesticides.We studied 36 samples
of European bison liver from three free living populations in Poland (Białowieska,
Knyszyńska and Borecka) and captive individuals from breeding centers. The
material was collected post mortem during routine monitoring (individuals found
dead or eliminated) between 2005 and 2018.
LC-QTOF-MS/MS two steps analysis for detection, identification and confirmation of pesticide residues in liver samples, which included MS and targeted
MS/MS scans, were conducted. We confirmed the presence of tetraconazole,
fluopyram and diazinon residues in 12 liver samples. All individuals with pesticide
residues were inhabiting Knyszyńska forest, and all of them were present within
crops. We have not found pesticide residues in livers of individuals from other
forest complexes and breeding centers. We conclude that fodder available for
European bison, in captivity as well as in free-living conditions is not dangerous
for this species in comparison to foraging on crops, especially soon after pesticide
application. A health risk from pesticides to European bison should be included
in the conservation plans of this species.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017
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Modelowanie wskaźnika przydatności siedliska (HSI)
na podstawie zobrazowań satelitarnych
Wiesław Klimiuk, Aleksander Bołbot
Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Dane z zimowych inwentaryzacji żubrów w Puszczy Białowieskiej i jej sąsiedztwa z ostatnich kilkunastu lat, jasno wskazują, że tereny zalesione obecnej
populacji już nie wystarczają. Zwierzęta zaczynają coraz częściej przebywać
poza kompleksem leśnym również zimą znajdując pokarm poza miejscami
dokarmiania. W obliczu ekspansji gatunku rodzi się pytanie o możliwość
identyfikacji czynników warunkujących przydatność siedliska oraz czy można
to zrobić w oparciu o ogólnodostępne dane satelitarne.
W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wyniki modelowania wskaźnika HSI na podstawie danych telemetrycznych z obszaru Puszczy Białowieskiej zgromadzonych w latach 2011–2018 oraz zobrazowań satelitarnych
programu Landsat. Druga część prezentacji będzie dyskusją nad reprojekcją
modelu z Puszczy Białowieskiej na teren Nadleśnictwa Zwierzyniec RDLP
Lublin.
Praca dofinansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Habitat Suitability Index modeling based on satellite imagery
The data gathered during winter’s inventory of European bison in the Białowieska
Forest and its neighborhood for the last years, clearly indicate that the forested
areas are no longer sufficient for the present population. Animals stay outside
the forest complex more often in the winter, finding food away from the feeding
points. In the face of the species’s expansion, the question arises about the possibility of identifying factors that determine the suitability of the habitat and whether
it can be done on the basis of satellite data publicly available.
During the presentation, the results of HSI modeling will be presented based
on telemetry data from the Białowieska Forest area collected in 2011–2018, and
satellite imagery of the Landsat program. The second part of the presentation
will be a discussion on the reprojection of the model from the Bialowieska Forest
to the area of Zwierzyniec Forest District RDSF Lublin.
This research is cofinanced by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017
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Porównanie rozmieszczenia chromosomów płci na płytce
metafazowej u żubra (Bison bonasus) i bydła (Bos taurus)
Marta Kloch1, Marta Żygowska1,2, Andrzej Życzyński1,
Zuzanna Nowak-Życzyńska1, Wanda Olech1
1
2

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa

Analiza zależności w rozmieszczeniu chromosomów w obrębie płytki metafazowej jest bardzo istotna dla badaczy, bowiem pozwala na lepsze zrozumienie
biologii komórki. Początkowo zakładano, że chromosomy mogą zajmować
określone dla siebie położenie w poszczególnych fazach podziału komórkowego. Pomimo, iż ostatecznie przyjęto, że chromosomy zajmują położenie
„mniej lub bardziej” przypadkowe, dowiedziono, że istnieje kilka znanych
przypadków u ludzi, w których chromosomy znajdują się w stałych pozycjach.
W obrębie struktury chromosomów wyróżnia się domeny, które łączą zwiniętą
spiralnie chromatynę z białkowym szkieletem chromosomu. Organizacja konkretnych domen chromosomowych w obrębie obszaru peryferyjnego oraz centrum płytki metafazowej jest powiązana z wielkością chromosomu i kondensacją genów. Ze względu na ubogą literaturę dotyczącą poruszanego zagadnienia,
zarówno dotyczącą ludzi jak i zwierząt, trudno jest dostrzec związek chromosomów płciowych i ich pozycję w obrębie płytki metafazowej. Wykonano
zatem doświadczenie w celu zbadania zjawiska lokalizacji chromosomów X
i Y żubra (Bison bonasus) i bydła domowego (Bos taurus). Analizie poddano 75
płytek metafazowych samców żubra i bydła domowego. Wykazano, że u żubra
chromosom X najczęściej ulokowany był w obszarze peryferyjnym (62,7%),
a najrzadziej w centrum komórki (17,3%). Wprost przeciwnie lokalizowany
był chromosom Y, najczęściej położony był w centrum (68%), najrzadziej
w obszarze peryferyjnym (10,7%). W przypadku bydła domowego oba chromosomy, X i Y, najczęściej występowały w obszarze peryferyjnym (odpowiednio
65,3% i 57,3%), a najrzadziej w centrum płytki (odpowiednio 10,7% i 18,7%).
Wykonano również analizę położenia chromosomów płciowych względem siebie w obrębie płytki metafazowej. W przypadku tej analizy, u obu gatunków
wyniki były zbliżone. W zdecydowanej większości chromosomy były od siebie oddalone – 83,3% (bydło) i 77% (żubr). Bliskie położenie chromosomów
zaobserwowano w 23% u żubra i 16,6% u bydła. Uzyskane wyniki świadczą
o potencjale metody, która stanowi proste narzędzie w identyfikacji chromosomów płciowych pod mikroskopem, nawet bez użycia technik prążkowych.
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Comparison of the distribution of sex chromosomes
on the metaphase plate in European bison (Bison bonasus)
and cattle (Bos taurus)
Analysis of dependency in the distribution of chromosomes within the metaphase
plate is very important for researchers, because it allows for a better understanding of cell biology. Initially, it was assumed that chromosomes may occupy a specific location in each phase of cell division. Although it was finally accepted that
the chromosomes occupy a “more or less random” position, it has been proven,
that there are several known cases in humans in which chromosomes are in fixed
positions. Within the structure of chromosomes, domains are distinguished that
combine helically coiled chromatin with a chromosomal protein backbone. The
organization of specific chromosome domains within the periphery and the center
of the metaphase plate is related to the size of the chromosome and condensation of genes. Due to the poor literature on the issue discussed, both on humans
and animals, it is difficult to see the relationship of sex chromosomes and their
position within the metaphase plate. Experiments were carried out to investigate
the phenomenon of X and Y chromosome localization in European bison (Bison
bonasus) and domestic cattle (Bos taurus). The analysis included 75 metaphase
plates of male European bison and domestic cattle. It was shown that in the European bison the X chromosome was most often located in the peripheral area
(62.7%), and the most rare in the center of the cell (17.3%). On the contrary,
the Y chromosome was most often located in the center (68%), and the least
often in the peripheral area (10.7%). In the case of domestic cattle, both chromosomes, X and Y, most frequently occurred in the peripheral area (65.3% and
57.3%, respectively), and the most rare in the center of the plate (10.7% and
18.7%, respectively). An analysis of the position of sex chromosomes against
each other within the metaphase plate was also performed. In the case of this
analysis, the results were similar in both species. The vast majority of chromosomes were distant from each other – 83.3% (cattle) and 77% (European bison).
The close location of chromosomes was observed in 23% in European bison and
16.6% in cattle. The obtained results show the potential of the method, which is
a simple tool in the identification of sex chromosomes under the microscope, even
without the use of banding techniques.
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Wybrane wyciągi roślinne w żywieniu przeżuwaczy
Barbara Kołodko, Maria Sobczuk, Anna Sobieraj, Katarzyna Konefał,
Wanda Olech
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Przeżuwacze to podrząd ssaków obejmujący kilkaset różnych gatunków, charakteryzujących się rozdzielonymi ostatnimi członami kończyn, pokrytymi
dwudzielną puszką rogową. Posiadają wysokie kończyny oraz rogi lub poroże.
Ich żołądek został specjalnie przystosowany do trawienia pokarmu roślinnego. Składa się on z czterech części wzajemnie ze sobą połączonych, jednakże
pełniących odrębne role. Pierwsze trzy to przedżołądki – żwacz, czepiec oraz
księgi, zaś ostatni zwany trawieńcem to żołądek właściwy.
Jednym z istotnych składników pokarmu roślinnego przeżuwaczy są rośliny
zielne. Posiadają one długoletnią tradycję w stosowaniu zapobiegawczym oraz
leczniczym wielu schorzeń. Do substancji czynnych znajdujących się w ziołach zalicza się: alkaloidy, glikozydy, fenole, saponiny, garbniki, kumaryny,
olejki eteryczne, gorycze i śluzy. Przypisuje się im wpływ terapeutyczny na
zwierzęcy organizm. Ponadto niektóre rośliny oddziałują dodatnio na smakowitość pokarmu i jego wartość pokarmową. W przypadku łąk i pastwisk wpływają one korzystnie na różnorodność siedliska, aczkolwiek z drugiej strony
mogą obniżać wartość pokarmową pasz pochodzących z danego obszaru.
Prowadzono szereg badań mających na celu wprowadzanie do diety przeżuwaczy mieszanek ziołowych w postaci wyciągów, suszu czy też olejków.
Mają one znaczenie w przypadku żywienia zwierząt gospodarskich oraz dziko
żyjących. Ich rola znacznie wzrosła po wprowadzeniu zakazu stosowania antybiotyków paszowych. Zioła mają wpływ na regulację procesu przemiany materii, gdyż pełnią funkcję biokatalizatorów oraz wspomagającą we wchłanianiu
składników odżywczych. Rośliny zielne znajdujące się na terenach pastwisk
i łąk stanowią składnik codziennej diety wypasanych zwierząt gospodarskich
oraz dziko żyjących przeżuwaczy, w tym największego spośród nich – żubra.
Wśród najczęściej spotykanych roślin zaliczanych do flory Polski, o działaniu
prozdrowotnym możemy odnaleźć: babkę lancetowatą Plantago lanceolata,
czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, krwawnik pospolity Achillea millefolium,
miętę Mentha spp. L. czy chociażby wierzbę Salix spp. L.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017
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Selected plant extracts in ruminants nutrition
Ruminants are a suborder which includes several hundred different species, characterized by separated last parts of the limbs, covered with a bifurcated horn can.
They have long limbs and horns or antlers. Their stomach has been specially
adapted to digest plant tissues. It consists of four parts connected to each other,
but having separate roles. The first three compartments are – the rumen, the reticulum and the omasum, and the last one called the abomasum is the true stomach.
Herbal plants are one of the essential ingredients of plant food for ruminants.
They have long tradition in the preventive and curative use against many diseases.
Active substances found in herbs include: alkaloids, glycosides, phenols, saponins, tannins, coumarins, essential oils, bitter and mucus. They have assigned
a therapeutic effect on the animal’s body. In addition, certain plants have a positive
effect on the palatability of food and its nutritional value. In the case of meadows
and pastures, they have a positive effect on the habitat, although on the other
hand they may reduce the nutritional value of feeds coming from a given area.
A number of studies are being conducted to introduce herbal mixtures into
ruminants diet in the form of extracts, dried matter or oils. They are important
in the case of feeding livestock and wild animals. Their role significantly increased
after the ban on the use of feed antibiotics. Herbs have an effect on the regulation
of the metabolic process, because they act as biocatalysts and help in the absorption of nutrients. Herbaceous plants located in the pastures and meadows are
a component of the everyday diet of grazing farm animals and wild ruminants,
including the largest of them – wisent. Among the most common such plants
occurring in the Polish flora are: ribwort plantain Plantago lanceolata, wild garlic
Allium ursinum, yarrow Achillea millefolium, mint Mentha spp. L. or even willows
Salix spp. L.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017

„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019

65

Genetic characteristics of Russian and Belarusian
populations of wisent (Bison bonasus)
Olga V. Kostyunina1, Maria E. Mikhailova2, Arsen V. Dotsev1,
Irina I. Zemlyanko3, V.V. Volkova1, M.S. Fornara1, N.A. Akopyan1,
P.V. Aksenova4,6, Ekaterina L. Tsibizova5, R.A. Mnatsekanov6,
N.A. Zinovieva1
1
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Federal Science Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst,
Moscow, Russia
Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk,
Belarus
The Prioksko-Terrasny Nature Biosphere Reserve named after Mikhail Zablotsky, Sierpuchov,
Russia
Don State Technical University (DSTU), Rostov, Russia
Oka State Natural Biosphere Reserve, Ryazan region, Russia
World Wildlife Fund, Russia

Currently, the conservation of the highest possible genetic diversity in wisent
is strategically important. Wisent population counting 7532 individuals (European Bison Pedigree Book, 2019) is the result of effective international activities aimed at growth of the species population which went extinct in the wild
at the beginning of the 20th century. The population genetic parameters
of the Lowland and Lowland-Caucasian lines should be carefully studied.
Different types of markers are used to assess biodiversity and analyze population characteristics. The purpose of this study was to determine the population genetic parameters in three groups of wisents, dwelling in the the Prioksko-Terrasny Nature Biosphere Reserve (PTZ), Oka State Natural Biosphere
Reserve (OKZ) and in Belovezhskaya Pushcha (territory of Belarus) using
microsatellite markers, identifying haplotypes of the mtDNA D-loop region.
The material for the research was taken from the PTZ, (n = 69), Oka OKZ
(n = 42) and the Belovezhskaya Pushcha (Belarus) (BEL, n = 42). Sequence
analysis of the mtDNA control region of 630 bp length and multiplex amplification of 11 STR cattle loci were performed. Sequence analysis of the control region fragment showed that one haplotype identical to the sequence
KY055664 (NCBI – National Center for Biotechnology Information) was
found in all studied individuals. In all wisent groups, the BM2113 locus was
monomorphic. In the BEL and PTZ groups, the INRA23 and TGLA227 loci
were monomorphic, while in the OKZ group, the equilibrium in TGLA227
locus (P <0.01) towards homozygous genotypes was deviated. The SPS115
locus in the PTZ group and the BM1824 locus in the OKZ group linkage
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equilibrium was deviated (P <0.05). The lowest values of genetic diversity
parameters were found in BEL, while in the OKZ and PTZ groups these values were slightly higher and similar to each other, except for a larger number
of private alleles in the OKZ group. In the BEL group, no private alleles were
identified. The differentiation among them was in the range of 0.030–0.084
and 0.002–0.008 by FST and DJost, respectively. The high level of similarity
between the OKZ and PTZ populations was observed. Our studies allowed
us to identify unique alleles in OKZ and PTZ wisent populations, and also
showed their greater genetic diversity in comparison with BEL, which apparently is due to the Russian wisent foundation from a larger number of individuals and their belonging to the Lowland-Caucasian line.
The studies were carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic
Research, project No. 18–516–00008.

Genetyczna charakterystyka rosyjskiej i białoruskiej
populacji żubra
Aktualnie zachowanie jak największej różnorodności genetycznej żubra ma znaczenie dla dalszej ochrony gatunku. Populacja żubrów licząca 7532 osobników
(Księga Rodowodowa Żubrów, 2019) jest wynikiem skutecznych działań międzynarodowych mających na celu wzrost populacji gatunku, które wyginął w naturze
na początku XX wieku. Parametry genetyczne populacji linii nizinnej i nizinno-kaukaskiej należy dokładnie zbadać. Różne rodzaje markerów są używane do oceny
różnorodności i analizy cech populacji. Celem tego badania było określenie parametrów genetycznych populacji w trzech grupach żubrów, żyjących w rezerwacie
biosfery przyrody Prioksko-Terrasny (PTZ), Naturalnym Rezerwacie Biosfery Oka
(OKZ) i Puszczy Białowieskiej (terytorium Białorusi) (BEL) przy użyciu markerów
mikrosatelitarnych identyfikującących haplotypy pętli D mtDNA. Materiał do badań
pochodził z PTZ (n = 69), OKZ (n = 42) i BEL (n = 42). Przeprowadzono analizę
sekwencji regionu kontrolnego mtDNA o długości 630 pz i amplifikację 11 loci STR
bydła. Analiza sekwencji fragmentu regionu kontrolnego wykazała, że u wszystkich badanych osobników znaleziono jeden haplotyp identyczny z sekwencją
KY055664 (NCBI). We wszystkich grupach żubrów locus BM2113 był monomorficzny. W grupach BEL i PTZ loci INRA23 i TGLA227 były monomorficzne, podczas gdy w grupie OKZ zachwiana była równowaga w locus TGLA227 (P <0,01)
w kierunku względem homozygotycznych genotypów. Stwierdzono róweiż odchylenie od równowagi locus SPS115 w grupie PTZ i locus BM1824 w grupie OKZ
(P <0,05). Najniższe wartości parametrów zmienności genetycznej stwierdzono
w grupie BEL, natomiast w grupach OKZ i PTZ wartości te były nieco wyższe
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i podobne do siebie, z wyjątkiem większej liczby prywatnych alleli w grupie OKZ.
W grupie BEL nie zidentyfikowano żadnych prywatnych alleli. Różnica między
grupami mieściła się w zakresie odpowiednio 0,030–0,084 i 0,002–0,008 na podstawie oszacowanych FST i DJost. Zaobserwowano wysoki poziom podobieństwa
między populacjami OKZ i PTZ. Nasze badania pozwoliły nam zidentyfikować
unikalne allele w populacjach żubrów OKZ i PTZ, a także wykazały ich większą
różnorodność genetyczną w porównaniu z BEL, które najwyraźniej były spowodowane przynależnością do różnych linii genetycznych i dużą liczbą osobników
założycielskich stad PTZ i OKZ
Badania przeprowadzono przy wsparciu finansowym Rosyjskiej Fundacji Badań Podstawowych, projekt nr 18–516–00008.

Plastyczność pokarmowa żubra kluczem
do przetrwania gatunku
Rafał Kowalczyk1, Emilia Hofman-Kamińska1, Herve Bocherens2,
Jan M. Wójcik1
1
2

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża
University of Tübingen, Germany

Żubr jest dużym roślinożercą, który w przeszłości został zepchnięty do środowisk leśnych na skutek zmian środowiskowych i wzrastającej presji człowieka. Populacje tego gatunku były też odtwarzane w środowiskach leśnych
po wyginięciu w stanie dzikim na początku XX wieku. Jednak historia ewolucyjna i cechy morfologiczne (m. in. szeroki pysk i zęby o wysokich koronach)
wskazują na przystosowanie żubra do środowisk bardziej otwartych oraz
diety z dużym udziałem roślinności trawiastej. Czynnikami, które pozwoliły żubrom przetrwać w środowisku leśnym w przeszłości oraz przystosować się do niego w procesie odtwarzania gatunku była najprawdopodobniej
jego plastyczność pokarmowa oraz mikroselekcja środowisk. Badania izotopowe wskazują na dużą zmienność użytkowanych środowisk i diety żubra
w przeszłości i w czasach współczesnych, o wiele większą niż u innych dużych
roślinożerców. Ekspansja lasów na początku holocenu oraz wzrastająca presja człowieka spowodowała zmianę wzorca użytkowania środowisk z bardziej otwartych we wczesnym holocenie i okresie poprzedzającym neolit, na
leśne w okresie neolitu i późnego holocenu. Badania diety żubra w czasach
współczesnych świadczą o wysokiej plastyczności strategii żerowania żubrów
oraz reakcji na sezonowe zmiany biomasy i skład gatunkowego roślinności.
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Zestaw najczęściej zjadanych roślin wskazuje na selekcję bardziej otwartych
powierzchni w lesie, jak luki, zręby czy doliny rzeczne. Żubr jest w lesie
liścio- i ziołożercą, który preferuje łatwo strawialny pokarm, zjadając roślinność trawiastą jedynie w okresach niedoboru innych roślin, głównie wczesną
wiosną i jesienią. Jednak brak pokarmu w lesie w okresie zimowym powoduje konieczność zimowego dokarmiania lub wywołuje migracje sezonowe na
tereny otwarte i rolnicze, co zwiększa konflikty. Reintrodukcje do środowisk
zapewniających pokarm dla żubrów przez cały rok oraz ograniczenie opieki
człowieka wydają się jednymi z najważniejszych wyzwań w ochronie gatunku.
Foraging plasticity of European bison – a key for species survival
European bison is a large herbivore, which has been in the past forced to forest
habitats due to environmental changes and increasing human pressure. Populations of this species were also restored in forest habitats after extinction in the wild
at the beginning of the 20th century. However, evolutionary history and morphological traits (including wide muzzle and hypsodont teeth) indicate the adaptation
of this species to more open habitats and diet with a high proportion of graminoids.
The factors that allowed the European bison to survive in forest habitats in the past
and adapt to them in the process of species restoration were most likely their
foraging plasticity and micro-selection of habitats. Isotopic analyses indicate high
variability of the pattern of habitat use and diet in the past and in modern populations, much higher than in other large herbivores. The expansion of the forests at
the beginning of the Holocene and increasing human pressure caused shift in foraging habitats from more open vegetation in the Early and pre‐Neolithic Holocene
to more forested landscapes during the Neolithic and Late Holocene. Diet analysis in modern European bison indicate high plasticity in foraging strategies and
response to seasonal changes in biomass and the species composition of plants.
European bison in the forests are browsers which continuously adjusts their diet
according to seasonal availability of easily digestible non-grass vegetation. A set
of plants consumed indicates the selection of more open areas in the forest, such
as gaps, clearings or river valleys. However, the lack of the forage in the forest
during the winter, causes the necessity of winter supplementary feeding or initiates
seasonal migrations to open and agricultural areas, which increases conflicts.
Reintroductions to optimal habitats that secure the forage for European bison
year round and reduction of human care seems to be one of the most important
challenges of species conservation management.
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Pionierzy restytucji – w 90 rocznicę odrodzenia żubrów
w Puszczy Białowieskiej
Małgorzata Krasińska, Zbigniew A. Krasiński
Białowieża, Polska

Losy żubra stanowią przykład jak szybko można doprowadzić gatunek do
krawędzi zagłady i jak wiele trudu trzeba włożyć w jego odrodzenie. Uratowanie żubra od zagłady jest dziełem europejskich przyrodników (zoologów,
leśników, hodowców). Grono osób, które przyczyniły się do uratowania żubrów od zagłady jest bardzo duże, niektórzy brali bezpośredni udział w pracach
nad restytucją, inni przyczynili się do tego dzieła w sposób pośredni. W 90
rocznicę rozpoczęcia restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej przywołajmy
pamięć o pionierach tego dzieła.
Dr Konradowi Wróblewskiemu zawdzięczamy wszechstronny opis ostatniej, wolnej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej. Prof. Władysław
Szafer poparł inicjatywę utworzenia parku narodowego umożliwiając rozpoczęcie restytucji żubra w rezerwatach w Białowieży. Prof. Jan Sztolcman
zainicjował międzynarodową współpracę na rzecz ochrony żubra. Prof. Jan
Jerzy Karpiński w praktyce realizował prace prowadzące do odrodzenia
gatunku Bison bonasus w Puszczy Białowieskiej. Gerd von der Groeben był
pierwszym redaktorem Rejestru Żubrów (poprzednika Księgi Rodowodowej
Żubrów) wydanym w 1932 r. w Niemczech. Dr Erna Mohr zoolog, aktywny
działacz ochrony przyrody, członek Zarządu MTOŻ, a po II wojnie światowej członek Grupy do Spraw Żubra przy IUCN zbierała dane rodowodowe
żubrów i opracowała drugi (1933) i trzeci (1937) zeszyt Księgi Rodowodowej.
Dr Jan Żabiński zoolog, kontynuował to dzieło jako redaktor Księgi Rodowodowej Żubrów. Był również inicjatorem wypuszczenia żubrów na wolność.
Dr Michail Zabłocky zoolog, pionier prac nad restytucją żubrów w Rosji, na
Ukrainie, Białorusi i Litwie. Długoletni kierownik Centralnego Rezerwatu
Żubrów Priokso Terrasnyj pod Moskwą. Zbierał dane rodowodowe żubrów
żyjących na terenie Związku Radzieckiego, przekazując je do redakcji Księgi
Rodowodowej w Polsce. Prof. Petr G. Kozlo kierował restytucją na Białorusi
i badaniami naukowymi nad żubrem. Wielki wkład w proces ratowania żubrów od zgłady wnieśli również naukowcy, których badania przyczyniły się do
poznania i ochrony gatunku. W 1949 roku prof. Kazimierz Krysiak zainicjował powstanie Ośrodka Badań nad Żubrem w Warszawie, który skupiał przedstawicieli wielu specjalności. Zespół ten miał na celu zebranie pełnej wiedzy
o tym gatunku oraz kolekcjonowanie i badanie materiału anatomicznego
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pochodzącego od żubrów. Prof. Zdzisław Pucek, wybitny zoolog, wieloletni
przewodniczący Grupy Specjalistów Żubra IUCN. W połowie lat 1970. zainicjował podjęcie badań ekologicznych nad żubrami wolno żyjącymi. Nad właściwym przebiegiem procesu odrodzenia żubra czuwali kierownicy ośrodków hodowli żubra w wielu europejskich krajach. Ochroną zdrowia żubrów
w nowo tworzonych stadach zajmowało się liczne grono lekarzy weterynarii,
zarówno praktyków jak i naukowców, przyczyniając się do sukcesu restytucji.
Nie do przecenienia jest również wkład pracy pracowników Białowieskiego
Parku Narodowego, którzy hodowali, obserwowali żubry, jak i troszczyli się
o ich zdrowie, zarówno w rezerwatach jak i w wolnej populacji w Puszczy
Białowieskiej. Pracę wszystkich osób pracujących bezpośrednio przy żubrach
w Białowieży łączyła pasja, zarówno kierowników Ośrodka Hodowli Żubrów,
lekarzy weterynarii jak i strażników – hodowców. Dziewięćdziesiąt lat prac
nad restytucją żubra zaowocowało wysokim tempem wzrostu liczebności stada
światowego, w 2018 roku na świecie żyło ponad 7500 osobników w ponad 40
stadach wolnych i kilkunastu pół wolnych oraz w hodowli zamkniętej. Puszczę Białowieską przemierza obecnie około 1000 osobników (część polską i białoruską). Trzeba zadać sobie pytanie czy możemy być spokojni o dalszy los
żubra? Właściwy wybór przyszłych kierunków działań zależy od osób, które
mogą dobrze zapisać się we współczesnej historii żubra stając się godnymi
kontynuatorami prac podjętych 90 lat temu przez pionierów restytucji.
The pioneers of the restitution – the 90th anniversary
of the recovery of European bison in the Białowieska Forest
The fate of European bison is an example of how quickly a species can be brought
to the verge of extinction and how much effort it takes to its recovery. Saving the European bison from extinction has been an immense work of European naturalists
(zoologists, foresters, and breeders). The group of people who contributed to saving the European bison from extinction is very large. Some took part in the work
directly, others contributed to it indirectly. On the 90th anniversary of the restitution
in the Białowieska Forest, let us recall the memory of the pioneers of this work.
We owe a comprehensive description of the last free living European bison
population in the Białowieska Forest to veterinary doctor Konrad Wróblewski.
Professor Władysław Szafer supported the initiative of forming a national park
in Bialowieża, which later on enabled the restitution of the European bison to be
started in nature reserves. Professor Jan Sztolcman initiated international cooperation for the protection of the European bison. The work which practically lead
to the revival of the Bison bonasus species in the Białowieska Forest was carried
out by professor Jan Jerzy Karpiński. Gerd von der Groeben was the first editor

„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019

71

of the European bison register, the forerunner of the European Bison Pedigree
Book, published in Germany in 1932. Doctor Erna Mohr, a zoologist, an active
nature protection activist, a member of the board of International Society European Bison Protection, and after the Second World War a member of the Bison
Specialists Group IUCN. She collected the pedigree data and developed the second (1933) and the third (1937) pedigree book. Doctor Jan Żabiński, a zoologist,
continued her work as an editor of the European Bison Pedigree Book. He was
also an initiator of the releasing the European bison into the wild. Also doctor
Mikhail Zablocky, a zoologist, a pioneer of works on the European bison restitution in Russia, Ukraine, Belarus, and Lithuania, a long-time director of the Central
European Bison Reserve (Priokso Terrasnyi) near Moscow, collected pedigree
data on E. bison living in the Soviet Union. He transferred it to the editorial office
of the pedigree book in Poland. In Belarus the restitution and scientific research
on the European bison were carried out by professor Petr G. Kozlo. A great
contribution to the process of saving the European bison from extinction was also
made by scientists whose research contributed to the knowledge and protection
of the species. In 1949, professor Kazimierz Krysiak initiated the establishment
of the European Bison Research Centre in Warsaw, which assembled many specialists who were gathering thorough knowledge of the species through collection
and studying anatomical materials. Professor Zdzisław Pucek, an outstanding
zoologist, a long-term chairman of the IUCN Bison Specialists Group initiated ecological research on free-ranging European bison in the mid-1970s. The managers
of breeding centres in many European countries supervised the proper course
of the European bison recovery process. Bison health in newly-created herds
(contributing to the success of the restitution) was dealt with by a large group of
veterinary doctors, practitioners and scientists. The contribution of the employees of the Białowieża National Park who raised European bison and took care
of their health, in the reserves as well as in the free-ranging herds in the Białowieska Forest, also cannot be overestimated. Managers of the European Bison
Breeding Centre in Białowieża, veterinary surgeons, and guards-breeders were
connected together by their passion for the direct work with E. bison in the forest.
Ninety years of work on the restitution of the European bison resulted in high
rate of growth of the world population. In 2018 there were over 7,500 individuals
in the world, living in over 40 free ranging and semi free herds and in the captive
breeding centres. Currently, around 1000 European bison are roaming the Białowieska Forest (both the Polish and the Belorussian parts). But we have to ask ourselves whether we can be certain about the further fate of the European bison?
The right choice of the future actions now depends on the people who will be
well remembered by the modern history when they become worthy continuators
of the Pioneers of the restitution whose works started 90 years ago.
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Odrodzenie żubrów w Puszczy Białowieskiej –
90 lat restytucji
Zbigniew A. Krasiński
Białowieża, Polska

Sto lat temu, w 1919 roku, ginie ostatni żubr w Puszczy Białowieskiej.
Nadzieję na uratowanie gatunku od całkowitej zagłady stanowiła garstka
żubrów ocalałych w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach w kilku krajach
europejskich, potomkowie zwierząt odłowionych i wysłanych z Puszczy Białowieskiej w XIX wieku, ostatniej naturalnej ostoi żubra nizinnego, zwanego
także białowieskim.
W ocaleniu gatunku Bison bonasus ważną rolę odegrała międzynarodowa
współpraca i działanie ludzi zaangażowanych w restytucję tego dużego przeżuwacza. W pierwszych latach restytucji losy całego gatunku zależały od pojedynczych osobników.
We wrześniu 2019 roku mija 90 lat od rozpoczęcia procesu restytucji żubrów w Białowieży. Pierwszy żubr powrócił do Białowieży 19 września 1929
roku. Był to osobnik płci męskiej zarejestrowany w Księdze Rodowodowej
Żubrów pod numerem M 163 Borusse. Samiec ten urodził się w 1927 roku
w prywatnym zwierzyńcu grafa Arnima w Boitzenburgu w Niemczech. Po
krótkim pobycie w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie byk ten został
wysłany pociągiem do Hajnówki. Drewnianą klatkę transportową przeładowano na wóz konny i przewieziono do odległego o 10 km rezerwatu. Borusse
miał domieszkę krwi żubra kaukaskiego i dlatego żubry pochodzące od niego
zostały zaliczone do linii żubrów białowiesko-kaukaskich i są odpowiednio
wyróżniane w Księdze Rodowodowej Żubrów. Moment wypuszczenie żubra
Borusse z klatki transportowej uwiecznił prof. Jan Jerzy Karpiński (1886–
1965), dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w latach 1928–1952,
z przerwą na okres II wojny światowej. W Puszczy został zbudowany dla żubrów zwierzyniec o powierzchni 22 ha, podzielony na trzy zagrody.
Następnie przybyły do rezerwatu w Białowieży dwie żubrzyce, rodzone
siostry, F 93 Biserta i F 161 Biscaya, urodzone w Ogrodzie Zoologicznym
w Sztokholmie. Obie należą do linii nizinnej gdyż ich przodkowie wywodzili
się z Puszczy Białowieskiej. Biserta przybyła do rezerwatu w Białowieży 10
października 1929 roku, a Biscaya 29 sierpnia 1930 roku, obie za pośrednictwem ZOO Warszawa.
Momentem przełomowym w restytucji żubrów nizinnych czystej krwi
(Bison bonasus bonasus) był przywóz do Białowieży z Pszczyny w dniu 17 kwietnia 1936 roku samca M 229 Plisch, którego przodkowie przybyli na Śląsk
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w 1865 i 1893 roku z Puszczy Białowieskiej. W 1939 roku Biserta i Biscaya
urodziły cielęta F 519 Poganka i F 520 Polana, których ojcem był Plisch.
To był początek odrodzenia się żubrów nizinnych w Białowieży. Do trzech
osobników wymienionych wyżej, które odegrały największą rolę w restytucji
żubrów nizinnych w Białowieży należy jeszcze zaliczyć żubrzycę F 524 Beste,
urodzoną w 1939 roku w ZOO w Berlinie. W 1941 roku Beste przywieziono
do ZOO we Wrocławiu, a w 1945 roku przetransportowano ją do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Następnie w dniu 13 maja 1947 roku przewieziono ją do
rezerwatów hodowlanych w Białowieży, gdzie dała znamienite potomstwo.
W czasie II wojny światowej hodowla żubrów w rezerwacie w Białowieży
poniosła dotkliwe straty. W czasie działań wojennych w lipcu 1944 roku zginęło 11 żubrów w tym Biscaya, Borusse, rok wcześniej padła Biserta. Na
koniec 1944 roku naliczono 17 żubrów, w tym zaledwie 4 nizinne. W latach
1946 i 1947 rozbudowano rezerwaty, a ich powierzchnia wzrosła do 203 ha.
Pierwszym celem było wywiezienie do ogrodów zoologicznych i innych
hodowli, żubrów z domieszką krwi żubra kaukaskiego, trzymanych oddzielnie. Ostatni żubr z tej linii M 692 Pustelnik, został wywieziony do ZOO
w Warszawie w dniu 25 września 1950 roku.
Stały wzrost liczbowy żubrów w hodowlach zamkniętych na świecie oddalał groźbę ich wyginięcia, lecz dopiero utworzenie wolno-żyjących populacji
stwarzało możliwości pełniejszej restytucji gatunku Bison bonasus. Powrót
żubrów do wolnej przyrody został zapoczątkowany w Puszczy Białowieskiej w 1952 roku. Sukces restytucji gatunku Bison bonasus jest widoczny we
wzroście liczby żubrów żyjących na świecie, w 2018 roku światowa populacja
liczyła 7532 osobników, przy czym 77% żyło w 45 populacjach wolnych i 17
stadach pół wolnych. W Puszczy Białowieskiej żyje obecnie największa populacja żubra nizinnego na świecie, w końcu 2018 żyło tutaj około 1000 żubrów,
w polskiej części 519 i w białoruskiej 467.
Recovery of the European bison to the Białowieska Forest –
90 years of the restitution
One hundred years ago in 1919, the last European bison in the Białowieża Forest became extinct. The hope for saving the species from extinction was determined by a handful of European bison surviving in zoos and breeding centres
in few European countries. Those were the descendants of European bison which
in the 19th century had been caught alive and sent from the Białowieska Forest,
the last natural refuge of the Lowland (Białowieża) European bison.
In the struggle for survival of the species Bison bonasus, not only the local
people who were involved in rescuing this big ruminant played an important role
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but also an international cooperation. In the first years of the restitution, the fate
of the species depended on only few individuals.
In September 2019 90 years will pass since the beginning of the restitution
of the European bison in Białowieża. On September 19th 1929, first European
bison came back to Białowieża. It was a male registered in The European Bison
Pedigree Book as M 163 Borusse. The bull was born in 1927 at Graf Arnim’s private zoo in Boitzenburg in Germany. After spending a short time at Warsaw Zoo,
the bull was transported by train in a wooden cage to Hajnówka. The cage was
trans-shipped from the train onto a horse-drawn cart and transported 10 km away
to specially-build enclose. Borusse had an admixture of Caucasian European
bison blood and therefore his descendants were classified to the Lowland Caucasian line and they are properly distinguished in the European Bison Pedigree Book.
The release of Borusse from the cage into the wild was photographed by Jan
Jerzy Karpiński (1886–1965). He was a director of Białowieski National Park from
1928 to 1952, except the time of the World War 2nd. In the Forest the breeding
reserve for European bison was built. Its area was 22 ha, divided into three parts.
After that two cows, sisters F 93 Biserta and F 161 Biscaya, came to Białowieża. They were born at the zoo in Stockholm. Both belonged to the Lowland line
because their ancestors had come from the Białowieża Forest. Biserta came
to Białowieża on September 10th 1929, and Biscaya on August 29th 1930, both
via Warsaw Zoo.
April 17th, 1936 was the turning point in the restitution of the pure-blood Lowland wisent (Bison bonasus bonasus). That day a bull M 229 Plisch was brought
in from Pszczyna. His ancestors had come from the Białowieża Forest to Silesia
in 1865 and 1893. In 1939, Biserta and Biscaya gave birth to calves F 519
Poganka and F 520 Polana, both offspring of Plisch. That was the beginning
of the restitution of the Lowland line European bison in Białowieża.
One more animal played an important role in the restitution, except those three
individuals mentioned above. It was a cow F 524 Beste, born in the Berlin Zoo
in 1939. In 1941 Beste was brought to Wrocław Zoo, and in 1945 she was transported to the Zoo in Łódź. Then on May 13th 1947 she was brought to the breeding
centre in Białowieża, where she had eminent offspring.
During the World War 2nd, the breeding centre suffered tremendous losses.
During military actions in July 1944, 11 animals were killed including Biscaya and
Borusse. Biserta had fallen a year before. In the end of 1944, 17 individuals
survived in Białowieża reserve, but only 4 of them were of Lowland line. In 1946
and 1947 the breeding centre was made bigger so its area grew up to 203 ha.
The first target was to send the European bison of Caucasian blood admixture
to other breeding centres. In September 25th 1950, the last animal of the Lowland
Caucasian line, M 692 Pustelnik, was transferred to Warsaw Zoo.
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A steady increase in the number of European bison in the breeding centres
around the world has receded the threat of their extinction, but only the development of the free-ranging populations has created opportunities for more complete restitution of Bison bonasus as such. The real return of European bison
to the wild began in the Białowieska Forest in 1952. The success in the restitution
of the European bison is now visible in the growing number of the species living
around the world. In 2018 the world population counted 7,532 individuals, 77%
of them living in 45 free-ranging and 17 semi-free herds. Currently in the Białowieska Forest there is the world’s largest population of the Lowland European bison.
By the end of 2018, there were about 1000 individuals: 519 in the Polish part
the Forest and 467 in the Belarussian one.

Żubry Online jako przykład turystyki internetowej
Paulina Król
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa

Od pierwszej dekady XXI wieku, dzięki wzrostowi przepustowości łączy
internetowych, możliwe jest znaczne zwiększenie przesyłanych danych.
Pozwala to na zamieszczenie na stronach WWW nie tylko obrazów, tekstu,
dźwięku i filmów, ale również transmisji on-line przekazujących obraz w czasie rzeczywistym. Kamery on-line pozwalają na swoistą promocję turystyki
i walorów przyrodniczych regionu, a w przypadku transmisji Żubry Online
– promocję symbolu polskiej przyrody, żubra (Bison bonasus), którego internauci mają możliwość obserwować dzięki kamerze nadającej przez całą dobę
obraz z tzw. Polany Żubrowej, umiejscowionej w niedalekiej odległości od
siedziby Nadleśnictwa Browsk (RDLP Białystok). Jest to jedyna transmisja
na świecie ukazująca żubry na żywo.
Polana przez średnio 5 miesięcy w roku jest intensywnie odwiedzana
przez żubry nizinne ze stada wolnościowego zamieszkującego teren i okolice
Puszczy Białowieskiej. Wokół tematu zbudowała się społeczność internautów, która za pośrednictwem serwisów Facebook i YouTube wymieniają się
spostrzeżeniami, obserwacjami i wątpliwościami. Na ich pytania odpowiadają pracownicy Lasów Państwowych, założyciele fanpage „Żubry Online”
na Facebooku. Fanpage popularyzuje i promuje zarówno samą transmisję, jak
i wiedzę na temat gatunku, a także wspiera promocję projektów poświęconych
ochronie żubra. Przeanalizowano ruch wirtualny na tym medium – profil na
chwilę obecną (06.2019) obserwuje ponad 107 tysięcy użytkowników.
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Wisent Online as an example of internet tourism
From the first decade of the 21st century, thanks to the increase in the bandwidth
of Internet connections, it is possible to significantly increase the size of data
transmitted. This allows the inclusion of not only images, text, sound and movies
on the websites, but also on-line transmissions of the image in real time. On-line
cameras allow for specific promotion of tourism and natural values of the region,
and in the case of Wisent Online transmission – promotion of the symbol of Polish
nature, European bison (Bison bonasus), which internet users have the opportunity to watch those animals thanks to the camera broadcasting whole day long
from the so-called: Wisent Valley, located a short distance from the Browsk Forest
District (RDSF Bialystok). This is the only broadcast in the world showing European bison in a real time.
The Valley for an average of 5 months during the year is intensively visited by Lowland wisents from the free roaming herd in and around the Bialowieska Forest. A community of Internet users has been built around the subject,
exchanging insights, observations and doubts through Facebook and YouTube.
Their questions are answered by the employees of the State Forests, the founders of the “Wisent Online” fanpage on Facebook. Fanpage popularizes and promotes both the transmission itself and knowledge about the species, and supports
the promotion of projects dedicated to the protection of the European bison. Virtual
traffic was analyzed on this medium – the profile at the moment (June 2019) is
watched by over 107 thousand users.

Rola żubrów nizinnych z Puszczy Białowieskiej
w tworzeniu hodowli zamkniętych i wolnych
w Polsce i Europie
Michał K. Krzysiak1,2, Zbigniew A. Krasiński1
1
2

Białowieski Park Narodowy, Białowieża;
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa

Puszcza Białowieska była miejscem, w którym w sposób planowy i zorganizowany rozpoczęto w 1929 roku hodowlę restytucyjną żubrów. Lata 1920 do
1928 to jedyny okres nieobecności tych zwierząt w Puszczy Białowieskiej,
co spowodowane było zabiciem wszystkich żubrów w latach 1915–1919
przez wojska niemieckie i kłusowników. Budowa rezerwatów była pierwszym etapem, a następnym było pozyskanie pojedynczych, ocalałych żubrów
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z ogrodów zoologicznych i zwierzyńców, co stało się możliwe dzięki władzom
II Rzeczpospolitej. W dniu 19 września 1929 r. z ZOO w Berlinie, do specjalnie przygotowanej zagrody przywieziono pierwsze dwa żubry. Jednym z nich
był M 163 Borusse, mający domieszkę krwi żubra kaukaskiego, a w październiku czystej krwi samicę F 93 Bisertę. Opiekę nad tymi niezwykle cennymi
zwierzętami powierzono pracownikom Nadleśnictwa Rezerwat, późniejszego
Parku Narodowego w Białowieży (obecnie Białowieski Park Narodowy),
Pomyślny rozwój hodowli sprawił, że pod koniec 1939 r. Polska posiadała
37 żubrów z czego w rezerwacie hodowlanym Parku Narodowego w Białowieży przebywało 16 żubrów, w tym 7 należało do linii białowieskiej i 9 do
linii białowiesko–kaukaskiej. Na całym świecie było wówczas 115 żubrów.
Po II Wojnie Światowej Puszcza Białowieska została przedzielona granicą
państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Białoruską Socjalistyczną
Republiką Radziecką. Rezerwaty żubrów były zlokalizowane w zachodniej
(polskiej) części. W rezerwatach w Białowieży stopniowo zwiększała się
liczebność żubrów, co umożliwiło w pierwszym rzędzie przekazanie żubrów
do wschodniej (białoruskiej) części Puszczy.
Prace hodowlane zmierzały do wyprowadzenia żubrów białowiesko-kaukaskich z Białowieży, co udało się po wywiezieniu ostatniego żubra tej linii 25
września 1950 r. Ponadto przesyłano żubry do innych ośrodków hodowlanych
w Polsce i Europie. W latach 1946–2018 z Białowieskiego Parku Narodowego
do innych hodowli łącznie wysłano 566 (213, 353) żubrów, w tym 238 (104,
134) z rezerwatów i 328 (109, 219) z hodowli wolnej. Zwierzęta transportowano koleją do Niemiec, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Korei Północnej,
samochodami do Francji, Niemiec, Austrii, Białorusi, Czech, samolotem do
Francji, statkiem do Szwecji, Anglii i Danii. Aktualnie żubry żyją w 29 krajach europejskich oraz Brazylii, Indonezji, Kanadzie i Tadżykistanie, a ich
światowa liczebność pod koniec 2018 wyniosła 7532 osobniki.
The role of lowland European bison from Białowieska Forest
in the restoration of captive and free living populations
in Poland and Europe
The Białowieska Forest was a place where in 1929 the restoration of European
bison was initiated in a planned and organized way. Between 1920 and 1928 was
the only period of absence of these animals in the Białowieska Forest, which was
caused by massive killing of all European bison by German troops and poachers
between 1915 and 1919. The first stage included the construction of reserves, and
then individual surviving European bison were brought from zoological gardens and
enclosures, what became possible thanks to the authorities of the Second Republic
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of Poland. On September 19, 1929, the first two European bison were brought from
the ZOO in Berlin, into a specially prepared enclosure. One of them was M 163
Borusse, with an admixture of the Caucasian bison blood, and in October, a pure
lowland female F 93 Biserta arrived. The care for these extremely valuable animals
was entrusted to the employees of the Reserve (Rezerwat) forest district, the later
nominated as the National Park in Białowieża (now Białowieski National Park).
The successful development of breeding meant that at the end of 1939, Poland
had already 37 European bison, of which 16 were kept in the Białowieski National
Park’s breeding reserve, and of which 7 belonged to the Białowieża line and 9
to the Lowland-Caucasian line. There were 115 European bison around the world
at that time. After World War II, the Białowieska Forest was divided by the state
border between the Republic of Poland and the Byelorussian Soviet Socialist
Republic. European bison reserves were located in the western (Polish) part. In
the reserves in Białowieża, the number of European bison increased gradually,
which enabled in the first place the transfer animals to the eastern (Belarusian)
part of the Forest.
The breeding was aimed at moving away the Lowland-Caucasian European
bison from Białowieża, what was accomplished when the last European bison
of this line departed on September 25, 1950. In addition, European bison were
sent to other breeding centres in Poland and Europe. Between 1946 and 2018, 566
(213, 353) European bison were sent to other breeding places, including 238 (104,
134) from reserves and 328 (109, 219) from free-living population of the Białowieska Forest. Animals were transported by the railway to Germany, France, Switzerland, Spain, North Korea, by road to France, Germany, Austria, Belarus, Czech
Republic, by plane to France, and by ship to Sweden, England and Denmark.
Currently, European bison live in 29 European countries as well as Brazil, Canada, Indonesia and Tajikistan, and their worldwide number at the end of 2018
accounted for 7532 individuals.

Perspektywy ochrony żubra na terenie
RDLP w Białymstoku
Adam Kwiatkowski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Politechnika Białostocka, Białystok

RDLP w Białymstoku obejmuje swoim zasięgiem północno-wschodnią część Polski. W jej skład wchodzi 31 nadleśnictw, z czego 22 znajduje
się w województwie podlaskim, a 9 we wschodniej części województwa
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warmińsko-mazurskiego. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów kraju, o czym świadczy obecność kilku znanych puszcz, ale również 4 parków narodowych i licznych obszarów Natura 2000. Dzisiejszy obszar RDLP
w Białymstoku jest miejscem szczególnie ważnym dla żubra w Polsce. To tu
zabito ostatniego wolnożyjącego żubra na świecie i tu również przywrócono
ten gatunek przyrodzie. To w Puszczy Białowieskiej, wysiłkiem naukowców
i leśników udało się odtworzyć pierwsze stado wolnościowe. Dziś zwierzęta te
można spotkać w wielu miejscach na wolności, nie tylko w kraju, ale również
za granicą.
Na obszarze RDLP w Białymstoku żyje według stanu na koniec 2017 roku
956 osobników żubra. Stada zamieszkują Puszcze: Białowieską, Knyszyńską i Borecką. W 2018 roku utworzono nowe wolnościowe stado w Puszczy
Augustowskiej. Obecność tak dużego roślinożercy w lasach stanowi dla zarządzających prawdziwe wyzwanie. Są to dzikie zwierzęta, żyjące na wolności,
ale jednocześnie wymagają opieki weterynaryjnej, ciągłego monitoringu oraz
działań ograniczających szkody wyrządzane zarówno w gospodarce rolnej jak
i leśnej. Niezmiernie ważnym jest kształtowanie środowiska przyrodniczego
pod kątem wymagań żubrów w celu zatrzymania ich stad w określonych miejscach oraz zapobieżenia swobodnej dyspersji. W wieloletniej perspektywie
wydaje się, że populacja żubra nie jest zagrożona. Obserwując w ostatnich
latach dynamiczny przyrost liczebności tych zwierząt można odnieść wrażenie, że zwierzęta te mają sprzyjające warunki do życia. Niewykluczone, że
zostaną utworzone kolejne stada żubrów w nowych miejscach. Należy jednak
opracować i wdrożyć krajową strategię zarządzania populacją wolnościową
żubrów, która dawałaby możliwość podejmowania niezbędnych działań
w zakresie ochrony czynnej. Poważnym wyzwaniem jest zapewnienie stałego
finansowania działań na rzecz ochrony tego gatunku w Polsce. Utrzymanie
tak licznej populacji wymaga znacznych środków finansowych, których często budżet państwa nie posiada. Ogromnym wsparciem są zewnętrzne źródła
finansowania, jednak patrząc przyszłościowo należy przygotowywać się, że
źródła te mogą zostać drastycznie ograniczone. Stąd największym wyzwaniem
jest znalezienie stabilnego finansowania czynnej ochrony żubra w Polsce,
a tym samym na obszarze RDLP w Białymstoku.
Perspectives of European bison protection in the Regional
Directorate of State Forests in Białystok
RDSF in Białystok covers the north-eastern part of Poland. It consists of 31 forest districts, 22 of which are located in the Podlaskie voivodeship, and 9 of them
in the Eastern part of the Warmian-Masurian voivodeship. It is one of the most
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valuable natural areas of the country, as there are several well-known forests,
as well 4 national parks and many sites of Natura 2000. Today’s RDSF in Bialystok area is particularly important place for European bison in Poland, because
the last free wisent was killed there and population of the species was restored
here as well. It was in Białowieska Forest where the scientists succeeded in restoring the first free living herd. Today, these animals can be found in many places
in the wild, not only in our country, but also abroad.
Within the area of RDSF in Białystok, there were 956 individuals of European
bison by the end of 2017. Its herds inhabit Białowieska, Knyszyńska and Borecka
forests. In 2018, a new free living herd was created in Augustowska Forest. The
presence of such large herbivore in the forests is a real challenge for managers.
These are untamed animals, living in the wild, but at the same time requiring veterinary care, continuous monitoring and measures to reduce the damage caused
both in the agriculture and forestry. It is extremely important to shape the natural
environment according to wisent requirements in order to keep their herds within
dedicated areas and to prevent their free dispersion.
In the long-term perspective, it seems that the European bison population is not
threatened. The increase in the number of these animals, observed in the recent
years, can give the impression that they have favorable living conditions. It is
possible that more wisent herds will be created in new places. However, it is
necessary to develop and implement a national strategy of the management
of the free living European bison population, which would give the opportunity
to take the necessary actions in the field of active protection. A serious challenge
is to ensure permanent financing of active protection of this species in Poland.
Maintaining such a large population requires considerable financial resources,
which the state budget often does not have. External financing sources are a huge
support, but looking forward, we should be ready for drastical reduction of such
sources. Therefore, the biggest challenge is to find permanent source of financing
for active protection of European bison in Poland, including the area of RDSF
in Bialystok.
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Brodawczyca gardła u żubrów
Magdalena Larska1, Michał K. Krzysiak2,3, Wojciech Bielecki4
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Białowieski Park Narodowy, Białowieża
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Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW,
Warszawa

Obecność brodawek w okolicy gardła, u nasady języka i na podniebieniu u żubrów stwierdzono podczas badań sekcyjnych w Puszczy Boreckiej, a następnie
również u wolno żyjących żubrów z Puszczy Białowieskiej i utrzymywanych
w ośrodku hodowli w Smardzewicach. Dotąd opisano jedynie przypadek brodawczycy skórnej w kąciku oka u krowy żubra z zagrody w Bukovské Vrchy
na Słowacji i zidentyfikowano bydlęcy papillomawirus typu 2 (BAPV-2) jako
przyczynę (Literák i in. 2006). W badaniach wirusologicznych zmian brodawek obserwowanych u polskich żubrów dotąd nie udało się wyizolować,
ani wykryć przy pomocy metod biologii molekularnej (PCR, NGS) obecności
żadnego z papillomawirusów. U bydła takie płaskonabłonkowe nowotwory
górnych odcinków przewodu pokarmowego są bardzo rzadkie i spotykane
są najczęściej w określonych regionach świata tj. Brazylia, Kenia, Szkocja
czy Włochy (Faccin i in. 2018). Są one związane przede wszystkim ze spożyciem paproci orlicy (Pteridium aquilinum). Brodawki te wywoływane są przez
bydlęcy wirus brodawczaka typu 4 (BPV-4) (Borzacchielo i in. 2008), jednak
sam wirus nie zawsze może być wykryty (Campo i in. 1985). Brodawczyca
przewodu pokarmowego u bydła często prowadzi do upośledzenia odżywiania. Jedną z ciekawszych naszych obserwacji było występowanie takich brodawek u żubrów żyjących na wolności w Puszczy Białowieskiej, gdzie mają
one dostęp do paproci orlicy, która stanowi około 2% ich diety (Hofman-Kamińska i in.). Natomiast takich zmian nie obserwowaliśmy u do żubrów
w rezerwacie pokazowym BPN, gdzie paproć ta nie występuje. Badania nad
problemem tego schorzenia u żubrów będą kontynuowane w celu ustalenia
możliwego jego wpływu na zdrowie żubrów i rozprzestrzenia w populacji.
Literák I., Tomita Y., Ogawa T., Shirasawa H., Smíd B., Novotny L., Adamec M.: Papillomatosis in a European bison. J. Wildl. Dis. 2006, 42, 149–53.Krzysiak i wsp.: Serological
study of exposure to selected arthropod-borne pathogens in European bison (Bison bonasus)
in Poland. Transbound. Emerg. Dis. 2017;64:1411–23.
Faccin T.C., Cargnelutti J.F., Rodrigues F.S., de Menezes F.R., Piazer J.V.M., de Melo
S.M.P., Lautert B.F., Flores E.F., Kommers G.D.: Bovine upper alimentary squamous cell
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carcinoma associated with bracken fern poisoning: Clinical-pathological aspects and etiopathogenesis of 100 cases. PLoS One 2018, 13(9), e0204656.
Borzacchiello G., Roperto F.: Bovine papillomaviruses, papillomas and cancer in cattle. Vet
Res. 2008, 39, 45.
Campo M.S., Moar M.H., Sartirana M.L., Kennedy I.M, Jarrett W.F.: The presence
of bovine papillomavirus type 4 DNA is not required for the progression to, or the maintenance of, the malignant state in cancers of the alimentary canal in cattle. EMBO J. 1985, 4,
1819–1825.
Hofman-Kamińska E., Kamiński T., Kowalczyk R.: Co je żubr? Artykuł dostępny: krainazubra.pl/files/07_dieta.pdf

Pharyngeal papillomatosis in European bison
The presence of papillomas in the throat, at the base of tongue and palate of European bison was observed during necropsies in the Borecka Forest, and later also
in free-living European bison from the Białowieska Forest and from the herd
in Smardzewice. Only a case of cutaneous papilloma in the corner of the eye
of a European bison cow from an enclosure in Bukovské Vrchy in Slovakia has
been described so far and bovine papillomavirus type 2 (BAPV-2) has been identified as the cause (Literák et al., 2006). In the virological examination of papillomas
observed European bison in Poland, it has not been possible to isolate or detect
the presence of any of the papillomaviruses using molecular biology methods
(PCR, NGS). In cattle, such squamous neoplastic carcinomas of the upper gastrointestinal tract are very rare and are found most frequently in specific regions
of the world, i.e. Brazil, Kenya, Scotland or Italy (Faccin et al., 2018). They are associated primarily with the consumption of bracken fern (Pteridium aquilinum). These
papillomas are caused by bovine type 4 papilloma virus (BPV-4) (Borzacchiello
et al., 2008), but the virus itself cannot always be detected (Campo et al., 1985).
Its presence in the gastrointestinal bovine tract often leads to impaired nutrition.
One of our more interesting observations was the occurrence of such changes
in free ranging European bison in Białowieska Forest, where they have access
to the bracken fern, which constitutes about 2% of their diet (Hofman-Kamińska).
However, we did not observe such changes in the European bison in the BNP
reserves, where the fern does not occur. Research on the problem of this disease in European bison will be continued in order to determine its possible impact
on the health of animals and spread in the population.
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Monitoring chorób zakaźnych jako element ochrony
gatunku Bison bonasus
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Żubry mogą lub już stanowią rezerwuar patogenów występujących u zwierząt
gospodarskich. Antropopresja i globalizacja spowodowały, że do naturalnych
ekosystemów wniknęli ludzie i zwierzęta o różnym pochodzeniu, co prowadzi do przenikania się problemów zdrowia publicznego, zdrowia i ochrony
zwierząt i ochrony bioróżnorodności. Podstawowym sposobem kontrolowania chorób, na które wrażliwe są zwierzęta wolno żyjące są: działania zapobiegawcze, kontrola populacji zwierząt poprzez eliminację losową lub selekcję
zwierząt podejrzanych o chorobę lub wykazujących objawy, zarządzanie populacją i siedliskiem, stosowanie szczepień, jeśli dostępne i kontrola wektora
np. stawonogów (jeśli dana choroba przenoszona jest przez wektor). Idealnie
podjęte działania powinny być poprzedzone analizą dostępnych opcji, szczególnie jeśli chodzi o zwierzęta chronione, takie jak żubr i połączone w zintegrowaną strategię kontroli. Rolą lekarzy weterynarii i opiekunów żubrów
obejmuje nadzór, monitorowanie zdrowia, zrozumienie cech choroby, identyfikację ryzyka choroby, dostarczanie informacji w celu kontroli, zapobieganie
lub leczenie oraz ocenę skuteczności kontroli i jej dostosowania. Jednym ze
skutecznych narzędzi kontroli choroby jest selektywna eliminacja chorych
lub podejrzanych o chorobę zwierząt i/lub losowa eliminacja w celu zmniejszenia zagęszczenia populacji. Spojrzenie ekologiczne faworyzujące bierność
wobec chorób zakaźnych przeciwstawia ochronę gatunku poprzez prowadzenie nadzoru weterynaryjnego scenariuszom opartym na koncepcji patogenu
pełniącego rolę czynnika ekologicznego i ewolucyjnego, działającego na zasadzie selektywnej presji danego gatunku. Takie jednak podejście do gatunków
o małej liczebności, zagrożonych wymarciem jak żubr jest przede wszystkim
niezgodne z zasadami etyki lekarsko-weterynaryjnej. Dlatego też sposób
postępowania powinien być indywidualnie dobrany do sytuacji, poprzedzony
analizą sytuacji epizootycznej, określeniem dróg szerzenia się i kierunku
epizootii i czynników ryzyka. Prowadzenie stałego nadzoru i monitoringu
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zdrowia żubrów ma przede wszystkim dostarczać podstaw by takie działania
mogły być podjęte i były skuteczne. Monitoring zakażeń u żubrów w Polsce
opiera się na czterech elementach: 1) nadzorze biernym (badania pośmiertne,
dochodzenia epizootyczne); 2) monitoringu czynnym sytuacji epizootycznej;
3) nadzorze weterynaryjnym nad przemieszczanymi żubrami; 4) monitoringu
środowiska ich bytowania.
Monitoring of infectious diseases as an element
of Bison bonasus conservation
European bison can be or already is a reservoir of pathogens threating the livestock. Anthropopression and globalization have caused penetration of people
and animals of different origins into natural ecosystems, leading to the permeating of public health, animal health protection and biodiversity. The basic ways
to control free-living animal diseases are: preventive actions, control of animal
populations through random elimination or selection of suspected or symptomatic
animals, population and habitat management, use of vaccinations if available,
and vector control, e.g. arthropods (if a disease is arthropod-borne). Ideally taken
actions should be preceeded by an analysis of the options available, especially
as regards protected animals, such as European bison and combined into an
integrated control strategy. The role of veterinarians and breeders includes surveillance, health monitoring, understanding of disease characteristics, identification
of disease risk, provision of information for control, prevention or treatment, and
assessment of the effectiveness of control and its adjustment. One of the effective
tools for disease control is the selective elimination of sick or suspect animals and/
or random elimination to reduce their population density. Ecological view favouring
the passivity against infectious diseases contrasts veterinary supervision-based
species protection. Those scenarios based on the concept of a pathogen acting
as an ecological and evolutionary factor, act on the principle of selective pressure
upon a given species. However, this approach towards endangered species, such
as the European bison, is first of all incompatible with the principles of veterinary
medicine ethics. Therefore, the proper way of proceeding should be individually
matched to the situation, preceded by the analysis of the epizootic situation, establishment of transmission pathways and direction of the epizootics and risk factors.
Continuous supervision and monitoring of European bison health should provide
the basis for such actions to be undertaken and effective. Monitoring of European
bison infections in Poland is based on four components: 1) passive surveillance
(post-mortem examinations, epizootic investigations); 2) active monitoring of an
epizootic situation; 3) veterinary supervision over transferred animals; 4) monitoring of their habitat.
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Wisents in the Netherlands: a comparison between
areas of occurrence
Leo Linnartz, Judith Slagt
ARK Nature, the Netherlands

In the Netherlands we have 4 sites where wisents roam, three of which are
nature areas. These areas differ most of all from one another by soil type
and plant species composition. Therefore, their nutrient availability differs,
which in combination with the area size, determines the size of the wisent
population in each area. Furthermore, there is a difference in the presence or
absence of other wild grazing animals such as free ranging horses and cattle.
In all those areas animals roam free and do not get supplementary food. This
gives plenty of opportunities to compare adaptability and habitat preference
of wisents and insights in habitat segregation of the three most important
indigenous large herbivores of Europe.
Name
of area

Size
(ha)

No of
wisents

No of
horses

No of
cattle

Maashorst

170

21

14

4

Kraansvlak

330

14

6

4

Veluwe

400

4+2

0

0

Slikken van
Heen

300

10

35

20

Soil and vegetation type
Heather, former agricultural grassland and forest
Dune grasslands, shrubbery and forests, nutrient poor but rich in minerals
Heather and forest, poor in both
nutrients and minerals
Open forests and grasslands on rich
marine clay and mineral rich aluvial
sands. Nutrient rich.

After several years of research (with use of GPS collars) in first three areas,
we have a good insight in the impact of wisents on the vegetation on sandy
soils. Most of all, wisent create many small patches for sand bathing, much
more than horses or cattle do. However, cattle do create bull pits, that we
observed much less in case of wisents, most probably due to the small herd
sizes and the presence of only one mature bull. Compared with horses, wisents eat less dry grass, but compared with cattle, they eat much more of it.
In summer, wisents prefer to spend more time in the forest and browse there
more compared to the other species. However, all three species are mainly
grazers. Dung samples were taken in two areas and genetically analysed.
That confirmed Hoffmann’s theory of horses being dominantly grass-eating

86

Streszczenia referatów

herbivores, followed by cattle. Following the Hoffmann’s theory, the wisent
turned out to be more intermediate feeder, compared to the other two species.
Żubry w Holandii: porównanie między ośrodkami
W Holandii mamy 4 obszary z żubrami, z których trzy to obszary ochrony przyrody.
Obszary te różnią się przede wszystkim od siebie typem gleby i składem gatunkowym flory. Dlatego dostępność składników odżywczych jest inna, co w połączeniu
z powierzchnią obszaru określa wielkość stada żubrów w każdym. Ponadto jest
różnica w obecności lub braku innych dużych roślinożernych zwierząt, takich jak
konie i bydło. We wszystkich obszarach zwierzęta wędrują swobodnie i nie są
dokarmiane. Daje to wiele możliwości porównania adaptacji i preferencji żubrów
oraz porówanie trzech najważniejszych rodzimych roślinożerców Europy.
Nazwa
obszaru

wielkość
(ha)

Liczba
żubrów

Liczba
koni

Liczba
bydła

Maashorst

170

21

14

4

Wrzosowiska, dawne użytki
zielone i las

Kraansvlak

330

14

6

4

Wydmy trawiaste, krzewy i lasy,
ubogie w składniki odżywcze, ale
bogate w minerały

Veluwe

400

4+2

0

0

Wrzosowiska i las, ubogie
zarówno w składniki odżywcze
i minerały

20

Lasy i łąki na bogatych glinach
morskich i bogatych w minerały
piaskach aluwialnych. Bogaty
w składniki odżywcze.

Slikken
van Heen

300

10

35

Rodzaj gleby i wegetacji

Po kilku latach badań (przy użyciu obroży GPS) w pierwszych trzech obszarach, mamy dobry pogląd na temat wpływu żubra na roślinność na glebach piaszczystych. Przede wszystkim, żubr tworzy wiele niewielkich kawałków do kąpieli
piaskowych, o wiele więcej niż konie i bydło. Z kolei byki bydła tworzą zagłębienia,
które obserwowaliśmy znacznie rzadziej u żubra prawdopodobnie ze względu na
małe stado i obecność tylko jednego dorosłego samca. W porównaniu z końmi
żubry jedzą mniej suchej trawy, ale w porównaniu z bydłem jedzą znacznie więcej.
Latem żubry wolą spędzać więcej czasu w lesie i zgryzają więcej niż inne gatunki.
Jednak wszystkie trzy gatunki należą do spasających. Próbki odchodów pobrane
w dwóch obszarach poddano analizie genetycznej. Potwierdziło to teorię Hoffmanna, że konie są przede wszystkim trawożernymi roślinożercami, w większym
stopniu niż bydło. Zgodnie z teorią Hoffmanna, żubr okazał się roślinożercą typu
pośredniego (trawo/pędo żerny) w porównaniu do pozostałych dwóch gatunków.
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European bison population status and new
challenges in Spain
Fernando Morán
European Bison Conservation Center of Spain

After 10 years of European bison conservation work in Spain, the species has
not been included in National Endangered Species catalogue, so conservation
projects for free ranging populations cannot be developed in the country so
far. Population in Spain has grown from around 20 individuals to 120 and
its home range from few to several thousands hectares. There is also no possibility to fundraising on the basis of various conservation funds available
in European Union.
Since this decision was confirmed by the Environment Commission
of Expertize of National Government in July 2018, National and Regional
Sanitary Authorities (veterinarians) claimed for the obligatory yearly checking of all the European bison maintained by private projects, considering
them as cattle and asking for a continuous checking on tuberculosis and
brucelosis, at least once a year in all animals. The reason for this check up
given by Sanitary Authorities is that: “The wisent reproduce, so they are to be
considered as cattle in production” as cattle Directive affects Bovine in “production and reproduction.” Since then, European Bison Conservation Center
has stopped the promotion of new projects in Spain as there is not certain
whether authorities will make obligatory such intensive sanitary surveillance,
not compatible with maintaining the European bison in semi-free conditions.
Status żubra w Hiszpanii i nowe wyzwania w ochronie gatunku
Pomimo już 10 lat pracy nad odtworzeniem populacji żubra w Hiszpanii, gatunek
ten nie został uwzględniony w katalogu Krajowych Gatunków Zagrożonych (National Endangered Species). W konsekwencji nie była możliwa realizacja projektów reintrodukcji i tworzenia wolnych populacji żubra. Oznacza to również, że nie
ma możliwości starania się fundusze ukierunkowane na ochronę gatunku in situ
dostępne w Unii Europejskiej. Liczebność populacji żubra w Hiszpanii wzrosła
z około 20 do 120 osobników a powierzchnia zajmowana przez stada od kilku
hektarów do kilku tysięcy. Ponieważ decyzja nie wpisania do katalogu została podjęta przez Komisję Środowiska Rządu Hiszpanii w lipcu 2018 roku, w konsekwencji krajowe i regionalne władze sanitarne (weterynaria) zażądały obowiązkowej
corocznej kontroli wszystkich żubrów przebywających w prywatnych zagrodach,
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uznając je za bydło. Kontrola obejmuje coroczne sprawdzanie chorób odzwierzęcych gruźlicy i brucelozy u wszystkich żubrów. Powodem tego sprawdzania dla
władz weterynaryjnych jest twierdzenie, że „żubr rozmnaża się, więc należy go
traktować jak produkcyjne bydło” na mocy dyrektywy wymagającej kontroli bydła
w „produkcji i reprodukcji”. Od tego momentu Centrum Ochrony Żubra w Hiszpanii
wstrzymało promowanie gatunku i tworzenie nowych zagród, ponieważ nie ma
żadnych odpowiedzi od władz dotyczących niewykonalnych wymagań weterynarii,
czyli sposobu intensywnego nadzoru sanitarnego w warunkach hodowli półwolnych całkowicie nie pasujących do dzikiego przeżuwacza jakim jest żubr.

Obecność przeciwciał przeciw Toxoplasma
gondii i Neospora caninum w surowicach żubrów
(Bison bonasus L.) z Puszczy Boreckiej
Bożena Moskwa1, Aleksandra Kornacka1, Justyna Bień-Kalinowska1,
Katarzyna Goździk1, Krzysztof Anusz2, Władysław Cabaj1
1
2

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, Polska Academia Nauk, Warszawa
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa

Toxoplasma gondii i Neospora caninum są blisko spokrewnionymi pierwotniakami występującymi w różnych rejonach geograficznych świata. Oba gatunki
są kokcydiami należącymi do typu Apicomplexa tworzącymi cysty tkankowe.
Do zamknięcia cyklu rozwojowego wymagają obecności mięsożernych żywicieli ostatecznych: Felidae dla Toxoplasma i Canidae dla Neospora. Oba gatunki
pasożytów mogą zarażać szeroki wachlarz dzikich i hodowanych zwierząt
kopytnych jako żywicieli pośrednich.
Oba gatunki stanowią przyczynę dużych strat w hodowli zwierząt gospodarskich. Stanowią bowiem przyczynę problemów z rozrodem i nawracających ronień. Seroprewalencja obu gatunków pasożytów u przeżuwaczy, w tym
żubrów, została zbadana na całym świecie i okazała się bardzo zróżnicowana.
Żywiciele pośredni będący roślinożercami mogą zarażać się przez spożywanie pokarmu lub wody zanieczyszczonej oocystami pasożytów wydalanymi
z kałem żywicieli ostatecznych.
Żubr, największy z gatunków zwierząt roślinożernych w Europie jest chroniony prawem międzynarodowym i krajowym. W 1966 r. Międzynarodowa
Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN) zaklasyfikowała
żubry jako gatunek zagrożony i umieściła na Czerwonej liście zagrożonych
gatunków. Natomiast populacja żubra bytująca w Puszczy Białowieskiej

„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019

89

odgrywa ważną rolę w programie restytucji gatunku. Ze względu na dużą
liczbę żubrów w Puszczy Białowieskiej, podejmowane są działania mające na
celu znaczące rozgęszczenie m.in. poprzez odłów i przewożenie zwierząt do
innych ośrodków już istniejących i planowanych, krajowych i zagranicznych.
Prezentowane badania miały na celu monitorowanie żubrów z Puszczy
Boreckiej pod kątem obecności przeciwciał przeciw T. gondii i N. caninum.
Osiem próbek surowicy uzyskanych w 2018 r. badano przy użyciu zestawu
multi-species ID Screen Toxoplasmosis Indirect (IDvet, Montpellier) oraz
zestawu ELISA (IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, ME, USA). Analizę
przeprowadzono zgodnie z instrukcjami producentów.
Obecność przeciwciał przeciw T. gondii potwierdzono w czterech z ośmiu
badanych próbek. Natomiast odpowiedź na antygeny N. caninum potwierdzono w trzech próbkach. Występowanie przeciwciał przeciw T. gondii
i N. caninum potwierdzono tylko w jednej z badanych prób. Wyniki testów
ELISA weryfikowano metodą Western Blot. Wyniki Western Blot potwierdziły obecność przeciwciał przeciwko T. gondii i N. caninum zgodnie z testami
ELISA. Szczególnie intensywne prążki specyficzne dla T. gondii znajdowały
się w obszarze pomiędzy 100–25 kDa, a dla N. caninum w dwóch głównych
obszarach pomiędzy 100–35 kDa oraz 25–20 kDa.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zarówno zarażenie T. gondii,
jak i N. caninum, może skutkować u swoich żywicieli pośrednich parazytozą
wrodzoną i nawracającymi ronieniami. A zatem zarażenie T. gondii, jak i N.
caninum może mieć bardzo duże znaczenie dla programu restytucji żubra,
poprzez negatywny wpływ na stan zdrowia zwierząt (głównie krów). Dodatkowo mięso żubra zawierające cysty T. gondii może stanowić źródło toksoplazmozy dla ludzi i zwierząt mięsożernych, ponieważ okazjonalnie tusze tych
zwierząt są przeznaczone do konsumpcji przez ludzi, jak również dokarmiania
wilków w Puszczy Białowieskiej.
Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum
in the serum samples of European bison (Bison bonasus L.)
in Borecka Forest
Toxoplasma gondii and Neospora caninum are closely related protozoan parasites
of medical and veterinary importance with a global distribution. Both species are
tissue cyst-forming Coccidia of the phylum Apicomplexa. Their life cycles involve
different definitive carnivorous hosts: Felidae for Toxoplasma and Canidae for
Neospora.
Both species are important causes of reproductive failure and production
losses in livestock and can use a wide range of wildlife and farmed ungulates
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as intermediate hosts. The seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora
caninum in ruminants including European bison has been investigated worldwide
and was found to vary greatly. Herbivores’ hosts are infected by ingesting food or
water contaminated with oocysts excreted with the feces of definitive hosts.
The European bison, is the largest herbivorous animal in Europe and is protected both by international and national laws. In 1966, the International Union for
the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) classified the European bison as an vulnerable species in its Red List of Threatened Species, and
the European bison in Białowieska Forest play an important role in the restitution
and conservation program of the species. Due to the large number of E. bison
in the Białowieska Forest, it is advisable to capture and transport animals to other
existing and planned centers, including foreign ones.
The present study was to monitor European bison from Borecka Forest in terms
of the presence of antibodies against of T. gondii and N. caninum. Eight serum
samples obtained in 2018 were analyzed for the presence of antibodies to T. gondii using a multi-species ID Screen Toxoplasmosis Indirect kit (IDvet, Montpellier)
and for N. caninum using an ELISA kit (IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, ME,
USA). The analysis was performed according to the manufacturer’s instructions.
Anti- T. gondii antibodies were detected in four of the eight studied European
bison serum samples. Three of them shown a strong positive response to N. caninum. Coinfection of T. gondii and N. caninum were confirmed in one serum sample. The serum samples were tested also by Western Blot. The results confirmed
the presence of antibodies against of T. gondii and N. caninum.
Particularly prominent bands specific for T. gondii were located in the area at
100–25 kDa, whereas for N. caninum in two main area at 100–35 kDa and 25–20
kDa.
It is worth pointing out that both the apicomplexan parasites, T. gondii and N.
caninum, may cause abortion or congenital disease in their intermediate hosts.
The effect of the infection of both these parasite species on the health status
and conservation of the European bison should be taken into consideration. In
addition, European bison meat containing T. gondii cysts may act as a source
of toxoplasmosis for humans and for carnivorous animals, because occasionally
such meat may be provided for human consumption and for feeding a wolf pack.
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Określenie potencjalnych żywicieli Culicoides
występujących na terenie Białowieskiego
Parku Narodowego
Zuzanna Nowak-Życzyńska1, Magdalena Larska2, Michał K. Krzysiak3,
Monika Wieczorek1, Marta Kloch1, Wanda Olech1
1
2
3

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa
Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Białowieski Park Narodowy, Białowieża

Różne gatunki kuczmanów mają rozmaite występowanie geograficzne, a ich
rozmieszczenie w danym regionie zależy od czynników klimatycznych oraz
obecności preferowanego gospodarza. Potencjalnymi żywicielami samic
kuczmanów są stałocieplne zwierzęta, zarówno dzikie jak i domowe, takie
jak bydło, owce, kozy, świnie, psy, koty, konie, jelenie, sarny, kozice oraz
dziki. Żywicielami mogą być także ludzie. Ponad 75 arbowirusów należących
do rodzin Bunyaviridae, Reoviridae i Rabdoviridae wyizolowano z różnych
gatunków Culicoides. Dwie najważniejsze choroby zwierząt powodowane
przez te wirusy mające duże znaczenie w wielu krajach są to: choroba niebieskiego języka BTV i afrykański pomór koni AHSV. Wirus choroby niebieskiego języka może infekować przeżuwacze, w tym owce oraz krowy. BTV
nie jest zaraźliwy, a jego przenoszenie wertykalne nie utrwala wirusa w naturze. Jedynie ciągłe przemieszczanie się wirusa pomiędzy owadzim wektorem
a podatnymi na niego przeżuwaczami ma wpływ na jego rozprzestrzenianie
się w środowisku. Naszą hipotezą było, że kuczmany są wektorami choroby
niebieskiego języka dla żubrów znajdujących się na terenie Białowieskiego
Parku Narodowego. Materiałem badawczym było 110 sztuk Culicoides spp. 67
Culicoides achrayi, 40 Culicoides punctatus oraz 3 Culicoides obsoletus. Materiał
został zebrany przez pracowników Białowieskiego Parku Narodowego na terenie parku w 2015 roku. DNA izolowany był z odwłoka zestawem QuickGene
DNA tissue kit S (Kurabo), który rozcinano na cztery części. Wyizolowany
materiał genetyczny posłużył do amplifikacji podjednostki 16S rRNA, charakterystycznej dla wszystkich ssaków – ale nie owadów. Amplifikowany fragment był sekwencjonowany a następnie porównywany z bazą danych NCBI.
Sekwencje DNA ssaków uzyskano od 27 Cullicoides. Było to 8 sekwencji
przynależnych do gatunku Homo sapiens i 19 do gatunku Sus scrofa. Wyniki
wskazują na brak preferencji w wyborze żywicieli w zależności od gatunku
kuczmana oraz nie potwierdzają założonej hipotezy.
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Determination of potential hosts for Culicoides spp. occurring
in the Białowieża National Park
Different species of biting midges have various geographical occurrences. Their
distribution in a given region depends on climatic factors and the presence
of the preferred host. Potentially hosts of female midges are warm-blooded animals, both wild and domestic, such as cattle, sheep, goats, pigs, dogs, cats,
horses, deer, roe deers, chamois and wild boars as well as people. More than 75
arboviruses, belonging to Bunyaviridae, Reoviridae and Rabdoviridae families,
were isolated from different Culicoides species. The two most important animal
diseases caused by these viruses in many countries are: bluetongue BTV and
African horse sickness AHSV. Bluetongue virus can infect ruminants, including
sheep and cows. BTV is not contagious, and its vertical transmission does not fix
the virus in nature. Only the constant movement of the virus between the insect
vector and the susceptible ruminants affects its spread in the environment. Our
research hypothesis was that biting midges are potentiall vector of bluetongue
disease for wisents located in the Białowieski National Park. The research material
was 110 Culicoides spp.: 67 Culicoides achrayi, 40 Culicoides punctatus and 3
Culicoides obsoletus. The material was collected by employees of the Białowieski
National Park in year 2015. The DNA was isolated with a QuickGene DNA tissue
kit (Kurabo) from the abdomen, which was cut into four parts. The isolated genetic
material was used to amplify the 16S rRNA subunit, characteristic of all mammals
– but not insects. The amplified fragment was sequenced and then compared
to the NCBI database. Mammalian DNA sequences were obtained from 27 biting
midges. It was 8 sequences belonging to the Homo sapiens, and 19 to the Sus
scrofa species. The results indicate a lack of preferences in the choice of hosts
depending on the species of Culicoides, and do not confirm our hypothesis.

Obraz mikroskopowy naczyń nerki żubra (Bison bonasus)
– badania wstępne
Katarzyna Olbrych1, Karolina Barszcz1, Ewa Pacholik2
1
2

Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Pierwsze obszerne opracowanie dotyczące makro struktur nerki żubra zostało
opublikowane w pracy habilitacyjnej, w 1967 roku. Do dziś, pomimo tak długiego czasu, wspominane narządy nie doczekały się dalszych, szczegółowych
analiz. Zwłaszcza poszerzenie wiedzy z zakresu budowy histologicznej nerki
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ma duże znaczenie dla patofizjologii układu moczowego. Bez poznania prawidłowego obrazu nie można dokonać obiektywnej interpretacji zmian, zarówno
dotyczących nerek, jak i uogólnionych na skutek ich dysfunkcji.
Nerki żubra leżą w pozaotrzewnowej części jamy brzusznej, w okolicy
lędźwiowej. Nerka lewa jest nazywana wędrującą (zawieszona jest na długiej
krezce) i układa się tuż za prawą, która wyciska się na płacie prawym wątroby.
Nerki są unaczynione przez odchodzące od aorty tętnice nerkowe. Naczynia te wchodząc do wnęki nerki, rozgałęziają się na coraz mniejsze tętnice,
tworząc bogatą sieć. Tętnica nerkowa rozgałęzia się na tętnice międzypłatowe,
te na łukowate i dalej na promieniste (międzyzrazikowe), aż w końcu dochodzą do poszczególnych kłębuszków jako naczynia doprowadzające, a wychodzą z nich tętnice odprowadzające. Dalej przechodzą w kapilary okołokanalikowe, które tworzą anastomozy z żyłami promienistymi, które przedłużając
się w coraz większe naczynia żylne łączą się w żyłę nerkową odprowadzającą
krew z nerki.
Najważniejszą jednostką funkcjonalną nerki są jej kłębuszki, ponieważ
w nich zachodzi właściwa ultrafiltracja osocza krwi do przestrzeni torebki
Bowmana, co prowadzi do powstania moczu pierwotnego. Jest to możliwe
dzięki specyficznym strukturom, które tworzą naczynia kłębuszka. W okolicy
bieguna naczyniowego kłębuszka wchodzi do niego tętniczka doprowadzająca. W tym miejscu śródbłonek ma kształt silnie spłaszczony, tak że jądro
komórki wystaje poprzez cytoplazmę do światła naczynia. W kłębuszku nerkowym komórki ściany tętniczki, w obrazie mikroskopowym, ukazują się
w postaci zmodyfikowanego śródbłonka okienkowego. Dzięki takiej zmianie
krew może przepłynąć do dalszej części kłębuszka, zbudowanej z komórek
mazangialnych i podocytów. W tym miejscu zachodzi właściwa filtracja osocza krwi i powstanie moczu pierwotnego w postaci przesączu do przestrzeni
śródtorebkowej. Następnie oczyszczona krew przepływa do tętniczki odprowadzającej, która ma podobną budowę jak opisana tętniczka doprowadzająca.
Badania mające na celu szczegółową charakterystykę unaczynienia nerki
u żubra będą kontynuowane.
Microscopic image of European bison (Bison bonasus) kidney
vessels – a preliminary research
The first comprehensive study on the macrostructures of the European bison kidney was published in a habilitation paper in 1967. To this day, despite such a long
period of time, the mentioned organ has not received any further, detailed analyses. In particular, broadening the knowledge of the histological structure of the kidney is of great importance for the pathophysiology of the urinary tract. Without
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getting the whole picture, it is impossible to make an objective interpretation
of the changes, both in the kidneys and those generalized due to their dysfunction.
European bison kidneys lie in the retroperitoneal part of the abdominal cavity,
in the lumbar region. The left kidney is called a wandering kidney (suspended
on a long mesentery) and is placed just behind the right one, which is squeezed
on the right liver lobe.
The kidneys are vascularized by the renal arteries that are moving away from
the aorta. These vessels, entering the kidney niche, branch into smaller and
smaller arteries, creating a rich network. The renal artery branches into the interstitial arteries, the arched arteries and further into the radial (interrazial) arteries, until
finally it reaches the individual glomeruli as the supply vessels, and the drainage
arteries come out of them. Then they move on to periopanal capillaries, which form
an anastomoses with radial veins, which, prolonging into larger and larger venous
vessels, merge into a renal vein, draining blood from the kidney.
The most important functional unit of the kidney is its glomerulus, because in them
there is a proper ultrafiltration of blood plasma into the space of Bowman’s sachet,
which leads to the formation of primary urine. This is possible thanks to the specific
structures that make up the glomerular vessels. In the vicinity of the glomerular
vascular pole, an arteriole enters it. At this point the endothelium is strongly flattened
so that the cell nucleus protrudes through the cytoplasm into the lumen of the vessel. In the glomerular glomerulus, the cells of the arterioles wall in the microscopic
image appear in the form of a modified window endothelium. Thanks to this change,
blood can flow to the further part of the glomerulus, made up of mazangial cells
and podocytes. This is where the proper filtration of the blood plasma takes place
and the formation of primary urine in the form of a filtration into the intradermal
space. The purified blood then flows into the drainage arterioles, which are similar
in structure to the drainage arterioles described above. Research aimed at detailed
characterization of European bison kidney vascularization will be continued.

Projekty realizowane na rzecz ochrony żubra
Wanda Olech, Krystyna Cielniak, Agnieszka Suchecka
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Żubr jest pierwszym gatunkiem z gromady Mammalia, którego krajowy
program ochrony został zatwierdzony, choć wdrażanie zaplanowanych
w nim działań nie jest łatwe i pełne. Celem ochrony żubra w Polsce ma być
wzrost zasięgu i liczebności populacji poprzez poprawę warunków bytowania i tworzenie nowych stad zarówno wolnych jak i w zagrodach. Aby ten
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cel realizować potrzebne jest finansowanie, a ponieważ nie ma zapewnionego
pokrycia kosztów czynnej ochrony z budżetu państwa pozostaje staranie się
o zdobycie środków z różnych źródeł. Dzięki aktywności opiekunów stad
żubra przy wsparciu ośrodków naukowych od ponad 10 lat udaje się uzyskiwać środki na finansowanie celów strategii ochrony żubra. Pierwszy duży projekt wspierający te działania finansowany był ze środków Life. Rozpoczął się
on w 2007 roku i prowadzony był przez Zakład Badania Ssaków PAN wspólnie z Białowieskim Parkiem Narodowym i nadleśnictwami Puszczy Białowieskiej. Obejmował żyjącą w tym regionie populację żubra. Kolejne projekty,
w których realizację zaangażowała się SGGW, obejmowały inne kompleksy
leśne na terenie północno-wschodniej Polski. Były to działania współfinansowane ze środków UE i NFOŚiGW w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,
funduszy EOG oraz Funduszu Leśnego. W ostatnich projektach uczestniczyło już 13 nadleśnictw należących do RDLP w Białymstoku. Dzięki środkom zewnętrznym udało się znacząco poprawić warunki bytowania żubrów,
wybudować i wyremontować infrastrukturę, wyposażyć hodowle w potrzebne
sprzęty i realizować wszechstronny monitoring. Zrealizowane przedsięwzięcia
są przykładem dobrej współpracy wielu podmiotów oraz wdrażania dobrych
praktyk ochrony gatunku, a efekty, jakie uzyskano są ogromne.
Obecnie rozpoczyna się kolejny projekt, w którego realizację zaangażowało
się większość ośrodków zajmujących się opieką nad żubrami w Polsce.
The projects realized for the sake of wisent conservation in Poland
The wisent (Bison bonasus) is the first species from the Mammalia class, for whose
national strategy has been approved, although the implementation of planned
activities is not easy and complete. The aim of wisent protection in Poland is
to increase the range and size of its population by improving living conditions
and creating new herds both free and in captivity. To achieve this goal, funding is
needed, and because there is no coverage of active protection costs from the state
budget, efforts to obtain funds from various sources remain. Thanks to the activity of breeders with the support of scientific centers, for over 10 years we have
been able to obtain funds to finance the goals of the wisent protection strategy.
The first major project supporting these activities was financed from Life funds.
It started in 2007 and was run by the Mammal Research Institute PAS together
with the Białowieski National Park and forest districts of the Białowieska Forest. It
included the wisent population living in this region. Other projects in which Warsaw
Unversity of Life Sciences was involved covered other populations in north-eastern Poland. These were some projects co-financed from the EU within the operational program Infrastructure and Environment, EEA funds and the Forest Fund.

96

Streszczenia referatów

In recent projects, 13 forest districts from RDSF in Białystok have already participated. Thanks to external money, the living conditions of wisents were significantly
improved, the infrastructure was either build new or renovated, breeding centers
were endowed with necessary equipment and comprehensive monitoring was
carried out. Realization of the project is an example of good cooperation of many
entities and the implementation of good practices for the protection of the species,
and the effects obtained have been enormous.
Another project is currently underway, the implementation of which involves
the majority of centers dealing with wisent conservation in Poland.

Perspektywy dalszej ochrony żubra w Polsce
Wanda Olech
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Minęło kilkanaście lat od przygotowania i zatwierdzenia strategii ochrony żubra
w Polsce. Wiele osób i instytucji przyczyniło się do ochrony gatunku, co można
ocenić na podstawie wyników. Populacja żubra w Polsce na koniec 2018 roku
to ponad 1800 osobników, czyli dwa razy więcej niż w 2005 roku. Nie tylko liczebność, ale liczba wolnych populacji i ich areał również się zwiększył. Mamy więcej
zagród w których hodowane i eksponowane są żubry. Zainteresowanie badaczy różnych specjalności, a w konsekwencji liczba publikacji naukowych rośnie
jak “na drożdżach”. Udaje się od wielu lat uzyskiwać finansowanie na ochronę,
badania i monitoring. Wydawać się może, że jest idealnie, ale liczba problemów
także równie szybko rośnie. Wraz ze wzrostem populacji rośnie zagęszczenie tego
gatunku i wzrasta ryzyko chorób. Liczba i wartość szkód od żubra rośnie w szybkim tempie, zainteresowanie i akceptacja dla gatunku zmniejsza się zarówno ze
strony rolników jak i leśników. Już na palcach obydwu rąk zlicza się wypadki
komunikacyjne z żubrem. Zatem powstaje pytanie co dalej?
Zmiana liczebności każdej populacji jest wypadkową rozrodczości i śmiertelności, a jeśli pierwszy parametr przewyższa drugi populacja będzie się
zwiększać. U żubra bilans tych dwóch parametrów to około 12–15%, zatem
liczebność podwaja się przez 5–6 lat. Bardzo dużo żubrów zmieści się w Polsce,
ale czy ludzie, inne gatunki zwierząt i same żubry będą mogły bez przeszkód
egzystować? Na podstawie wyników licznych badań i stale powiększanego
doświadczenia, wiemy że konsekwencją będzie spadek akceptacji społecznej
i narastanie problemów.
Chcemy, aby populacja żubra była coraz większa, ale bardzo ważne jest
aby wzrost ten nie powodował lawiny problemów. Od lat mamy i realizujemy
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plan, którego celem jest tworzenie metapopulacji złożonej w wielu stad o wielkości zgodnej z wymaganiami socjalnymi gatunku. Poszczególne stada mogą
i nawet powinny być oddalone od siebie, co zmniejszy zagrożenie transmisją chorób. Ze względów genetycznych konieczny jest przepływ osobników
między stadami zapewniony dzięki migracjom samców, a jeśli to konieczne
to poprzez ich przewóz. Wsiedlanie stad realizowane jest dopiero po poprawie warunków bytowania, na terenach leśnych tworzona jest mozaika łąk,
pastwisk i drzewostanu oraz zagwarantowana jest dostępność wody. Do tej
pory utworzone zostały nowe grupy żubrów w zachodnio-południowej części
Puszczy Knyszyńskiej i wschodniej części Puszczy Augustowskiej, a kolejne
reintrodukcje są zaawansowane. Najważniejsze jest dbanie o zdrowie żubrów
i z tego względu corocznie prowadzone są eliminacje osobników w gorszej
kondycji, co zabezpiecza resztę populacji oraz pozwala dobrze monitorować
stan zdrowotny stad. Dzięki takiej regulacji liczebności stad zrealizowany
przyrost roczny zmniejsza się do poziomu 5–6% i populacja podwaja się po
12–15 latach, co obserwujemy nie tylko w Polsce ale i Europie. Tworzenie
metapopulacji wymaga przestrzeni, kompetentnych ludzi i finansowania.
Dotychczasowe rezultaty są możliwe dzięki zaangażowaniu Lasów Państwowych i zapewnieniu przez nie większości potrzebnych elementów programu.
The perspectives of future wisent protection in Poland
It has been over a dozen years since the approval of the strategy of European
bison conservation in Poland. Many people and institutions have contributed
to the protection of the species, which can be assessed on the basis of the results.
The wisent population in Poland at the end of 2018 was over 1,800 individuals,
which is twice as many as in 2005. Not only size, but the number of free populations and their range also increased. We have more enclosures in which wisents
are bred and displayed. The interest of researchers of various specialities, and
consequently the number of scientific publications is growing. The funding for protection, research and monitoring was succesfully obtained for many years. That
may seem so perfect, but the number of problems is also growing rapidly. As
the population increases, the density of the species grows up and the risk of diseases as well. The number and value of damages caused by European bison
grow very fast, interest and acceptance for the species is decreasing both among
farmers and foresters. Already on the fingers of both hands, traffic accidents with
wisent are counted. So the question arises what’s next?
The change in the size of each population is the result of fertility and mortality,
and if the first parameter exceeds the second, the population will increase. In
case of the wisent, the balance of these two parameters is about 12–15%, so its
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population size may double during 5–6 years. A number of addditional wisents
may dwell in Poland, but will humans, other species of animals and wisents themselves be able to exist without any obstacles? Based on the results of numerous
studies and constantly expanded experience, we know that the consequence will
be a decrease of social acceptance, growing damages and conflicts.
We want the wisent population to grow, but it is very important that this growth
will not cause problems. For years, we are implementing a plan aimed at creating a metapopulation composed of many herds of size consistent with the social
requirements of the species. Individual herds can and even should be situated far
from each other, which will reduce the risk of disease transmission. For genetic
reasons, it is necessary to exchange the individuals between the herds either
by the migration of males and, if necessary, through the transport. Reintroduction is implemented only after improving the living conditions, making a mosaic
of meadows, pastures and forests with the availability of water. Until now, new
wisent groups have been created in the western-southern part of the Knyszyńska
Forest and the eastern part of the Augustowska Forest, and subsequent reintroductions are advanced. The most important is to take care of health of animals
and for this reason, the elimination of individuals in a worse condition is carried out
annually, what protects the rest of the population and allows to monitor the health
status of the herds. Thanks to such population regulation the annual increase
is reduced to the level of 5–6% and the population doubles after 12–15 years,
which is observed not only in Poland but also in Europe. Creating metapopulations
requires space, competent people and financing. The results so far have been
made possible thanks to the involvement of the State Forests and providing by
them most of the necessary components of the project.

Gdyby nie żubry pszczyńskie…
Jerzy B. Parusel
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice

W roku 2019 celebrujemy uroczyście 90. rocznicę restytucji żubra w jego białowieskim mateczniku. To właśnie tu, w Białowieży, po 10. latach od wytępienia ostatniego dzikiego przedstawiciela tego gatunku przystąpiono do
jego planowej restytucji w historycznej ostoi w Puszczy Białowieskiej. Ale
nie moglibyśmy dziś obserwować dziko żyjących żubrów w Puszczy Białowieskiej, a także w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie, gdyby nie
wywiezienie w roku 1865 (wówczas w Puszczy Białowieskiej żyły jeszcze 724
żubry) do lasów pszczyńskich 4 żubrów białowieskich przez księcia Jana
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Henryka XI Hochberga i pomyślna ich tam restytucja. W procesie odtwarzania wolnej populacji w Puszczy Białowieskiej uczestniczyły żubry będące
potomkami 4 żubrów białowieskich, przywiezionych do Murcek na Górnym
Śląsku. Odegrały one kapitalną rolę w restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej w latach 1929–1966 i uratowaniu tego gatunku przed całkowitą zagładą.
W chwili wytępienia w roku 1919 ostatnich dziko żyjących żubrów w Puszczy Białowieskiej, w lasach pszczyńskich przebywało jeszcze 47 (13.34) osobników podgatunku nizinnego żubra, a w momencie przystąpienia do restytucji żubra w Białowieży w roku 1929 stado pszczyńskie liczyło już tylko 7 (4.3)
osobników hodowanych w systemie półwolnym.
W formowaniu stada odtwarzanej linii białowieskiej uczestniczyło 9 spośród 11 żubrów linii pszczyńskiej, które zostały sprowadzone do Białowieży
w latach 1936–1957. Zwierzęta te spłodziły 85 (41.44) cieląt. Znaczącą rolę
w procesie restytucji odegrał byk M 229 Plisch, którego potomstwo z krowami Biscaya i Biserta zapoczątkowało efektywne odradzanie się stada. Byk
ten był silnym reproduktorem – pozostawił po sobie 48 żubrów, urodzonych
przez 15 krów. Jest on uważany za protoplastę prawie wszystkich żubrów żyjących w Puszczy Białowieskiej.
W latach 1952–1966 do Puszczy Białowieskiej zostało wypuszczonych
w sumie 18 (6.12) żubrów, będących potomkami zwierząt sprowadzonych do
Białowieży, w tym F 912 Kamionka i F 737 Plamka II – samice linii pszczyńskiej. W grupie założycielskiej wolnej populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej było 12. potomków w pierwszej linii żubrów pszczyńskich (co stanowi
43% liczebności tej grupy), a w grupie 38 żubrów wypuszczonych na wolność
w latach 1952–1966 potomkowie ci stanowią ponad 47% liczby wszystkich
zwierząt.
If it had not been for the European bison of Pszczyna...
The year 2019 marks the very special 90th anniversary of the restitution of European bison in its Białowieża “lair”. It was in Białowieża, 10 years after the last
wild wisent was eradicated, that the due restitution in the historic refuge of European bison in the Białowieska Forest commenced. But we could not admire
the free-roaming wisents in the Białowieska Forest (and in many other places
in Poland and in the world) today if it had not been for the 4 European bison
from Białowieża (back when the Białowieska Forest still sheltered 724 individuals) that were transferred and successfully restituted in 1865 in the woods
of Pszczyna at the initiative of Prince Hans Heinrich XI von Hochberg. In the restitution process of the free-range European bison in the Białowieska Forest participated the descendants of the 4 animals transferred from Białowieża to Murcki,
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Upper Silesia. The descendants played a great role in the restitution of wisents
in the Białowieska Forest in the years 1929–1966 and in preserving the species
from total extinction.
While in 1919 no free-ranging European bison could be found anymore
in Białowieża, in the woods of Pszczyna there were still 47 (13.34) individuals of a subspecies of lowland wisent. When the restitution of European bison
in the Białowieska Forest began in 1929, the Pszczyna herd counted only 7 (4.3)
specimens bred in a semi-free system.
Nine out of 11 animals from the Pszczyna line, transferred to Białowieża
in the years 1936–1957, participated in the forming and restitution of the Białowieża herd. Their progeny were 85 (41.44) calves. A prominent role in the restitution process was played by the bull M 229 Plisch. His offspring, from the cows
Biscaya and Biserta, began the effective revival of the Białowieża herd. Plisch
was a strong sire – his legacy was 48 calves born by 15 different cows. Plisch
is considered the progenitor of almost all wisent living in the Białowieska Forest.
In the years 1952–1966, the total of 18 (6.12) European bison that were descendants of the animals transferred to Białowieża were released into the Białowieska
Forest, including two cows from the Pszczyna line – F 912 Kamionka and F 737
Plamka. In the founding herd of the free roaming population in Białowieska, there
were 12 descendants in the first generation of the Pszczyna line animals (which
constituted 43% of the entire herd). In the group of 38 wisents released into the wild
in the years 1952–1966, the Pszczyna descendants comprised 47% of all animals.

Geograficzne rozmieszczenie przypadków chorób
o podłożu mikrobiologicznym u żubrów
Michał Perzanowski, Agata Józefczak
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przeprowadzono analizę danych literaturowych do roku 2018 dotyczących
przypadków schorzeń lub stwierdzenia przeciwciał wskazujących na kontakt
z patogennymi mikroorganizmami u żubrów w hodowlach zamkniętych i stadach wolnościowych. Z uwagi na niewyjaśnione dotąd podłoże tego schorzenia, uwzględniono także przypadki wystąpienia balanoposthitis. W literaturze
opisane zostały przypadki dotyczące trzech schorzeń o podłożu wirusowym
(pryszczyca, choroba niebieskiego języka i wirus Schmallenberga), sześciu
schorzeń o podłożu bakteryjnym (gruźlica, borelioza, mykoplazmoza, Clostridium perfringens, gorączka Q, Anaplasma phagocytophilum) oraz trzech chorób
wywoływanych przez pierwotniaki (kokcydioza, Neospora, Tritrichomonas).
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Przypadki schorzeń stwierdzono głównie w Europie centralnej i wschodniej
ale zdarzały się przypadki w Hiszpanii, Niemczech i Holandii oraz pojedynczy przypadek najprawdopodobniej balanoposthitis w Kirgizji. Częstość stwierdzeń chorób u żubrów związana jest z intensywnością prowadzenia badań
w tym kierunku oraz liczebnością lokalnych populacji.
Geographic distribution of cases of diseases with microbiological
origin in wisents
The analysis of literature data until 2018 concerning cases of diseases or detection of antibodies indicating the contact with pathogenic microorganisms in wisents
from captivity and free ranging herds was conducted. Because of so far unexplained origin of balanoposthitis such cases were also considered. In the literature
there were described three kinds of viral diseases (foot and mouth disease, blue
tongue disease and Schmallenberg virus), six bacterial diseases (tuberculosis,
Lyme disease, Mycoplasma, Clostridium perfringens, Q fever, Anaplasma phagocytophilum) and three diseases caused by protozoa (coccydiosis, Neospora, Tritrichomonas). Incidence of diseases were mostly recorded in eastern, and central
Europe, but there were also such cases in Spain, Germany and the Netherlands,
as well as a single case of most probably the balanoposthitis in Kirghizia. The frequency of detection of diseases in wisents is connected with intensity of studies
on this subject and the size of local populations.

Formation of a large free ranging population of European
bison in Russia
Oleg Prigoryunu, Andrei Karpachev, Natalia Shpilenok
National Park Orlovskoe Polesie, Orel region, Russia

In the Orel region, the only large protected area is the National Park Orlovskoe
Polesie. The total area of the Park is 77,745 ha, including the land of the Forest Fund – 33,032 ha. The forests of the national park represent the eastern
outskirts of the Bryansk and Kaluga forests. The presence of such relatively
large forest areas is especially important due to the lack of suitable land for
European bison habitat and serves as the basis for the creation of a sufficiently
large wisent population necessary for the conservation of this species.
The European bison dominates the extensive list of rare species of fauna
of the Orlovskoe Polesie being a symbol of the national effort to save rare and
endangered species. Work on the reintroduction of European bison began here

102

Streszczenia referatów

in 1996. As part of the Program for Preservation of the Russian Bison (1996)
specialists from the Institute of Ecology and Evolution A. N. Severtsova RAS,
bison nurseries of Prioksko-Terrasny and Oksky nature reserves and WWF
of Russia carried out inspection of the territory of National Park and adjacent
lands. They evaluated the land cover, climatic conditions, food supply, conducted radiological measurements, collected information on the veterinary
state of the territory and possible limiting factors, including poaching. The
results of the research allowed to classify the territory of Orlovskoe Polesie
as suitable for the creation of a free population of European bison. At the same
time, the perspective of the growing E. bison population migrating outside
the National Park into the forest lands of the Kaluga and Bryansk regions
were immediately considered.
In years 1996–2001, 65 European bison from various breeding centers
of the world were released in Polesie, which allowed for the first time to concentrate the representation of entire world gene pool of the European bison
within one newly created population. During twenty-three years, this population of E. bison has shown the steady increase. According to the records
from 2019, the National Park was inhabited by 401 individuals including 70
yearlings (calves born in 2018) (Table).
Year
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

population size
  9
18
27
40
57
68
69
77
80
98
122
141
160
178
208
147
171
203
237

newborn
0
0
1
3
5
6
1
8
13
18
24
13
33
33
36
23
14
32
23

dead
3
1
0
1
5
1
0
2
1
4
4
2
2
6
1
0
1
5
1

captured
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
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Year
2015
2016
2017
2018
2019

population size
271
286
350
383
401

newborn
44
37
49
46
70

dead
1
1
1
4
7

captured
5
7
9
7
9

Data given in Table indicate that the number of individuals is steadily
increasing, the birth rate was always much higher than the mortality rate, so
the population is on an increase. We could not include in table losses caused
by possible poaching and migration because of lack of such data.
Currently, some 700 European bison inhabit the National Park and adjacent territories of Kaluga and Bryansk regions which makes it the largest free
population in Russia. Regarding its numbers, this population of European
bison is second only to the population of Białowieska Forest, has a unique
genetic potential and has real prospects for further growth (up to 1000 heads
or more), and reaching the stage of self-maintenance. According to experts,
the Orel – Bryansk – Kaluga region is a promising site for conservation of free
ranging population of European bison in natural conditions.
Nevertheless, considering the current trend in the growth of the European
bison population, it is extremely important to secure a sufficiently large area
for this purpose by creating a unified system of protected areas in the Orel,
Bryansk, Kaluga and Tula regions, that would be interconnected by a buffer
zone.
Tworzenie dużej wolnej populacji żubra w Rosji
W regionie Orłowskim jedynym dużym obszarem chronionym jest Park Narodowy Polesie Orłowskie. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 77 745 ha, w tym
grunty zasobu leśnego – 33 032 ha. Lasy parku narodowego stanowią wschodnie
obrzeża lasów Briańska i Kaługi. Obecność takich stosunkowo dużych obszarów
leśnych jest szczególnie ważna ze względu na brak odpowiednich terenów dla
żubra oraz stanowi podstawę do stworzenia wystarczająco dużej populacji tego
gatunku niezbędnej dla właściwej ochrony.
Żubr dominuje na obszernej liście rzadkich gatunków fauny Polesia Orłowskiego jako symbol narodowych wysiłków na rzecz ratowania rzadkich i zagrożonych gatunków. Prace nad ponownym wprowadzeniem żubra rozpoczęły się tutaj
w 1996 r. W ramach Programu Ochrony Rosyjskiego Żubra (1996) specjaliści
z Instytutu Ekologii i Ewolucji A.N.Severtsova RAN, pracownicy rezerwatów przyrody Prioksko-Terrasny i Oksky oraz WWF Rosja przeprowadzili ocenę terytorium
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Parku Narodowego i przyległych terenów. Ocenili pokrycie terenu, warunki klimatyczne, możliwości wyżywieniowe, przeprowadzili pomiary radiologiczne, zebrali
informacje o stanie zdrowia zwierzat i ewentualnych czynnikach ograniczających,
jak np. kłusownictwo. Wyniki badań pozwoliły sklasyfikować terytorium Polesia
Orłowskiego jako odpowiednie do stworzenia wolnej populacji żubra. Jednocześnie rozważano perspektywę wzrostu populacji żubrów i migracji poza Park Narodowy na tereny leśne regionów Kaługi i Briańska.
W latach 1996–2001 na Polesiu wypuszczono 65 żubrów z różnych ośrodków
hodowlanych świata, co pozwoliło po raz pierwszy zebrać grupę osobników reprezentywną dla całej puli genowej żubra. W ciągu dwudziestu trzech lat ta populacja
wykazała stały wzrost. Według danych z 2019 r. w Parku bytuje populacja licząca
401 osobników, w tym 70 cieląt urodzonych w 2018 r. (Tabela).
Dane podane w tabeli wskazują, że populacja stale rośnie, wskaźnik urodzeń
był zawsze znacznie wyższy niż wskaźnik śmiertelności. Nie mogliśmy uwzględnić w tabeli strat spowodowanych możliwym kłusownictwem i migracją z powodu
braku takich danych.
Obecnie blisko 700 żubrów zamieszkuje Park Narodowy i przyległe terytoria
regionów Kaługi i Briańska, co sprawia, że jest to największa wolna populacja
w Rosji. Biorąc pod uwagę liczebność, ta populacja żubrów jest druga po Puszczy
Białowieskiej, ma unikalny potencjał genetyczny i ma realne perspektywy dalszego wzrostu (do 1000 osobników lub więcej) i osiągnięcia etapu samowystarczalności. Zdaniem ekspertów region Orzeł – Briańsk – Kaługa jest obiecującym
miejscem dla ochrony wolnej populacji żubrów w warunkach naturalnych.
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę obecny trend wzrostu populacji żubrów,
niezmiernie ważne jest zapewnienie wystarczająco dużego obszaru poprzez stworzenie jednolitego systemu obszarów chronionych w regionach Orzeł, Briańsk,
Kaługa i Tuła połączonych strefą buforową.
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Patologie jąder i najądrzy żubrów w świetle
przypadków własnych
Sylwia Prochowska1, Stanisław Dzimira2, Agnieszka Partyka1,
Wiesław Bielas1, Barbara Smalec1, Anna M. Duszewska3,
Zuzanna Nowak-Życzyńska4, Wanda Olech4, Wojciech Niżański1
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Katedra Patologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław,
Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Celem badań był opis makro- i mikroskopowych zmian patologicznych zaobserwowanych w jądrach i najądrzach żubrów.
W latach 2013–2019 pozyskano materiał od 30 samców żubrów w wieku
od 3 do 20 lat, bezpośrednio po ich planowej eliminacji selekcyjnej. Każdorazowo wykonano pomiary jąder i najądrzy oraz odnotowano ewentualne zauważone patologie. Plemniki pozyskiwano z ogonów najądrzy poprzez nacinanie
skalpelem w buforze TRIS. Bezpośrednio po pobraniu oceniano ruchliwość
plemników subiektywnie (pod mikroskopem świetlnym) i koncentrację plemników (komora Thoma) oraz wykonywano preparaty mikroskopowe do oceny
żywotności (barwienie eozynowo-nigrozynowe) oraz morfologii (barwienie
Giemzy). Jądra i najądrza utrwalono w 7% formalinie, a następnie poddano
ocenie histopatologicznej po rutynowym barwieniu hematoksyliną i eozyną.
Spośród 30 żubrów u 13 (43,3%) odnotowano patologie jąder i/lub najądrzy,
z czego najczęściej występowały torbiele najądrzy (8 żubrów, 26,7%). W badaniu histopatologicznym torbiele najądrzy widoczne były jako puste twory,
z prawidłowym, nie uciśniętym nabłonkiem. Drugą najczęstszą patologią
były zrosty jądra z osłonką jądrową (5 żubrów, 16,7%), którym mikroskopowo
towarzyszył naciek komórek zapalnych w najądrzach (epididymitis). W jednego żubra badanie HP ujawniło stan zapalny jąder (orchitis), który nie był
widoczny makroskopowo. Wnętrostwo odnotowano u 3 żubrów (10%). Struktura histologiczna jądra wnętra brzusznego była atroficzna, natomiast w przypadku wnętrów pachwinowych była ona prawidłowa. Pozostałe, jednostkowo
występujące patologie to atrofia trzonu najądrza, obecność brodawczaków na
worku mosznowym oraz upostaciowane ropnie w osłonce jądrowej. Z nielicznymi wyjątkami, struktura mikroskopowa jąder żubrów pozyskanych w okresie zimowym (grudzień – marzec) była prawidłowa, ale w kanalikach nasieniotwórczych znajdowały się nieliczne plemniki, a w niektórych kanalikach
obserwowano mniejszą liczbę komórek podporowych. Miało to przełożenie
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na mniejszą liczbę pozyskiwanych plemników (<1200 × 106 plemników), niż
w przypadku żubrów poddanych odstrzałowi w okresie jesiennym (wrzesieńpaździernik; 1200–4000 × 106 plemników).
Podsumowując należy stwierdzić, że w badanej grupie samców żubra
odnotowano relatywnie częste występowanie patologii jąder i najądrzy. Może
to wynikać z faktu, że samce te były typowane do eliminacji niejednokrotnie
ze względu na stan zdrowia lub zaawansowany wiek.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Pathologies of wisent’s testes and epididymes – our cases
The aim of this study was to describe the macro- and microscopic pathological
changes observed in wisent’s testes and epididymides.
In 2013–2019, the material was obtained from 30 male wisents of 3 to 20
years of age, immediately after their planned eliminations. Each time, testes and
epididymes were measured and any observed pathologies were noted. Spermetozoa were obtained from caudae epididymis by mincing them with a scalpel blade
in TRIS buffer. Immediately after collection, sperm motility was assessed subjectively (under a light microscope) and sperm concentration was calculated with
Thoma chamber. Microscopic slides were prepared to assess viability (eosin-nigrosin staining) and morphology (Giemza staining). Testes and epididymes were
fixed in 7% formalin and then subjected to histopathological evaluation after routine hematoxylin and eosin staining.
Out of 30 wisents, 13 (43.3%) had pathologies of testes and/or epididymides, of which epididymal cysts were the most common (8 wisents, 26.7%). In
histopathological examination, epididymal cysts were described as empty structures, with normal, not compressed epithelium. The second most common patho
logy was the adhesion of the testis with the vaginal sheath (5 wisents, 16.7%),
which was microscopically accompanied by the infiltration of inflammatory cells
in the epididymitis. In one wisent, the HP examination revealed inflammation
of the testis (orchitis), which was not visible macroscopically. Cryptorchidism was
found in 3 wisents (10%). The testis located in the abdominal cavity was atrophic,
whereas in the cases of inguinal cryptorchidism the testicular histological structure
was normal. The others, single-occurring pathologies include epididymal atrophy,
the presence of papillomas on the scrotum, and abscesses in the vaginal processus. With few exceptions, the microscopic structure of wisent’s testicles obtained
in winter period (December – March) was normal, but in the seminal tubules there
were few spermatozoa, and in some tubules a smaller number of Sertoli cells was
observed. This was accompanied by a lower number of spermatozoa retrieved

„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019

107

(<1200x106 sperm) than in the case of wisents eliminated in autumn (September-October; 1200–4000x106 sperm).
In conclusion it has to be stated that in the studied group of male wisents, relatively frequent occurrence of testicular and epididymal pathologies was observed.
This may be due to the fact that these males were often chosen for elimination
because of their health or advanced age.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017

Losy potomków Postoja
Maciej Radomski
Bednarska Szkoła Podstawowa, Warszawa, Polska

Postój to żubr urodzony w Smardzewicach w 2001 roku, który przez wiele lat
był reproduktorem w zagrodzie pokazowej żubrów w Białowieży. Na podstawie Księgi Rodowodowej Żubrów z roku 2017 prześledzono losy potomków
tego osobnika. W hodowlach zamkniętych znajdują się 32 osobniki, w tym
8 potomków pierwszego pokolenia (3 samce i 5 samic), 23 osobniki będące
potomkami w drugim pokoleniu (8 samców i 15 samic) oraz jeden osobnik
płci męskiej, będący potomkiem Postoja w trzecim pokoleniu. W polskich
hodowlach w Białowieży, Kiermusach, Człuchowie i Strzelinku znajduje się 19
osobników, a w hodowlach zagranicznych w Niemczech (Springe II), Holandii (Maashorst) i Hiszpanii (Campillito-Plasencia oraz Teverga-Asturias) 13
osobników. Liczby potomków Postoja w poszczególnych hodowlach zaznaczono na mapie Europy. Na podstawie danych zawartych w księdze rodowodowej opracowano drzewo genealogiczne potomków Postoja, uwzględniające
dane drugich rodziców wszystkich osobników. Potomkowie Postoja stanowią
0,172% wszystkich żubrów znajdujących się w hodowlach oraz 0,042% całej
światowej populacji żubra.
Fates of Postój descendants
Postój was are European bison bull born in Smardzewice in 2001. For many
years he took part in reproduction in Białowieża breeding enclosures. Based
on the European Bison Pedigree Book (2017) fates of his descendants have been
investigated. There are 32 individuals living in captivity, out of which 8 are progeny
of the first generation (3 males and 5 females), 23 individuals from the second
generation (8 males and 15 females) and one male of the third generation. In
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Polish enclosures in Białowieża, Kiermusy, Człuchów and Strzelinek there are 19
individuals, and 13 individuals live in foreign enclosures in Germany (Springe II),
the Netherlands (Maashorst) and Spain (Campillito-Plasencia and Teverga-Asturias). The numbers of Postój’ s descendants in particular enclosures have been
marked on European map. Based on the Pedigree Book Postój’s descendants’
genealogical tree has been developed, including second parents of all individuals.
Postój’ s descendants constitute 0,172% of all European bison in captivity and
0,042% of European bison world population.

Marking activity of the European bison and its impact
on the woody vegetation – part 2
Elena F. Sitnikova
Bryansky Les State Biosphere Nature Reserve, Russia

The European bison marking activity is a common phenomenon of great
importance both intraspecies and cross-species. The main objects to be
marked by the hoofed animals are trees and the topsoil.
Aktywność żubrów w znaczeniu terenu i jej wpływ na gatunki
drzewiaste – część 2
Znakowanie jest aktywnością żubrów o dużym znaczeniu zarówno dla własnego
jak i dla innych gatunków. Gównymi obiektami oznaczanymi przez kopytne są
drzewa i gleba.

A descriptive investigation on the spatial relation between
open landscapes and debarking hotspots by European
bison (Bison bonasus) in the Rothaar Mountains
Felix Schröder1, Melina A.P. Oldorf1, Kaja L. Heising2
1
2

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Leeuwarden, the Netherlands
Europäische Tier- und Naturschutz Stiftung & Wisent-Welt Wittgenstein e.V., Bad Berleburg,
Germany

In 2013 a herd of European bison (Bison bonasus; Linnaeus, 1758) was
released into the forest region of the Rothaar Mountains, Germany. The species occupies the niche of grass and roughage eaters within a habitat. Since
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the reintroduction of the E. bison its population grew up to 19 individuals,
which started to show debarking behaviour in particular areas. Debarking
of trees caused a considerable human wildlife conflict in the Rothaar Mountains, since the debarked patches are partly located in privately owned commercial forests. These circumstances may cause economic losses for those
foresters. In order to investigate this issue, we determined spatial factors
that may be related to debarking performance of the E. bison in the Rothaar
Mountains, Germany. After establishing a list of potential debarking drivers,
we conducted a GIS Analysis of the tree utilisation in coherence with the open
landscape areas in the Rothaar Mountain areas. The GIS analysis showed that
patches with high debarking damage appear to be located closer to artificial
food patches than to other open landscape types. We thus conclude that there
might be an association between artificial food patches as open landscape
areas and the debarking events of the E. bison in the Rothaar Mountains.
Moreover, this case study is an example of how anthropogenic influences may
affect scientific research.
Przestrzenna analiza miejsc występowania spałowania przez żubry
(Bison bonasus) w relacji do terenów otwartych w górach Rothaar
W roku 2013 stado żubrów (Bison bonasus) zostało wsiedlone do leśnego regionu
gór Rothaar w Niemczech. Jak wiadomo żubr jest gatunkiem spasającym, ale
częściowo jego dieta składa się liści, gałęzi i kory krzewów i drzew. Od momentu
reintrodukcji populacja żubra wzrosła do 19 osobników i stado to pozostawiało
w niektórych obszarach po sobie wyraźne ślady spałowania. Taki behawior żubrów i szkody spowodowały poważny konflikt między ludnością a dzikimi zwierzętami w tym rejonie gór Rothaar, ponieważ spałowane drzewa częściowo znajdowały się w prywatnych lasach utrzymywanych dla celów komercyjnych, co wiązało
się ze stratami ekonomicznymi dla właścicieli. W celu zbadania skali problemu
określiliśmy jakie czynniki w otoczeniu mogą być związane z intensywnością spałowania. Po zdiagnozowaniu wielkości i miejsca uszkodzeń przeprowadziliśmy
analizę GIS w powiązaniu z otwartymi obszarami krajobrazu gór Rothaar. Analiza
GIS wykazała, że fragmenty z silnymi uszkodzeniami drzewostanu wydają się
znajdować bliżej poletek karmowych w porównaniu do innych elementów przestrzeni. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że może istnieć związek między
sztucznymi poletkami żerowymi jako elementami otwartymi w krajobrazie a przypadkami spałowania przez żubry w rejonie gór Rothaar. Na podstawie tego studium przypadku można pokazać jak czynniki antropogeniczne mogą wpływać na
badania naukowe.
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Stado żubrów w Nadleśnictwie Żednia –
3 lata od wypuszczenia
Maria Sobczuk1, Wanda Olech1, Barbara Kołodko1,
Grzegorz Dworakowski2
1
2

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa
Nadleśnictwo Żednia, Michałowo

Nadleśnictwo Żednia leży na granicy Puszcz Knyszyńskiej i Białowieskiej,
dzięki czemu stanowi idealny obszar łączący bytujące w tych kompleksach
stada żubrów. Stworzenie „pomostu” umożliwiającego stały kontakt tych
dwóch populacji umożliwi w przyszłości rozszerzenie zasięgu, ułatwi migrację
osobników pomiędzy stadami oraz naturalną wymianę materiału genetycznego. Pojawienie się na stałe żubrów na terenie nadleśnictwa Żednia zwiększyło bioróżnorodność tego obszaru, a także jego atrakcyjność dla turystów.
Ponadto utworzenie drugiego stada w Puszczy Knyszyńskiej dało możliwość
stopniowego rozproszenia stada głównego na większy obszar, co będzie miało
pozytywny wpływ na dalsze gospodarowanie tą subpopulacją.
Utworzenie stada żubrów w nadleśnictwie Żednia zostało poprzedzone kilkuletnimi przygotowaniami. Od 2010 roku zrealizowano szereg zadań służących poprawie warunków bytowania stada: m.in odtworzono i przywrócono
do użytkowania kilkadziesiąt hektarów śródleśnych łąk, zbudowano brogi
i paśniki, w których składane jest siano z łąk.
Na przełomie lat 2015 i 2016 do zagrody adaptacyjnej o powierzchni 4,5 ha
przywieziono z Białowieskiej populacji 8 zwierząt: 7 samic w wieku od roku
do 9 lat oraz 6 letniego byka. Dwoje zwierząt wyposażono w nadajniki GPS
– byka oraz krowę przewodniczkę stada. Dzięki telemetrii od początku 2016
roku prowadzony jest na stały monitoring i ocena adaptacji stada w nowym
środowisku. Po trzech pełnych latach obserwacji, zarówno w okresie wegetacyjnym jak i zimą jest możliwy do zaprezentowania sposób wykorzystania
środowiska przez stado. W ciągu ponad 3 lat monitoringu zmieniały się nie
tylko wielkość i położenie areałów żubrów, ale również parametry takie jak
centra aktywności czy wielkości pokonywanego dystansu.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019

111

European bison herd in Żednia District – 3 years from release
Żednia District is located between the Knyszynska and Białowieska Forests, so it is
the perfect area to connect both wisent herds. Creation of a “bridge” allowing continuous contact between those two populations shall help the extension of wisent
population range, facilitate migration and natural exchange of genes in the future.
Permanent presence of wisents in the Żednia District enhanced biodiversity
of this area and its tourism attractiveness. Moreover, creation of the other group
in the Knyszynska Forest allows for gradual spread of the main herd over the larger
area, what shall have a positive effect on further managing this subpopulation.
The establishment of the wisent herd in the Żednia District was preceded
by several years of preparations. Since 2010 there were executed many tasks
to improve the food base, water access, winter supplementary feeding ability. Several midforest meadows have been recreated, mowed and restored for agricultural
use, stacks have been rebuilt for collecting the hay from the meadows.
Between years 2015 and 2016 the acclimatisation enclosues of 4.5 hectares
became inhabited by 8 animals captured in Białowieska Forest: 7 female at the age
from 1 to 9 years and 6-year-old bull.
Two animals were provided with GPS collars – bull and 6-year-old cow, leader
of the herd. All collected data since the beginning of 2016 enables constant monitoring of wisents’ adaptation in the new environment.
After 3 full years of observation covering both vegetation and winter seasons,
changes in the use of the environment by the herd have become possible to be
noticed. Changing were not only seasonal home ranges, but also parameters such
as activity centers and distances covered daily.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017

Charakterystyka morfometryczna wysp trzustki u żubra
(Bison bonasus) – badania wstępne
Justyna Sokołowska1, Kaja Urbańska1, Katarzyna Olbrych1,
Ewa Pacholik2
1
2

Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

Żubr (Bison bonasus) należy do gatunków zagrożonych i jest wpisany do Czerwonej Księgi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Mimo restytucji i wzrostu liczebności jego populacji wciąż jest gatunkiem wymagającym
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specjalnej ochrony. Aby móc właściwie interpretować zmiany patologiczne
występujące u tego gatunku zwierząt, potrzebne są szczegółowe badania morfologiczne różnych narządów żubrów. Większość z nich, w tym trzustka, nadal
nie zostało szczegółowo scharakteryzowanych. W literaturze weterynaryjnej
istnieje tylko jedna praca zakresu anatomii trzustki żubra, natomiast nie opisano jeszcze budowy histologicznej tego narządu Stąd też celem pracy była
charakterystyka morfometryczna wysp trzustki u żubra. Do badań wykorzystano trzustki pobrane od 8 osobników obu płci, w wieku od 3 miesięcy do
24 lat, pochodzących z populacji w Puszczy Boreckiej. Materiał utrwalono
w 10% zbuforowanej formalinie, poddano standardowej obróbce histologicznej i zabarwiono metodą hematoksylina-eozyna. W każdym przypadku oceniano skrawki z trzech losowo pobranych wycinków prawego płata trzustki.
Oceny morfometrycznej wysp trzustki dokonywano w 10 losowo wybranych
polach widzenia przy powiększeniu całkowitym mikroskopu 100x w każdym
ze skrawków pochodzących od danego osobnika. Wyniki wskazują, że w polu
widzenia o powierzchni 30884.29 µm2 (157.26 x 196.39 µm) średnio znajduje
się 4.32 wysp trzustki (2.7–8.2). Średnie pole powierzchni wyspy trzustki
wynosi 111.12 µm2 (6.65–974.17 µm2), co stanowi 2.78% powierzchni pola
widzenia (1.95% – 4.29%), średni obwód 41.99 µm (11.92–176.01 µm), średnia
długość 14.87 µm (3.82–75.02 µm), a średnia szerokość 2.81 µm (0.15–18.6
µm). Badania mające na celu szczegółową charakterystykę wysp trzustki
u żubra będą kontynuowane.
Morphometric characteristic of pancreatic islets in European bison
(Bison bonasus) – a preliminary study
The European bison (Bison bonasus) still belongs to endangered species and is
listed in International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. Despite
restitution and increase of its population, European bison still remains the species requiring special protection. Detailed morphological studies of various organs
of the European bison are needed in order to evaluate and correctly interpret
the pathological lesions occurring in this species. Many of these organs, including
pancreas still remain to be characterised thoroughly. There is only one anatomical
study in veterinary literature that have characterized the European bison pancreas.
No histological research describing this organ are available. Thus the aim of this
study was a morphometric characteristic of pancreatic islets in European bison.
Samples were collected from 8 individuals of both sexes, aged from 3 months
to 24 years, from population in Borecka Forest. Tissue specimens were fixed
in 10% neutral buffered formalin, processed by common paraffin technique and
stained with haematoxylin-eosin method. In each case specimens originating from
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three randomly collected tissue samples of pancreatic right lobe were analyzed.
Morphometric analysis was performed in 10 randomly selected visual fields under
100x total microscope magnification in each of three examined specimens originating from each individual. Results showed that on average 4.32 of pancreatic
islets (2.7–8.2) are presented in one visual field of 30884.29 µm2 (157.26 x 196.39
µm). The mean surface area of European bison pancreatic islet was 111.12 µm2
(6.65–974.17 µm2), which represents 2.78% of visual field area (1.95%-4.29%),
the mean perimeter was 41.99 µm (11.92–176.01 µm), the mean length was 14.87
µm (3.82–75.02 µm), and the mean width was 2.81 µm (0.15–18.6µm). Studies
aimed on detailed characteristic of European bison pancreatic islets will be continued.

Kompleksowy projekt ochrony żubra w Polsce –
augustowska subpopulacja żubrów
Wojciech Szostak, Adam Sieńko, Joanna Jadeszko, Adam Kolator
Nadleśnictwo Augustów, Augustów

W latach 2017–2019 dzięki uruchomieniu przez dyrektora generalnego Lasów
Państwowych, projektu „Kompleksowy project ochrony żubra przez Lasy Państwowe”, Nadleśnictwo Augustów wykonało szereg działań mających na celu
uatrakcyjnienie bazy pokarmowej. Wykonano 20 ha nowych śródleśnych łąk,
poprawiono 5 istniejących oczek wodnych, zakupiono karmę do zimowego
dokarmiania i sprzęt do obsługi stada. W efekcie w kwietniu 2018 r. z zagrody
adaptacyjnej wypuszczono na wolność 7 żubrów pochodzących z Puszczy
Boreckiej.
Dzięki obroży telemetrycznej założonej najstarszej krowie na bieżąco
monitorowano miejsce przebywania stada. Najczęściej przebywało ono
w zachodniej części rezerwatu Kuriańskie Bagno, gdzie są liczne żyzne siedliska lasowe, oraz w miejscach pomiędzy Wilkownią, a rezerwatem Kozi Rynek.
Jak dotąd żubry najchętniej preferują tereny podmokłe i zalane olsy oraz siedliska lasowe na grądach liczne w tamtej okolicy.
Przystąpienie do projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” finansowanego ze środków POIiŚ, umożliwi naszej jednostce realizację dalszych
działań mających na celu poprawienie dobrostanu i wzbogacenie bazy pokarmowej żubrów na terenie Puszczy Augustowskiej w Nadleśnictwie Augustów.
Planujemy następujące działania: – wykonanie 2 brogów, które zostaną
ustawione na poletkach żubrowych, – zmodernizowanie istniejącej stodoły
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po dawniejszej osadzie leśnej na magazyn karmy oraz w jej pobliżu wykonanie kolejnego miejsca zimowego dokarmiania żubrów, – zakupienie kamer
leśnych – fotopułapek, które będą spełniały funkcję narzędzi do monitoringu
naszego stada, – w celu powiększenie i uatrakcyjnienia bazy pokarmowej zagospodarowanie wybranych fragmentów linii oddziałowych, które zaorzemy
i obsiejemy nasionami traw z koniczyną, – remont kolejnych oczek wodnych
(wodopoi).
The “Complex project of wisent protection in Poland” –
subpopulation in Augustow
In years 2017–2019, thanks to the initiation by the general director of State Forests, the project “Complex project of wisent protection by the State Forests”,
the Augustów Forest District performed a number of activities aimed at improving
the food base. 20 hectares of new mid-forest meadows were prepared, 5 existing
water ponds were improved, food for winter feeding and equipment for maintaining the herd were purchased. As a result, in April 2018, 7 European bison from
the Borecka Forest were released from the acclimatization enclosure.
Thanks to the GPS telemetry collar fitted on the oldest cow, the place of stay
of the herd was monitored on an ongoing basis. Most often it was located
in the western part of the Kuriańskie Swamp reserve, where there are numerous
rich forest habitats, and in places between Wilkownia and the Kozi Rynek reserve.
So far, European bison prefer wetlands and flooded alderwoods and deciduous
forest habitats within oak-hornbeam stands numerous in that area.
Through joining the project “Complex protection of wisent in Poland” cofinanced by the EU funds, will be possible to continue activities aimed at improving
the welfare and enrichment of wisents’ food base in the Augustowska Forest.
We plan the following activities: – 2 hay stacks to be placed at the wisent plots,
– modernization of the existing barn in the former forest settlement and preparation of the second site for winter feeding, – purchase forest cameras – photo
traps, which will serve as tools for monitoring our herd, – in order to enlarge and
make the food base more attractive, we will cultivate selected fragments of lines
between forest compartments and sowing there grass with clover, – renovation
of subsequent water ponds.
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Polski oddział Międzynarodowego
Towarzystwa Ochrony Żubra w Poznaniu
Jan Śmiełowski
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

Podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w Paryżu w dniach
31.05.-3.06.1923 roku w ramach obrad Sekcji I (Fauna) po wystąpieniu i na
wniosek wicedyrektora polskiego Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie –
Jana Sztolcmana, przedstawiciela i delegata Państwowej Komisji Ochrony Przyrody uchwalono postulat założenia Ligi Obrony Żubra na wzór amerykańskiej
Ligi Obrony Bizona. Po uwagach Jeana Delacoura postulat został sformułowany
w następujący sposób (wg tłumaczenia dr Piotra Daszkiewicza): „Ponieważ żubr
jest dziś jedynie reprezentowany przez 5 stad znajdujących się w parkach zoologicznych, stada te nie przekraczają łącznie 50 osobników i przez ten fakt gatunek
ten jest zagrożony bliskim wyginięciem Kongres wyraża życzenie:
•• Aby jak najszybciej utworzone zostało utworzone towarzystwo grupujące
kraje na terytorium, na którym znajdują się jeszcze żubry.
•• Aby inne narody wsparły finansowo akcję ratowania żubra i aby Liga dla
ochrony bizona oddała swoje doświadczenie do dyspozycji tej nowej organizacji.”
Powołanie Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (MTOŻ)
nastąpiło w inicjatywy Niemców w dniach 25 i 26 sierpnia 1923 roku w Berlinie. W zebraniu założycielskim uczestniczył także Władysław Janta-Połczyński, wielki łowczy poznański, (nieoficialny) delegat Polski, a w skład zarządu
weszli przedstawiciele 16 krajów. Pierwszy zjazd członków i delegatów MTOŻ
odbył się w dniach 27 i 28 września 1925 roku także w Berlinie. Według sprawozdania opublikowanego na na łamach „Ochrony Przyrody” (1926, No 6)
przez dr Jana Sztolcmana: „ Kongres zebrał się w sali posiedzeń berlińskiego
«Aquarium» (Ogród Zoologiczny). Przy stole prezydjalnym zasiedli pp. Dr.
Kurt Priemel, dyrektor ogrodu zoologicznego we Frankfurcie nad Menem,
prezes Towarzystwa, Goerd von der Groeben, registrator żubrów (Zuchtbuchfürer), oraz p. Anna Priemel, sekretarka. Lista obecności obejmowała
32 uczestników, reprezentujących: Niemcy, Holandię, Austrię, Stany Zjednoczone, Danie, Węgry, Polskę i Rosję. Ze sprawozdania okazuje się, że ilość
członków Stowarzyszenia przewyższa już 3000. Składka dla pojedyńczych
osób wynosi 5 Mk. (Keichsmarken), dla korporacji lub instytucji naukowych
i społecznych – 20 Mk. Z tej ostatniej grupy wyliczyć muszę, jako należące do
Stowarzyszenia: 1. Canadian National Parks, 2. Jagd und Naturschutz-Verein
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in Bruck (Austrja), 3. Konklyte Zool. Genootschap „Natura Artis Magistra” w Amsterdamie (Holandja), 4. Museo Zoologico w Turynie (Włochy),
5. Permanent Wild Life Protecion Fund w Nowym Jorku (USA), 6. Society
for the Preservation of the Fauna of the Empire w Londynie (Anglia), 7.
Vereeinigingtot behond van natuurmonumenten in Nederland (Holandja),
8. Washington Park Zoological Society, Milwaukee (Wisconsin USA), 9. Zoological Society of London, a także ogrody zoologiczne: w Berlinie, w Budapeszcie, w Dreźnie, w Düsseldorfie, w Frankufurcie nad Menem, w Halle,
w Helsingforsie, w Kolonii, w Kopenhadze, w Lipsku, w Norymberdze,
w Poznaniu, w Rotterdamie, w Sztokholmie i Wiedniu-Schönbrunnie”.
Dalej pisze: „Następny Zjazd oznaczono na wrzesień 1926 r., wybierając
Wiedeń na miejsce Zjazdu.W ogóle Zjazd berliński wywarł na mnie jak
najlepsze wrażenie i utwierdził mnie w przekonaniu, że sprawa uratowania
żubrów znajduje się na dobrej drodze. Kierownictwo instytucji znajduje
się w rękach znakomitych fachowców, że wymienię tylko dra. Priemela,
dyrektora ogrodu zool. we Frankfurcie n.Menem, radcę Heck’a, dyrektora
ogrodu zool. w Berlinie, oraz dwu jego synów, z których jeden żonaty jest
z córką osławionego Hagenbecka i prowadzi jego zwierzyniec w Stellingen
pod Hamburgiem; dalej wymienię profesora Matschie, dyrektora muzeum
zool. w Berlinie, dra Hilzheimera, głównego redaktora w dziale ssaków
w ostatniem wydaniu Brehm’a, dra Ahrens’a, który reprezentuje Stany
Zjednoczone, wciągając zarazem licznych Amerykan do Ligi; p. Blauw’a,
bogatego Holendra, który posiada własny park na żubry, dalej prof. Oskara
Neumann’a, Stresemann’a, dra Schoenicken’a, oraz wszystkich niemieckich i zagranicznych hodowców żubrów.
Znając wielką znajomość na polu hodowli zwierzyny, energję, zabiegliwość
i systematyczność Niemców, możemy być spokojni, że przyszłość żubra jako
gatunku jest zapewniona. Chodzi tylko o to, abyśmy, Polacy, pomni na wiekowe tradycje, związane z istnieniem u nas tego królewskiego zwierza, nie
pozostali w dobie obecnej w tyle i licznym udziałem wsparli instytucję, powołaną do ratowania tych resztek, jakie jeszcze ocalały od burzy wojennej”.
Towarzystwo opracowało własny statut (przetłumaczony także na język
polski), gdzie jednym z najważniejszych zadań było prowadzenie światowego
rejestru żubrów czystej krwi kontynuowanego później z ogromnym oddaniem
przez dr Ernę Mohr z Hamburga.
Polski oddział MTOŻ, skupiający wiele znakomitych osób, któremu
przewodniczył kadencyjnie m.in. Profesor Jan Grochmalnicki, Rektor Uniwersytetu Poznańskiego, od zjazdu w 1930 roku w Lipsku członek zarządu
głównego na wniosek polskiego oddziału, gdyż ponad połowa z 700 członków w tym czasie stanowili Polacy. Był także autorem opracowania „Wyniki
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dziesięcioletniej hodowli żubra Bison bonasus L. w Polsce” wydanego w 1933
roku. Wielkie zasługi dla idei ratowania żubra położył Sylwester Urbański,
wielkopolski bankier – długoletni skarbnik i sekretarz. W Zarządzie zasiadał także zasłużony propagator idei ochrony przez hodowlę i zakupu pary
żubrów „Hagena” i „Gatczyny” dyrektor poznańskiego Zoo – Kazimierz
Szczerkowski. Podczas V międzynarodowego kongresu MTOŻ w Poznaniu
w dniach 1–3 września 1929 roku podczas Powszechnej Wystawy Krajowej
zarząd główny udekorował ich prestiżowym wyróżnieniem „Złotymi szpilkami”. To wyróżnienie wraz z dyplomem wręczono także Władysławowi Janta-Połczyńskiemu, seniorowi i honorowemu członkowi oddziału polskiego
(po kongresie w Poznaniu), wieloletnieniu doradcy ówczesnej Dyrekcji Lasów
w sprawie stanu i urządzeń zwierzyńca żubrowego w Białowieży, kilkakrotnie
tam przez nią wysyłany. We wrześniu 1931 roku został poproszony do przyjęcia i oprowadzenia po Puszczy Białowieskiej Prezydium Zarządu Głównego
MTOŻ i dyrektora New York Zoological Society dr Blaira, których uwagi
i wskazówki przedłożone dyrekcji Lasów Państwowych w obszernym referacie były pomocne do dalszego planu hodowli. Niezastąpioną osobą w działalności polskiego oddziału był dr Konrad Wróblewski, absolwent z 1894 roku
Instytutu Weterynarii w Dorpacie znakomity lekarz weterynarii i opiekun
żubrów w Puszczy Białowieskiej przez 2,5 roku z polecenia rosyjskiego cara,
autor pierwszej obszernej monografii „Żubr Puszczy Białowieskiej” wydanej
w 1927 roku przez ogród zoologiczny w Poznaniu. Praktycznie żadne posiedzenia polskiego oddziału MTOŻ nie odbywało się bez jego udziału bo jego
ekspercka wiedza i olbrzymie doświadczenie w wielu aspektach hodowli żubra
była nie do zastąpienia. Jego wiele cennych uwag na temat bieżącego zagrożenia w procesie ratowania żubra można odnaleźć w dwóch rocznych sprawozdaniach z 1931 i 1932 roku z Walnych zebrań w Poznaniu. W skład polskiego
Zarządu wchodzili przemiennie m.in. Profesorowie Edward Lubicz-Niezabitowski, Józef Giejsztor, Jan Rostafiński, Władysław Szafer, Rudolf Wacek oraz
Maurycy hrabia Potocki, gen. dr wet. Kazimierz Starkowski, ppłk Konstanty
Chłapowski, dr Bolesław Cylkowski, generał Antoni Enrung, wojewoda Jan
Kołek, inż. Józef Kostyrko – delegat Zakładów Doświadczalnych Lasów Państwowych do Zarządu w 1932 r. dyrektor Kalitowitz, dr Franciszek Hirszberg,
Stanisław Lilpop, Julian Ejsmond, E. Ordej, J. Szeligowski a także dr Jan
Żabiński – dyrektor warszawskiego Zoo, zasłużony redaktor Ksiąg Rodowodowych Żubra i kontynuator działalności oddziału polskiego MTOŻ po 1945
roku w Warszawie. Pełnej listy członków Towarzystwa do 1939 roku zarówno
osób jak instytucji nie udało się do tej pory w pełni odtworzyć. Ustalono, że
działania ochrony żubra wspierało m.in.: Centralny Związek Stowarzyszeń
Łowieckich w Warszawie, Zarząd Lasów Pszczyńskich, Polskie Towarzystwo
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Łowieckie w Warszawie, ogród zoologiczny w Poznaniu i Warszawie, Towarzystwo Łowieckie w Grodnie. Nie ustalono do tej pory daty formalnego rozwiązania MTOŻ po II wojnie światowej – zarówno Zarządu Głównego jak
i oddziału polskiego. Także bardzo aktywny oddział austriacki w Wiedniu
przy entuzjastycznym zaangażowaniu Profesora dr Otto Antoniusa nie wiadomo kiedy zakończył działalność, mimo dobrze zachowanych obecnie archiwaliów w Tiergarten Schönbrun. Uratowanie żubra od totalnej zagłady było
efektem olbrzymiego zaangażowania członków MTOŻ – ponad 700 osób z 20
krajów świata w tym USA i Japonii reprezentujących wiele instytucji. Działania te były również prekursorem obecnych programów ochrony in situ i ex situ.
The Polish chapter of International Society for Wisents’ Protection
During the International Congress of Nature Protection in Paris on May 31st-June
3rd 1932 as part of the session of Section I (Fauna) after the presentation and
the request of deputy director of the Polish Museum of Natural History in Warsaw – Jan Sztolcman, the representative and delegate of the State Commission
for Nature Conservation, a postulate to found Wisent Defense League based
on the American Bison Society. After remarks of Jean Delacour, the postulate was
formulated in the following way (according to the translation of Dr. Piotr Daszkiewicz): “Since the wisent is only represented today by 5 herds located in zoological
parks, these herds do not exceed 50 individuals altogether and this species is
in danger of being close to its extinction, the Congress expresses the wish:
•• In order to create as soon as possible an association grouping countries
on the area of which still there are European bison.
•• That other nations financially support wisent rescue and that the American
Bison Society will give its experience to the disposal of this new organization.”
The establishment of the International Society for Wisent Protection took place
at the initiative of the Germans on August 25–26th, 1923 in Berlin. Władysław Janta-Połczyński, the Great Master of the Hunter for Poznań Province – (unofficial) Polish delegate, also took part in the founding moment, and the representatives of 16
countries were included in the board. The first meeting of members and delegates
of the Society took place on September 27–28th, 1925 also in Berlin. According
to the report published in “Nature Conservation” (1926, No. 6) by Dr. Jan Sztolcman: “Congress gathered in the meeting room of the Berlin Aquarium (Zoological
Garden). At the presidential table were Dr. Kurt Priemel, director of the zoo in Frankfurt am Main, president of the Society, Goerd von der Groeben, wisent register
keeper (Zuchtbuchfürer), and Mrs. Anna Priemel, secretary. The attendance list
included 32 participants, representing: Germany, the Netherlands, Austria, United
States, Denmark, Hungary, Poland and Russia. The report shows that the number
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of members of the Society exceeds 3000. The fee for individual person was 5
Mk. (Keichsmarken), for corporations or scientific and social institutions – 20 Mk.
From this last group I have to mention some institutional members of the Society:
1. Canadian National Parks, 2. Jagd und Naturschutz-Verein in Bruck (Austria),
3. Konklyte Zool. Genootschap “Natura Artis Magistra” in Amsterdam (Netherlands), 4. Museo Zoologico in Turin (Italy), 5. Permanent WildLife Protecion Fund
in NewYork (USA), 6. Society for the Preservation of the Fauna of the Empire
in London (England), 7. Vereeiniging tot behond van natuurmonumenten in Nederland (Netherlands), 8. Washington Park Zoological Society, Milwaukee (Wisconsin USA), 9. Zoological Society of London, as well as zoological gardens:
in Berlin, in Budapest, in Drezden, in Düsseldorf, in Frankfurt am Main, in Halle,
in Helsingfort, in Cologne, in Copenhagen, Leipzig, Nürenberg, Poznań, Rotterdam, Stockholm and Vienna-Schönbrunn.” He continues: “The next Congress was
scheduled for September 1926, choosing Vienna as the place of the Congress. In
general, the Berlin Convention exerted the best impression on me and convinced
me that the matter of saving the wisent is on the right track. The management
of the institution is in the hands of excellent professionals that I will mention only
dr. Priemel, director of the Zool. Garden in Frankfurt n. Mein, counselor Heck,
director of Zool. garden. in Berlin, and two of his sons, one of whom is married
to the daughter of the notorious Hagenbeck, and leads his zoo in Stellingen near
Hamburg; I will mention also Professor Matschie, director of the zool museum
in Berlin, Dr. Hilzheimer, chief editor in the Mammals Department in Brehm’s last
edition, Dr. Ahrens, who represents the United States, drawing numerous Americans into the Society at the same time; Mr. Blauw, a wealthy Dutchman who has his
own park with wisents, then prof. Oskar Neumann, Stresemann, Dr. Schoenicken,
and all German and foreign wisent breeders.
Knowing the great knowledge in the field of game breeding, energy, the zeal
and orderliness of the Germans, we can be confident that the future of the wisent
as a species is assured. The only thing is that we, the Poles, remembering
the ages-old traditions associated with the existence of this royal animal, shall not
stay now behind and with numerous participation supported the institution that was
called to save those remnants that still survived the war storm.”
The Society developed its own statute (also translated into Polish), where one
of the most important tasks was to keep the world register of pure wisents continued later with great dedication by Dr. Erna Mohr from Hamburg.
The Polish chapter of the Society brings together many excellent people, and
was chaired, among others, by Professor Jan Grochmalnicki, Rector of Poznań
University, from the general meeting in 1930 in Leipzig he was member of the main
board of the Society because more than half of the 700 members at that time were
Poles. He was also the author of the study “Results of the ten years of wisent
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Bison bonasus breeding in Poland” published in 1933. Great merits for the idea
of wisent rescue were laid by Sylwester Urbański, a banker from Wielkopolska
– for long time treasurer and secretary of the Society. In the Board also served
a well-deserved propagator of the idea of protection by breeding and the purchase
of a pair of wisents “Hagen” and “Gatczyna”, director of Poznan Zoo – Kazimierz
Szczerkowski. During the 5th International Congress of Society in Poznań on September 1–3rd, 1929 organized during the General National Exhibition, the main
board decorated them with the prestigious “Golden pins”. This diploma was also
awarded to Władysław Janta-Połczyński, a senior and honorary member of the Polish chapter (after the congress in Poznań), for many years adviser to the Forests
Directorate on the status and equipment of the wisent enclosures in Białowieża,
he was sent there several times. In September 1931, he was asked to present
the enclosures in Białowieża to the Director of the New York Zoological Society,
Dr. Blair, whose comments and advices plans submitted to the Directorate of State
Forests in a comprehensive paper were helpful for further breeding. The irreplaceable person in the activity of the Polish branch was Dr. Konrad Wróblewski,
a graduate from 1894 from the Veterinary Institute in Dorpat, an excellent veterinary surgeon and wisent keeper in the Białowieska Forest for 2.5 years by
the order of the Russian tzar, the author of the first extensive monograph “The
wisent of Białowieska Forest” published in 1927 year by the Zoo in Poznań. No
one meeting of the Polish chapter of the Society took place without his participation because his expert knowledge and enormous experience in matters of many
aspects of wisent breeding was irreplaceable. His many valuable remarks on current threats in the wisent rescue process can be found in two annual reports from
1931 and 1932 from General Meetings in Poznań. The Board of Polish chapter
consisted of inter alia: Professors Edward Lubicz-Niezabitowski, Józef Giejsztor,
Jan Rostafiński, Władysław Szafer, Rudolf Wacek and Maurycy Count Potocki,
general dr. vet. Kazimierz Starkowski, lieutenant colonel Konstanty Chłapowski,
dr. Bolesław Cylkowski, general Antoni Enrung, governor Jan Kołek, eng. Józef
Kostyrko – delegate of the State Forest Experimental Plant to the Board in 1932,
director Kalitowitz, dr. Franciszek Hirszberg, Stanisław Lilpop, Julian Ejsmond, E.
Ordej, J. Szeligowski and dr. Jan Żabiński – director of the Warsaw Zoo, deserved
editor of the Pedigree Book and a continuator of the activity branch of the Polish
chapter after 1945 in Warsaw. The list of full members of the Society, both persons and institutions until 1939, has not been fully reproduced yet. It was found
that the protection of the wisent was supported by, among others, the Central
Union of Hunting Associations in Warsaw, the Pszczyna Forest Board, the Polish
Hunting Association in Warsaw, Zoos in Poznań and Warsaw, and the Hunting
Association in Grodno. The date of a formal Society dissolution after World War
II – both the Main Board and the Polish chapter has not yet been determined. Also
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the information on termination of its activity is unknown for very active Austrian
chapter in Vienna, with the enthusiastic involvement of Professor Otto Antonius,
despite an access to the well-preserved archives in Tiergarten Schönbrun. Saving
the European bison from total extermination was the result of a huge commitment
of Society members – over 700 people from 20 countries around the world including the USA and Japan representing many institutions. This activity was the precursor of current in situ and ex situ conservation programs.

Czynniki regulujące sezonowość rozrodu u samców
żubra (Bison bonasus)
Anna Tabęcka-Łonczyńska, Marek Koziorowski
Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Żubr jako największy ssak lądowy zamieszkujący lasy Europy, jest zwierzęciem charakteryzującym się sezonowością w rozrodzie przypadającą na koniec
sierpnia i początek września. Mimo spektakularnego powiększenia pogłowia
żubra w ostatnich dziesięcioleciach, nadal jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Ponieważ populacja żubra została odtworzona z kilku spokrewnionych ze sobą zwierząt, pojawiły się wśród stada osobniki męskie, które były
niepłodne, a w obrębie układu rozrodczego stwierdzano liczne nieprawidłowości. Właśnie z tego powodu, jak również innych tj. choroby zakaźne czy
pasożytnicze, ryzyko wyginięcia gatunku jest ciągle realne. Dlatego poznanie
czynników regulujących sezonowość procesów rozrodczych u żubra wydaje
się być niezwykle istotne dla zachowania tego gatunku. Ponadto żubr, jako
zwierzę o wyraźnie zaznaczonej sezonowości w rozrodzie, może być doskonałym modelem porównawczym z innymi gatunkami zwierząt o sezonowym
rozrodzie.
Opublikowany cykl prac dotyczących regulacji sezonowego funkcjonowania układu rozrodczego żubra w pewnym zakresie przybliża wiedzę w tym
temacie.
Jednym z najbardziej znanych czynników decydujących o sezonowości
jest melatonina. Jest to mała cząsteczka sygnałowa syntetyzowana i wydzielana z szyszynki, ale również powstaje lokalnie w tkankach, między innymi
w jądrach. Produkcja i sekrecja melatoniny jest ściśle związana ze światłem
i stanowi informację dotyczącą długości dnia oraz nocy. Melatonina oddziałuje w tkankach obwodowych poprzez łączenie z wewnątrzkomórkowymi
białkami, receptorami jądrowymi bądź receptorami błonowymi tj. MT1
i MT2. W naszych badaniach postanowiliśmy przeanalizować ekspresję,
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syntezę i lokalizację receptorów błonowych MT1 i MT2 w jądrach oraz
naczyniach krwionośnych obszaru powrózka nasiennego żubrów w okresie
poprzedzającym największą aktywność rozrodczą (czerwiec) oraz w okresie po zakończeniu aktywności rozrodczej (grudzień). Na podstawie otrzymanych wyników obserwowaliśmy istotnie wyższą ekspresję MT1 i MT2
w grudniu niż w czerwcu dla wszystkich badanych tkanek. Immunohistochemiczna lokalizacja receptorów MT2 wykazała, że względna gęstość optyczna
w komórkach Leydiga była wyższa w grudniu niż czerwcu. Natomiast nie
stwierdzono różnić dla receptora MT1 pomiędzy analizowanymi okresami.
Stwierdzona również zwiększona ilość receptorów melatoninowych w ścianie
naczyń krwionośnych powrózka nasiennego sugeruje, że melatonina może
być istotnym regulatorem przenikania ciepła, które jest związane z procesami
rozrodczymi, z utrzymaniem homeostazy w zakresie temperatury szczególnie
w okresie zimy. Melatonina może także wspomagać adaptację organizmu do
sezonowych zmian aktywności rozrodczej poprzez regulację przepływu krwi.
Można więc podsumować, że ekspresja genów i synteza białek dla obu receptorów była najwyższa w grudniu. Zwiększona obecność receptorów melatoninowych w tym okresie może stanowić sygnał, że zakończył się okres rozrodczy
a wraz z nim hamowana jest spermatogeneza. Ponadto komórki jąder i naczyń
krwionośnych powrózka nasiennego są miejscem docelowym dla melatoniny,
a prawdopodobnie w grudniu, melatonina stanowi sygnał informacyjny dla
organizmu, że należy ograniczyć energię w układzie rozrodczym samców
w związku z zahamowaniem aktywności rozrodczej.
W układzie rozrodczym żubra zlokalizowana jest z dużą częstotliwością
dodatkowa struktura nazywana macicą męską (uterus masculinus). Podobne
narządy stwierdzano również u innych gatunków samców tj. chomik, koń,
osioł, kot pies oraz człowiek. Niestety nie znana jest dotychczas funkcja jaką
pełni ten narząd w organiźmie samca, natomiast wydaje się, że może to być
miejsce powstawania, sekrecji jak również miejsce docelowe dla hormonów.
Wobec takiej hipotezy, obecność macicy męskiej może mieć wpływ na regulację funkcji rozrodczych u żubra. Dlatego postanowiono sprawdzić czy macica
męska może być miejscem docelowym dla aktywności melatoniny. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych nie stwierdzono różnic
w budowie histologicznej pomiędzy tkankami macicy męskiej w listopadzie
i grudniu. Natomiast obserwowano istotnie wyższe poziomy ekspresji i syntezy
białka MT1 i MT2 w listopadzie, co sugeruje, że melatonina może pełnić rolę
protekcyjną przeciw uszkodzeniom oksydacyjnym, wspomagać przez to układ
rozrodczy i prawdopodobnie wpływać pośrednio na cały układ rozrodczy.
Kolejnymi istotnymi czynnikami, które mogą decydować o funkcjach
rozrodczych są czynniki wzrostu. Śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)
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to cząsteczka sygnałowa produkowana przez wiele typów komórek, nazywany
jest również czynnikiem przepuszczalności naczyń krwionośnych. Znana jest
również jako bardzo ważny czynnik regulacyjny układu rozrodczego poprzez
proliferację komórek śródbłonka. Znany jest również istotny modulacyjny
wpływ czynnika wzrostu fibroblastów (FGF-2) na syntezę i aktywność VEGF.
Oba czynniki regulują tworzenie naczyń krwionośnych w jądrach i produkcję
komórek rozrodczych. Postanowiono więc sprawdzić poziom ekspresji genów
i syntezy białka dla czynników VEGF i FGF-2 w jądrach i najądrzach żubrów
w marcu, czerwcu, wrześniu (okres intensywnej aktywności rozrodczej) oraz
w grudniu. Barwienie histochemiczne wykazało znaczące różnice pomiędzy
budową mikroskopową jąder i najądrzy w czerwcu kiedy organizm przygotowuje się do aktywności rozrodczej i grudniu, kiedy już się ona zakończyła.
Najwyższą ekspresję genów dla obu czynników obserwowano w różnych okresach roku. Wysoka ekspresja białka VEGF w jądrach prawdopodobnie związana była z tworzeniem naczyń krwionośnych, niezbędnych do odżywiania
powstających komórek rozrodczych. Natomiast w najądrzach VEGF może
pełnić ważną funkcję jako czynnik zwiększający przepuszczalność naczyń
krwionośnych. Wysoka ekspresja genu FGF-2 w jądrach w czerwcu sugeruje
natomiast dużą potrzebę syntezy białka FGF-2 w okresie, w którym rozpoczyna się proces spermatogenezy. Stwierdzone zróżnicowane poziomy ekspresji obu czynników wzrostu w jądrach i najądrzach żubra mogą dowodzić, że
oddziałują one na drodze parakrynnej na różne narządy układu rozrodczego
w różnych okresach roku.
Zaprezentowane wyniki wskazują więc na dużą potrzebę dalszego poznawania czynników, które mogą decydować o regulacji sezonowych procesów
rozrodczych u żubra.
Factors regulating seasonality of male European bison
reproduction (Bison bonasus)
The European bison is the largest seasonally breeding mammal living in Europe
with the period of reproductive activity in August and September. Despite the spectacular enlargement of its population in recent decades, it is still a species threatened with extinction. Since the wisent population was reproduced from several
animals, there were males that were infertile, and thus many abnormalities
appeared in the reproductive system. For this reason, as well as other conditions,
such as infectious or parasitic diseases, the risk of extinction of the species is still
very real. Therefore, learning the factors regulating the seasonality of reproductive processes in the males of wisent seems to be important for the preservation
of this species. In addition, the European bison, as an animal with clearly marked
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seasonality in reproduction, can be an excellent comparative model with other
species of animals with such reproduction pattern. The published cycle of papers
on the regulation of the seasonal functioning of the wisent reproductive system
to a certain extent brings closer the knowledge about this subject.
Melatonin is one of the best-known factors determining the seasonality. It is
small signaling protein produced and secreted from pineal gland and locally synthesized by tissues including testis. Secretion of melatonin is associated with the sun
light and duration of the day and the night. Melatonin acts peripherally by binding
to intracellular proteins, nuclear receptors and membrane melatonin receptors such
as MT1 and MT2. In our research we decided to analyze the expression, synthesis
and localization of MT1 and MT2 in testis and blood vessels of the spermatic cord
of males in pre-root period (June) and in post-root period (December). On the basis
of obtained results we observed that expression and protein synthesis of MT1 and
MT2 was significantly higher in December than in June for all analyzed tissues.
Immunohistochemical staining revealed the increased presence of MT2 in Leydig cells in December in comparison to June. Whereas there were no differences
in MT1 between analysed periods. The upregulated presence of active melatonin
receptors in the blood vessels of spermatic cord suggest that melatonin may be
a major regulator of heat transfer system associated with reproduction, providing
the proper temperature homeostasis especially during winter. Melatonin can also
adapt organism to seasonal changes in breeding activity by adjusting the blood flow.
Thus, it can be concluded that gene expression and protein synthesis for
both receptors was the highest in December. The increased presence of melatonin receptors in this period may be a signal that the reproductive period has
ended and that spermatogenesis is suppressed. In addition, the testicle and blood
vessels of the spermatic cord are the target sites for melatonin, and probably
in December, melatonin is an information signal for the body that it is necessary
to limit the energy in the reproductive system of males in connection with inhibiting
the reproductive activity of the wisent.
In the wisent male reproductive tract located is an additional structure called
a vestigial uterus (uterus masculinus). This structure has been already found
in some males of few mammalian species, including hamster, horse, donkey, cat,
dog, and man. It is still unknown what is the role of uterus masculinus, but it
seems to perform secretory function or may be the target site for hormones and
thereby affect the regulation of normal reproductive function. In the view of this
hypothesis, the presence of the male uterus may have an effect on the regulation
of reproductive functions of the wisent. Therefore, it was decided to check whether
the male uterus can be a target for melatonin activity. On the basis of microscopic
observations no significant differences were found in the histological structure
between November and December. Whereas, significantly higher level of gene
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expression and protein synthesis for MT1 and MT2 was observed in November
than in December. Such a results suggest that melatonin may play protective
action against oxidative damage, support the reproductive system and probably
indirectly affect the whole reproductive tract.
Other important factors that can determine the reproductive functions are
growth factors. VEGF is a signaling protein produced by many cell types and is
known as a major regulator of growth and permeability of blood vessels. VEGF
is a very important factor for regulation of animals reproduction by endothelial
cell proliferation. Today we also know, that VEGF-A synthesis and activity can be
modulated by FGF-2. Both factors are important regulators of testicular neovascularization and germ cell production. Therefore we decided to evaluate the level
of gene expression and protein synthesis of VEGF and FGF-2 in various tissues
of the male reproductive system (testis, epididymis) in different periods of the year
– March, June, November and December. Histochemistry staining of testis and
epididymis revealed significant differences between June, when the body is preparing to reproductive activity and December, when this activity ended. Increased
expression in testis is probably associated with vascularization, which is important
for sperm cells formation. But in epididymis, neovascularization may play a crucial
role in vascular permeability. High gene expression of FGF-2 in the testis in June
may suggest high need for protein synthesis in the period when the spermatogenesis starts. Detection of different levels of both growth factors expression in tissues of European bison testis and epididymis, suggests they might have paracrine
effect in the reproductive tract in different periods.
Presented results indicate, therefore, a great need to further explore the factors
that may determine the regulation of seasonal reproductive processes in the European bison.
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Podejrzenie gruźlicy u żubra w Puszczy Knyszyńskiej
Jarosław Tomana1, Michał K.Krzysiak2,3, Agnieszka Kędrak-Jabłońska4,
Wanda Olech5, Krzysztof Anusz3
1
2
3

4
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Przychodnia Weterynaryjna, Pszczyna
Białowieski Park Narodowy, Białowieża
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa
Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,
Puławy
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa

W styczniu 2019 roku w miejscu zimowego dokarmiania żubrów niedaleko
dawnej zagrody w nadleśnictwie Żednia znaleziono padłą, dwuletnią krowę
żubra. Ustalono, że śmierć nastąpiła kilkanaście godzin wcześniej, a kondycja zwierzęcia pogarszała się od kilku tygodni. Wykonano badanie sekcyjne,
podczas którego stwierdzono m.in. znaczne wychudzenie, zrost pozapalny na
powierzchni ok. 20 cm2 prawego płata wątroby z otrzewną w okolicy nerkowej. Podczas oględzin głowy oraz jamy gardłowej ujawniono powiększone
węzły chłonne zagardłowe, podżuchwowe i przyusznicze wypełnione masą
o konsystencji serowatej i żółtawym zabarwieniu. Zalecono utylizację zwłok
i dezynfekcję miejsca znalezienia zwłok. Pobrane próbki przesłano do badań
laboratoryjnych. W pierwszej kolejności wykonano posiewy z tkanki węzłów
chłonnych na podłoża hodowlane stałe Lowenstein-Jensena oraz Stonebrinka
używane w diagnostyce zakażeń prątkami bydlęcymi z rodzaju Mycobacterium.
Następnie wykonano posiew bakteriologiczny na agar z 5% krwią oraz podłoże
MacConkeya. Przeprowadzono również próbę biologiczną na świnkach morskich. Mimo charakterystycznych zmian badania mikrobiologiczne i próba
biologiczna z użyciem świnek morskich nie potwierdziły obecności prątków
gruźlicy. Ze zmian wyizolowano natomiast bakterie, które na podstawie cech
morfologicznych kolonii, barwienia metodą Grama i badań biochemicznych
zidentyfikowano jako Pasteurella pneumotropica, stwierdzana najczęściej u gryzoni. Nie ustalono bezpośredniej przyczyny upadku zwierzęcia.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017
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Tuberculosis suspicion in a European bison
from Forest Knyszyńska
In January 2019, two-year-old European bison cow was found dead in the winter feeding place near the enclosure in Żednia Forest District. It was established
that death had occurred several hours earlier, and the condition of the animal
had deteriorated for several weeks. Necropsy showed significant emaciation
and post-inflammatory adhesion on the surface of about 20 cm2 of the right lobe
of the liver with the peritoneum in the kidney area. During examination of the head
and throat, the enlarged retropharyngeal, submandibular and parotid lymph nodes
glands filled with yellowish caseous mass were revealed. It was recommended
to dispose of the carcass and disinfect the area. The collected samples were sent
for laboratory testing. First, bacterial cultures from lymph node tissues were performed into solid Lowenstein-Jensen and Stonebrink media used in the diagnosis
of bovine mycobacterial infections. Next, bacteriological seeding was performed
on 5% blood agar and MacConkey medium. A biological test was also carried
out on guinea pigs. Despite the characteristic changes, microbiological tests and
a biological test using guinea pigs did not confirm the presence of Mycobacterium.
On the other hand, some bacteria were isolated and on the basis of morphological features of the colonies, Gram staining and biochemical tests were identified
as Pasteurella pneumotropica, most frequently found in rodents. The direct cause
for the fall of this animal could not been established.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017

Przypadek leczenia przepukliny u krowy żubra
Jarosław Tomana1, Michał K.Krzysiak2,3
1
2
3

Przychodnia Weterynaryjna, Pszczyna
Białowieski Park Narodowy, Białowieża
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa

W październiku 2018 roku w zagrodzie pokazowej żubrów w Kiermusach
(woj.podlaskie) u dwuletniej krowy żubra zauważono pod skórą w okolicy
podbrzusza owalne uwypuklenie tkanek o średnicy 20 cm. Samica była osowiała i niechętnie pobierała pokarm. W celu dokładnego zbadania zwierzęcia
wykonano immobilizację przy użyciu etorfiny i ksylazyny, w trakcie której
stwierdzono pourazową przepuklinę powłok brzusznych. Podjęto decyzję
o leczeniu operacyjnym. Wykonano odprowadzenie worka przepuklinowego
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do jamy ciała, a następnie dokonano zaszycia wrót przepukliny szwem materacowym przerywanym używając nici chirurgicznych, wchłanialnych Braun
Safil, rozmiar USP 1. Ogólnoustrojowo podano niesteroidowy lek przeciwzapalny (Meloksykam) oraz antybiotyk (Benzylopenicylina prokainowa, Dihydrostreptomycyny siarczan, Prokainy chlorowodorek). Żubra wybudzono
z narkozy przy użyciu diprenorfiny i atipamezolu. Przez 7 kolejnych dni zalecono oddzielenie zwierzęcia od reszty stada oraz karmienie wyłącznie dobrej
jakości sianem.
A case of hernia treatment in European bison
In October 2018, in show enclosure in Kiermusy in two-year-old European bison
female, an oval bulging of 20 cm in diameter was noticed under the skin of lower
abdomen region. The female was dejected and reluctant to take food. In order
to thoroughly examine the animal, immobilization was performed using etorphine
and xylazine during which traumatic hernia was found. A decision was made
to perform a surgical treatment. The hernia sac was pushed back into the body
cavity, followed by stitching the hernia gates with intermittent sutures using suture
material, Braun Safil absorbable threads, USP 1 size. Non-steroidal anti-inflammatory drug (Meloxicam) and antibiotic (Procaine benzylpenicillin, Dihydrostreptomycin sulfate, Procaine hydrochloride) have been administered systemically.
The cow was awakened from anesthesia using diprenorphine and atipamezole.
For 7 consecutive days it was recommended to separate the animal from the rest
of the herd and feed only with good quality hay.

Wykorzystanie danych geoinformatycznych do analizy
wyników badania pośmiertnego u żubrów w Puszczy
Białowieskiej
Jarosław Tomana1, Malwina Chilecka2, Michał K. Krzysiak2,3,,
Magdalena Larska4
1
2
3

4

Przychodnia Weterynaryjna, Pszczyna
Białowieski Park Narodowy, Białowieża
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa
Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Systemy Informacji Geograficznej (GIS) to systemy informacyjne służące do gromadzenia, przechowywania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych i związanych z nimi danych opisowych. Do pracy wykorzystano
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wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne QGIS
oraz dane z 350 protokołów sekcji żubrów z obszaru Puszczy Białowieskiej.
Wprowadzone dane obejmują lokalizację zdarzenia, datę śmierci, wiek i płeć
osobnika oraz stwierdzone zmiany sekcyjne. Program umożliwia wizualizację przestrzenną w zależności od wybranych kryteriów. Celem pracy jest
wykorzystanie GIS do przetwarzania informacji o lokalizacji miejsca śmierci
żubra w odniesieniu do wyników badania pośmiertnego, a w szczególności do
występowania zmian sekcyjnych. Wykorzystanie GIS do analizy i obrazowania danych o charakterze statystycznym, takich jak np. występowanie chorób
wśród żubrów, może być elementem monitoringu zdrowia populacji żubra.
The use of geoinformatics data for the analysis of post-mortem
findings in European bison in the Białowieska Forest
Geographic Information Systems (GIS) are information systems used to collect,
store, analyze and visualize spatial data and related descriptive data. The work
involved the use of multi-platform, free and open geoinformation software QGIS
as well as data from 350 protocols of wisent autopsy from the Białowieska Forest
area. The data entered include the location of the event, the date of death, the age
and sex of the subject as well as the necropsy changes noted. The program enables spatial visualization depending on selected criteria. The purpose of the work
is to use GIS to process information about the location of the wisent’s death sites
in relation to post mortem findings, and in particular to the occurrence of necropsy
changes. The use of GIS for the analysis and imaging of statistical data, such
as the occurrence of diseases among European bison could be a component
of monitoring the health of the European bison population.

Rezultaty projektu LIFE13NAT/PL/000010 –
Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów
w północno-zachodniej Polsce
Magdalena Tracz, Maciej Tracz
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Jabłonowo

Projekt LIFE13NAT/PL/000010 Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce realizowany był w okresie 01.07.2014 do
30.06.2019 przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (beneficjent główny) z czterema Nadleśnictwami Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna
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i Tuczno (partnerzy). Obszar projektu obejmował tereny występowania żubrów na Pomorzu Zachodnim w województwie zachodniopomorskim. Do
2014 r. istniały w regionie 2 stada żubrów, głównym celem projektu był rozwój
liczebny populacji wraz ze zwiększeniem obszaru użytkowanego przez zwierzęta. Zakładane efekty udało się osiągnąć w stopniu wyższym niż oczekiwano. Liczebność żubrów wzrosła od 132 zwierząt w 2013 r. do 256 osobników
(zakładano wzrost do 190 osobników), areał użytkowany przez stada wzrósł
od 27000 ha do 100000 ha, to jest ponad 300% (zakładano wzrost 30%). Żubry
tworzą obecnie 8 niezależnych stad w granicach 3 województw (zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego) a zagęszczenia zwierząt radykalnie
zmalały, od 6,63 osobników na 1000 ha w 2015 r. do 2,66 w roku 2019. Taka
struktura populacji generuje dużo mniejsze szkody gospodarcze, dzięki czemu
utrzymuje się wysoka akceptacja dla dalszego rozwoju populacji.
Effects of the project LIFE13NAT/PL/000010 – Diversification
and development of European bison population
in north-western Poland
Project LIFE13NAT/PL/000010 Diversification and development of European
bison population in north-western Poland was implemented since July 1st 2014
to June 30th 2019 by the Western Pomeranian Natural Society (as a coordinating beneficiary) with four partners Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna and Tuczno
Forest Districts. The area of the project covered the home range of the European
bison population in Western Pomerania in the zachodniopomorskie voivodship.
Until 2014, there were 2 European bison herds in the region, the main objective
of the project was increase the population numbers and area of its habitat. The
assumed effects were achieved to a higher degree than expected. The number
of individuals grew from 132 animals in 2013 to 256 in 2019 (an increase of up
to 190 individuals was planned), the area used by the herds increased from 27,000
ha to 100,000 ha, over 300% (30% was assumed). Animals currently comprise
8 independent herds within 3 provinces (zachodniopomorskie, wielkopolskie,
lubuskie voivodships) and their population density drastically decreased, from
6.63 individuals per 1000 ha in 2015 to 2.66 in 2019. Such structure of the population generates much less economic damages, thanks to which there is a high
level of acceptance for the further development of the population.
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Analysis of the sex and age structure of the European
bison group in the Oka Reserve
Ekaterina Tsibisova
Oka State Nature Biosphere Reserve, Ryazan region, Russia

The European Bison Breeding Center in the Oka Reserve was established
in 1959 and covers an area of 180 hectares. In this work, we used data on 526
E. bison for the period from 1960 to 2018, divided into 3 age groups: calves
up to one year old, young from 1 to 3 years old, adult animals – 3 years old
and older (males and females). The dynamics of the sex and age structure for
particular age groups was analyzed.
Over the entire period, 441 E. bison were born in the nursery, their sex
ratio was: 52.6% of males and 47.4% of females. In the group of adult animals,
there is a sharp disproportion between sexes, with a predominance of females
(25.4% M and 74.6% F), on average, per 1 male there are 3 females. Analysis
of annuall data on the age and sex structure of the European bison group
in the Oka Reserve from 1962 to 2018 showed the following ratio: adult males
– 13.9%, adult females – 41.2%, young animals – 26.0% and calves – 18.9%.
The formation of sex and age structure in the natural groups of E. bison
and in the nursery is different. Comparison of data showed that the proportion
of calves in the nursery is higher than in nature (respectively 19% and 14%)
due to the greater number of adult breeding females. The share of young E.
bison is equal with free population of E. bison of the Belovezhskaya Pushcha
of Byelarus (26% and 26%). The representation of adult females in the nursery is slightly higher than in nature (41% and 39%), and the representation
of adult males is lower (14% and 21%), due to the number of males in the nursery limited or not participating in breeding. For the optimal sex and age structure of E. bison group at the nursery, the following proportion is suggested:
calves – 20%, young – 25%, adults – 55% (males – 15%, females – 40%).
Analiza struktury płci i wieku żubrów w Okskim Rezerwacie
Ośrodek Hodowli Żubrów w Rezerwacie Okskim zajmuje powierzchnię 180 hektarów a został założony w 1959 roku. W pracy wykorzystano dane z lat 1960–2018
dotyczące 526 osobników. Żubry podzielono na 3 grupy wiekowe: cielęta do jednego roku życia, młode żubry od 1 do 3 lat, dorosłe zwierzęta w wieku 3 lat i starsze (samce i samice). Przeanalizowano dynamikę struktury płci w poszczególnych
grupach wiekowych.
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W całym okresie w rezerwacie urodziło się 441 osobników, w tym 52,6%
samców i 47,4% samic. W grupie dorosłych zwierząt jest duża dysproporcja płci
z przewagą samic (74,6%), średnio na 1 samca przypadają 3 krowy. Przeciętna
struktura średnia w stadzie w Okskim Rezerwacie w latach 1962–2018 była
następująca: dorosłe samce – 13,9%, dorosłe samice – 41,2%, młode zwierzęta
– 26,0% i cielęta – 18,9%.
Kształtowanie się struktury płci i wieku w naturalnych populacjach i w stadach
w rezerwacie jest inne. Na podstawie porównania wyników można stwierdzić, że
odsetek cieląt w zagrodach jest wyższy (odpowiednio 19% i 14%) ze względu na
większy udział dorosłych samic. Udział młodzieży w stadzie rezerwatowym jest
taki sam jak w wolnej populacji z Puszczy Białowieskiej Białorusi (26%). Udział
dorosłych samic w rezerwacie jest nieco wyższy niż w naturze (41% i 39%), natomiast samców niższy (14% i 21%). Jako optymalną strukturę płci i wieku żubrów
w rezerwacie można uznać proporcję: cielęta – 20%, młodzież – 25%, dorosłe
osobniki – 55% (samce – 15%, samice – 40%).

Project update Maashorst Natural grazing project,
the Netherlands
Roeland Vermeulen
FREE Nature, the Netherlands

The management of the Maashorst reserve, core area, is aimed at restoring
natural processes; restoration of natural hydrology including seepage systems, locally known as “Wijst” introduction of lost tree and shrub species
and natural grazing by semi wild wisents, wild horses and cattle. The “Wijst”
area currently measures 140 hectare with possibilities to grow towards 1500
hectares. Animals are present year round without additional feeding.
Last year first preliminary research results were presented, including studies on habitat use of all three species. Since then data collection has continued. Most prominent result is the preference for forest habitats by wisents
in summer, while during winter the animals prefer mostly open habitats. First
results on studies on wisent wallows are expected early summer 2019 and will
be presented at the conference. Also during early summer we expect to finish
measuring vegetation development over the period 2016–2019 by re-measuring fixed vegetation transects.
Notably was the late calving of wisents during 2018 season with one calf
born early September and one as late as 26th of October. In total in 2018, 6 calves
were born. Currently during 2019 season (current date May 16th) no calves have
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been born yet. No clear rutting season has been witnessed during 2018, while
in 2017 bulls showed interest in females over a several month long period.
In February 2019 semi wild Tauros cattle were reintroduced into the wisent area. Tauros cattle are part of a back breeding programme in which modern cattle breeds are genetically compared with ancient Auroch fragments;
breeds which are genetically closely related are used, to breed an animal similar to aurochs and to fill its lost ecological niche. First observations show that
Tauros cattle and E. bison spatially avoid each other. Only during introduction direct interaction between species has been observed.
In March 2019 two new bulls, 3 years of age have been reintroduced. Bulls
came from other Dutch sites, namely the Veluwe and Natuurpark Lelystad
and are unrelated to other herd members. Animals were transported with
a cattle trailer in two different compartments. They were loaded walking onto
the trailer from a corral without sedation. Therefore presently herd counts 21
animals; 3 bulls >3y, 7 cows >3y, 5 animals born in 2016 (3M & 2F) and 6
born in 2018 (4M & 2F). We need to reduce herd size during autumn 2019.
In April 2019 one bull shortly escaped the reserve. During a bull fight,
one animal was pushed against the electric fence and got across. It stayed
in the vicinity of the fence, calmly. Firstly the animal was surrounded with
mobile electric fences, while afterwards ever closes quarters were created
using red and white plastic cortege (similar to “police line”). The animal
clearly disliked the movement of the cortege caused by a small breeze, having
an effect similar to fladry, but being easier and quicker to erect in emergency
situations. This way we “pushed” the animal back into the reserve.
Taurus breeding programme is different from Heck cattle, for more information see https://www.taurosproject.com/ or https://rewildingeurope.com/
rewilding-in-action/wildlife-comeback/tauros/).
Aktualne informacje o projekcie wypasu w Maashorst
Celem utworzenia rezerwatu Maashorst jest przywrócenie naturalnych procesów;
odtworzenie stosunków wodnych, w tym systemów przesiąkania, lokalnie nazywane „Wijst”, wprowadzenie wymarłych gatunków drzew i krzewów oraz naturalny
wsiedlenie żubrów, koni i bydła. Obszar dla żubrów ma obecnie powierzchnię 140
hektarów z możliwością powiększenia do 1500 hektarów. Zwierzęta przebywają
na obszarze przez cały rok bez dokarmiania.
W ubiegłym roku przedstawiono wstępne wyniki badań, w tym dotyczące wykorzystania siedliska przez trzy gatunki roślinożerców. Nadal trwa zbieranie danych.
Najważniejszym rezultatem obserwacji jest preferowanie siedlisk leśnych przez
żubry latem, podczas gdy zimą zwierzęta preferują głównie otwarte siedliska.
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Pierwsze wyniki badań spodziewane są na początku lata 2019 r. i zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Również na początku lata zostanie zakończona
ocena wegetacji w latach 2016–2019 na stałych transektach.
Zanotowaliśmy późne wycielenie w 2018 – jedno cielę urodziło się na początku
września, a drugie dopiero 26 października. W sumie w 2018 r. urodziło się 6
cieląt. Obecnie w sezonie 2019 (bieżąca data 16 maja) jeszcze nie było wycieleń. W 2018 r. Nie zaobserwowano wyraźnego sezonu godowego, podczas gdy
w 2017 r. byki wykazywały zainteresowanie samicami przez kilka miesięcy.
W lutym 2019 r. do zagrody żubrów wprowadzono półdzikie bydło Tauros.
Bydło Tauros jest efektem kryżowania kilku ras bydła i selekcji w kierunku cech
upodobniających do tura. Na podstawie pierwszych obserwacji stwierdzamy, że
bydło i żubr nie wchodzą sobie w drogę. Tylko podczas wypuszczania zaobserwowano bezpośredni kontakt między gatunkami.
W marcu 2019 r. przywieziono dwa 3 letnie samce. Byki pochodzą z innych
holenderskich zagród – z Veluwe i Natuurpark Lelystad i nie są spokrewnione ze
stadem. Zwierzęta transportowano przyczepą dla bydła w dwóch różnych przedziałach. Zwierzęta załadowano na przyczepę bez sedacji. Obecnie stado liczy 21
zwierząt; 3 dorosłe byki i 7 dorosłych krów, 5 urodzonych w 2016 (3,2) i 6 z 2018
(4,2). Musimy zmniejszyć stado jesienią 2019 roku.
W kwietniu 2019 r. byk na krótko uciekł z rezerwatu. Podczas siłowania się
samców jeden został zepchnięty na ogrodzenie elektryczne i przeszedł przez nie.
Spokojnie stał w pobliżu ogrodzenia. Najpierw zwierzę zostało otoczone ruchomymi elektrycznymi ogrodzeniami, a później ograniczono powierzchnię przy
użyciu czerwono-białych taśm (podobnie jak używanych przez policję). Zwierzę
reagowało na poruszające się taśmy (podobne do fladr, ale łatwiejsze do wykonania). W ten sposób „zepchnęliśmy” zwierzę z powrotem do rezerwatu.

Parametry siedlisk w obrębie sezonowych tras
migracyjnych bieszczadzkich żubrów
Aleksandra Wołoszyn-Gałęza1, Maciej Januszczak1,
Kajetan Perzanowski2
1

2

Stacja Badawcza Fauny Karpat, Pracownia Ewolucji i Ekologii Kręgowców MiIZ PAN, Ustrzyki
Dolne
Instytut Architektury Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Parametry siedlisk w obrębie areałów bytowania żubrów (Bison bonasus)
zostały opisane w wielu publikacjach. My analizowaliśmy cechy pozwalające
scharakteryzować siedliska wzdłuż sezonowych (wiosennych i jesiennych)
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tras migracyjnych żubrów w Bieszczadach, płd-wsch Polska. Wykorzystane
zostały dane o stwierdzeniach obecności żubrów z okresu 2006–2015, zebrane
podczas ich migracji pomiędzy letnimi a zimowymi areałami. W sumie
dostępnych było 896 takich stwierdzeń z sezonu wiosennego i 791 z jesieni.
Parametry opisujące siedliska obejmowały: wysokość n.p.m., typ siedliskowy
lasu, wiek drzewostanu, dominujący gatunek oraz zwarcie koron drzew. Wiosną żubry migrowały na średniej wysokości 594 m n.p.m, głównie poprzez
drzewostany o średnim wieku 75 lat o przerywanym zwarciu koron i zdominowane przez sosnę a w dalszej kolejności jodłę i buka. W okresie jesiennym
migracja odbywała się na średniej wysokości 634 m n.p.m, przez drzewostany
o średnim wieku 74 lata również głównie o przerywanym zwarciu koron i zdominowane przez sosnę a w dalszej kolejności jodłę i buka. Dane takie mogą
posłużyć do identyfikowania najbardziej prawdopodobnego przebiegu przemieszczeń żubrów, a więc być wykorzystane do ochrony ich potencjalnych
korytarzy migracyjnych.
Habitat parameters within seasonal migration trails
of Bieszczady wisents
Habitat features within wisents’ (Bison bonasus) home ranges were already
described in the number of papers. We analysed habitat characteristics along
seasonal (spring and autumn) migration trails of wisents in Bieszczady Mountains,
south-eastern Poland. Used were data on records of wisents’ occurrence from
the period 2006–2015, collected during their migration between summer and winter ranges. In total 896 of such records were available from spring and 791 from
the autumn. Habitat parameters included the elevation above sea level, the type
of forest habitat, the age of a tree stand, dominating tree species and the closure
of tree canopy. In spring, wisent moved at average elevation of 594 m a.s.l. mostly
through tree stands 75 years old on average, with broken canopy and dominated
by Scotch pine followed by fir and beech. In autumn, migration took place at average elevation of 634 m a.s.l. through tree stands on average 74 years old also
mostly with broken canopy and dominated by Scotch pine followed by fir and
beech.Such information can be used for identification of most probable course
of wisents’ movements i.e. serve for the protection of their potential migration
corridors.
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Therapy of emaciated European bison with
the use of complex anthelmintics
Irina I. Zemlyanko1, N. B. Esaulova2, I.I. Tsepilova2
1
2

Prioksko-Terrasny state reserve, Sierpuchov, Russia
Department of Parasitology and Veterinary-Sanitary Expertise FSBEI Mgavmib – MVA named
after K. I. Skryabin, Moscow, Russia

The study of parasitoses of wild animals has always been a very important
aspect of zoological and environmental research. Along with ectoparasites,
endoparasites are quite widespread both in the Russian Federation and
in other countries, and have hosts occupying various positions in ecosystems. The influence of parasitic infestations on the body of an animal has an
extremely negative character, entails a decrease in the resistance of the body,
the development of degenerative, dystrophic and inflammatory processes that
may lead to death. In addition, helminthiasis significantly affect the reproduction of wild animals, and wild ruminants in particular, are the cause
of reduced reproductive function in mature individuals and reduce the survival of young animals. Control of wild ruminants’ parasites is extremely
important and deserves special attention in the field of veterinary medicine,
especially regarding populations at risk.
The monitoring of parasitozis was carried out in 2018 and 2019 in the
Prioksko-Terrasny reserve in cooperation with Department of Parasitology
and Veterinary-Sanitary Expertise FSBEI Mgavmib – MVA named after K.
I. Skryabin.
The material for study were samples of wisent excrements collected
in enclosure from animals of various age. In total 58 samples were examined.
Collection of feces was carried out before and 10 days after the application
of Anthelmintics. The Anthelmintics were given individually to each animal
in a mixture with the carrots. In the first series of experiments, an anthelmintic containing fenbendazole as the active substance was used at a dose
of 7.5 mg/kg. In the second series of experiments, a complex anthelmintic was
used, made according to the following recipe (per 1 g of the drug): fenbendazole – 8.5 mg; tetramisole – 20 mg; ivermectin – 2.5 mg; succin – 250 mg;
lactose to 1 g. a Dose of a complex anthelmintic for animals – 70 mg/kg. Evaluation of the effectiveness of the treatment was determined by the method
of “critical test”. Feces were examined by flotation.
The results of studies have shown that wisents in Prioksko-Terrasny reserve
are infected with at least 3 species of nematodes (Strongylata sp., Nematodirus
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sp., Trichocephalus sp.), 1 species of cestode (Moniezia sp.) and a protozoan
of the genus Eimeria. The extensity of invasion was 69%. Monezia was observed
in 48.3% samples, and 37.9% of them were detected eggs of Strongylata. Mixed
infestations of 2 species of helminths have been registered in 15.5% of samples and mixed infestation of 3 species in 5.2% of the samples. The dominant
helminth species in gastrointestinal tract are Strongylata sp. (55.2%). Eggs
of Nematodirus sp. were found in 8.6% of samples, eggs of Trichocephalus sp.
in 10.3% and the eggs of Moniezia sp. in 3.4% of the samples, oocites of intestinal protozoa Eimeria sp. in 15.5% of the samples.
In a clinical examination of three calves born in 2018, infected with a mixed
invasion of Strongylata+Nematodirus+Trichocephalus, we registered the following clinical signs – decreased appetite, stunting of development, exhaustion,
anemia of visible mucous membranes, diarrhea with mucus. There were
no visible clinical signs in other animals with revealed mixting invasia –
p/o Strongylata+Moniezia+Eimeria, p/o Strongylata+Eimeria, p/o Strongylata+
Trichocephalus, Nematodirus+Trichocephalus.
In March 2019, a planned deworming with anthelmintic with the active
substance fenbendazole at a dose of 7.5 mg/kg was carried out.
After deworming, physiological deviations from the norm in animals were
not observed.
Faeces were examined on the 14th day after treatment. According
to the results of the treatment of gastrointestinal helminthiasis of European
bison, it can be concluded that the anthelmintic with the active substance fenbendazole does not fully affect the representatives of the Strongylata suborder.
This phenomenon can be explained by the resistance of worms to the drugs
benzimidazol carbamate. However, after deworming the condition of calves
has improved – coat became more shiny, and their digestion became normalized.
In may 2019, deworming was carried out with a new complex anthelmintic
containing fenbendazole, tetramisole and ivermectin, developed specifically
for wild ruminants. However, the results of the study of feces on the 14th
day after deworming again showed the presence of strongylate eggs, which
is probably due to incomplete intake of the drug and therefore insufficient
therapeutic dose of active substances.
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Terapia dla osłabionego żubra przy użyciu złożonych środków
przeciwrobaczych
Ocena parazytoz dzikich zwierząt zawsze była bardzo ważna w badaniach zoologicznych i środowiskowych. Pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne są dość rozpowszechnione zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i w innych krajach, a ich
gospodarze zajmują różne miejsca w ekosystemie. Wpływ pasożytniczych inwazji
na zwierzę ma negatywny charakter, pociąga za sobą zmniejszenie odporności,
rozwój procesów degeneracyjnych, dystroficznych i zapalnych, które mogą prowadzić do śmierci. Ponadto robaczyca wpływa na reprodukcję dzikich zwierząt,
a w szczególności przeżuwaczy, u których jest przyczyną obniżonej zdolności
reprodukcji i wzrostu śmiertelności młodych zwierząt. Kontrola parazytoz jest niezwykle istotna i zasługuje na szczególną uwagę w medycynie weterynaryjnej.
W latach 2018–2019 w rezerwacie Prioksko-Terrasny zebrano 58 próbek kału
i zbadano je w Departamencie Parazytologii i Inspekcji Sanitarno-Weterynaryjnej
im. K. I. Skryabina.
Zbieranie kału przeprowadzono przed i 10 dni po zastosowaniu środków przeciwrobaczych podawanych każdemu zwierzęciu w mieszaninie z marchewką.
W pierwszej serii zastosowano środek przeciw robakom zawierający fenbendazol
jako substancję czynną w dawce 7,5 mg/kg. W drugiej serii zastosowano złożony środek przeciwrobaczy w dawce 70 mg/kg, wytworzony według następującej
receptury (na 1 g leku): fenbendazol – 8,5 mg; tetramizol – 20 mg; iwermektyna
– 2,5 mg; sukcyn – 250 mg; laktoza do 1 g. Kał badano metodą flotacji.
Uzyskane wyniki wskazują, że żubry w rezerwacie są zakażone co najmniej 3
gatunkami nicieni (Strongylata sp., Nematodirus sp., Trichocephalus sp.), 1 gatunkiem tasiemca (Moniezia sp.) i pierwotniakiem z rodzaju Eimeria. Ekstensywność
inwazji wynosiła 69%. Tasiemca zaobserwowano w 48,3% prób, a w 37,9% z nich
wykryto nicienie Strongylata. Mieszane inwazje 2 gatunków robaków zarejestrowano w 15,5% próbek a co najmniej 3 gatunków w 5,2% próbek. Dominującymi
pasożytami żubra są nicienie przewodu pokarmowego Strongylata (55,2%). Jaja
Nematodirus sp. znaleziono w 8,6% prób, jaja Trichocephalus sp. w 10,3% prób
i jaja Moniezia sp. w 3,4% próbek, pierwotniaki Eimeria sp. – 15,5% próbek.
W badaniu klinicznym trzech cieląt z 2018 r., zakażonych mieszaną inwazją
Strongylata + Nematodirus + Trichocephalus, zarejestrowaliśmy następujące
objawy kliniczne: zmniejszenie apetytu, zahamowany rozwój, wyczerpanie, niedokrwistość widocznych błon śluzowych, biegunkę ze śluzem. Nie stwierdzono
widocznych objawów klinicznych u innych zwierząt z ujawnioną mieszaną inwazją
– Strongylata + Moniezia + Eimeria, Strongylata + Eimeria, Strongylata + Trichocephalus, Nematodirus + Trichocephalus.
W marcu 2019 r. przeprowadzono planowe odrobaczanie za pomocą środków
z substancją czynną fenbendazolem w dawce 7,5 mg/kg.
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Zgodnie z wynikami leczenia robaczycy przewodu pokarmowego u żubra,
można stwierdzić, że środek przeciwrobaczy z substancją czynną fenbendazol
nie wpływa na przedstawicieli podrzędu Strongylata. Zjawisko to można wyjaśnić
leko opornością robaków na karbaminian benzimidazolu. Jednak po odrobaczeniu
cieląt ich stan się poprawił – sierść stała się bardziej błyszcząca, nie było biegunki.
W maju 2019 r. przeprowadzono odrobaczanie nowym kompleksowym środkiem przeciwrobaczym zawierającym fenbendazol, tetramizol i iwermektynę,
opracowanym specjalnie dla dzikich przeżuwaczy. Jednak wyniki badania kału
14-go dnia po odrobaczeniu ponownie wykazały liczne jaja, co prawdopodobnie
wynika z pobrania niepełnej dawki przez zwierzęta, poniżej dawki terapeutycznej
substancji czynnych.

Inwazja pasożytnicza o charakterze mieszanym u żubra
(Bison bonasus) – opis przypadku
Marta Żygowska1, Wojciech Bielecki2, Anna Didkowska1, Marta Kloch3,
Krzysztof Żoch4
1

2

3
4

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW,
Warszawa
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, Warszawa
Nadleśnictwo Borki, Kruklanki

W lutym 2019 roku przeprowadzono ocenę stanu zdrowia populacji żubrów
w Puszczy Boreckiej celem wytypowania osobników do eliminacji. Opisywany przypadek dotyczy czteroletniego samca o imieniu 13116 Podróżniczek,
który pomimo dobrej kondycji został eliminowany ze względu na nietypowe
zachowanie. Byk był bardzo spokojny, nie reagował na obecność człowieka,
ani nie interesował się innymi członkami stada. Zdecydowano o eliminacji
osobnika, ponieważ uznano nietypowe zachowanie za decydujący argument
przy ocenie zwierzęcia.
W badaniu sekcyjnym stwierdzono zmiany anatomopatologiczne w płucach i wątrobie, charakterystyczne dla inwazji pasożytniczych. Jednocześnie
w badanych narządach nie znaleziono dorosłych form pasożytów. Dodatkowo
odnotowano zapalenie pęcherzyka żółciowego oraz bliznę pozostałą po przebytym zapaleniu napletka.
W badaniu histopatologicznym opisano liczne, masywne nacieki zapalne
mieszane z przewagą eozynofili, zarówno w tkance płucnej jak i wątrobie, co potwierdziło zarażenie żubra pasożytami. Ponadto w tkance płucnej

140

Streszczenia referatów

stwierdzono przewlekłe zapalenie śródmiąższowe z włóknieniem miąższu
narządu i zapalenie ziarniniakowe, a ogniskowo rozedmę i niedodmę oraz
martwicę. W wątrobie zaobserwowano zaburzenie struktury beleczkowej
miąższu, masywny rozrost i obecność wtórnych przewodów żółciowych,
a także między- i śródzrazikowy rozrost tkanki łącznej i ogniska martwicy.
Wynik badania histopatologicznego wskazuje na wielonarządową chorobę
o ciężkim, przewlekłym przebiegu, której objawem mogło być nietypowe
zachowanie osobnika. Stanowi to uzasadnienie decyzji o jego eliminacji.
Praca finansowana ze środków Funduszu Leśnego zgodnie z umową nr OR.271.3.10.2017

Mixed parasite invasion in European bison (Bison bonasus) –
a case study
In February 2019, an examination of the state of health of the European bison
population in Borecka Forest was conducted, in order to select individuals for
elimination.
The described case is that of a four-year-old male named Podróżniczek, an
individual in good body condition, which was eliminated because of his untypical
behaviour. The bull was very calm, hasn’t been reacting to presence of people,
hasn’t been interested in other animals from the herd. The decision has been
made to eliminate the specimen, because this untypical behaviour was considered
a crucial factor in the negative evaluation of the animal.
In the post mortem examination pathological changes were noticed in lungs
and liver, characteristic for parasite invasion. At the same time no adult forms
of parasites were found in these organs. Additional findings included an inflamed
gallbladder and a scar tissue formed after an inflammation of prepuce.
In the histopathological examination numerous, massive, mixed inflammatory
cell infiltrations with eosinophils were noted in the lung and liver tissues, which
confirmed the parasite invasion with lung nematodes and liver fluke. Moreover,
in the lung tissue the following were observed: chronic, interstitial inflammation with
fibrosis and granulomatous inflammation, focal emphysema, atelectasis and necrosis. In the liver tissue described were: a disorder of hepatic trabecular structure
of parenchyma, massive hyperplasia and formation of secondary bile ducts, as well
as interlobular and intralobular hyperplasia of connective tissue and focal necrosis.
The final result of histopathological examination indicates a chronic, multi-organ, severe disease, which could have been a reason for the untypical behaviour
of this individual what justifies the decision about his elimination.
This research is financed by the Forest Found (Poland), contract number OR.271.3.10.2017
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Stan zarażenia żubrów, Bison bonasus L. wybranymi
pasożytami wewnętrznymi w sezonie 2018/2019
Marta Żygowska, Anna Pyziel
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW, Warszawa

Najczęściej występujące inwazje pasożytnicze u żubrów są powodowane przez
nicienie żołądkowo-jelitowe, płucne oraz motylicę wątrobową. Parazytofauna
opisana u żubrów powszechnie występuje także u domowych przeżuwaczy –
bydła domowego i owiec oraz u jeleniowatych. Spośród 43 gatunków nicieni
spotykanych u żubra, aż 28 to pasożyty notowane u domowych Bovidae,
a pozostałe to gatunki przejęte od jeleniowatych.
W sezonie 2018/2019 zbadano metodami koproskopowymi (metoda
McMastera, metoda Baermanna i metoda dekantacji) 58 próbek kału żubrów
oraz wyizolowano nicienie żołądkowe z trawieńców 8 żubrów podlegających
odstrzałowi sanitarnemu. Materiał badawczy pochodził od zwierząt utrzymywanych w dziesięciu hodowlach (Gołuchów, Kiermusy, Muczne, Międzyzdroje, Niepołomice, Białowieża, Pszczyna, Smardzewice, Ustroń) oraz od
żubrów wolno żyjących na terenie Puszczy Boreckiej.
Głównym celem badań było rozpoznanie zagrożeń pasożytniczych wśród
żubrów utrzymywanych w hodowlach w Polsce.
Próbki do badań pobierano od żubrów zarówno przyżyciowo jak i pośmiertnie. Liczbę jaj, oocyst kokcydiów z rodzaju Eimeria oraz liczbę larw nicieni
płucnych oznaczano w 3g kału.
Treść trawieńców od 8 żubrów poddano dekantacji, następnie wyizolowano
z niej nicienie, które zabezpieczono w 70% etanolu do dalszych badań. Przynależność gatunkową oznaczano na podstawie budowy torebki kopulacyjnej
samców, po uprzednim prześwietleniu oskórka nicieni w roztworze laktofenolu.
W badaniach koproskopowych stwierdzono obecność jaj nicieni żołądkowo-jelitowych z rodziny Trichostrongylidae u 67,2% zbadanych zwierząt, a u 3,4%
jaja nicienie z rodzaju Aonchotheca. Najwyższa notowana wartość EPG (liczba
jaj w gramie kału) wyniosła 2850 (1 osobnik, Niepołomice), najniższa natomiast 50. Średnia wartość EPG u zbadanych zwierząt wyniosła 217. Najwyższą
średnią wartość EPG zanotowano u zwierząt w hodowli w Pszczynie (766,7 jaj)
oraz Niepołomicach (728,6 jaj), a najniższą w Smardzewicach (33,3 jaj).
Oocysty kokcydiów z rodzaju Eimeria występowały w 48,3% zbadanych
próbek. Najczęściej występującym gatunkiem był E. bovis (prewalencja:
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46,6%). Oprócz tego stwierdzano także E. zuernii (3,4%), E. ellipsoidalis (1,7%),
E. canadensis (1,7%), i E. pelita (1,7%).
Najwyższa notowana wartość OPG (liczba oocyst w gramie kału) wyniosła
4300 dla gatunku E. bovis (1 osobnik z populacji wolno żyjącej w Puszczy
Boreckiej).
W 5 przypadkach stwierdzono zarażenie nicieniami płucnymi z rodzaju
Dictyocaulus (prewalencja: 8,6%). W próbkach kału 8 zwierząt notowano obecność jaj przywry wątrobowej (Fasciola hepatica) (prewalencja: 13,8%), natomiast jaja przywry żwaczowej (Paramphistomum cervi) występowały w próbkach kału 4 osobników (prewalencja: 6,9%) Średnio notowano obecność 12,2
larw nicieni płucnych w badanej próbce, 13,6 jaj F. hepatica i 1,5 jaj P. cervi.
Na podstawie cech budowy torebki kopulacyjnej nicieni żołądkowych żubrów z badanych populacji, stwierdzono występowanie 5 gatunków nicieni:
Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Teladorsagia circumcincta,
Cooperia oncophora. Najwyższą prewalencję zarażenia stwierdzono w przypadku gatunków: H. contortus (75%) i O. ostertagi (62,5%). W pozostałych
przypadkach wynosiła ona: 25% dla T. circumcincta oraz 12,5% dla O. lyrata
i C. oncophora. Najwyższą intensywność inwazji stwierdzano w przypadku
gatunku O. ostertagi, który występuje głównie w inwazjach wielogatunkowych.
W 25% przypadków odnotowano monoinwazje nicieniami trawieńca, z czego
połowę stanowiły zarażenia krwiopijnym gatunkiem H.contortus. W pozostałych przypadkach były to monoinwazje na tle zarażenia: O. ostertagi.
Internal parasite invasion in European bison (Bison bonasus)
in season 2018/2019
Gastrointestinal nematodes, lung nematodes and liver flukes cause the most
frequent parasitic invasions in European bison. Parasitic fauna described in E.
bison commonly occurs as well in domestic ruminants – cattle and sheep, but also
in Cervidae. From 43 nematode species noted in European bison, 28 are typical
for Bovidae and the other are taken over from Cervidae.
In season 2018/2019, the analysis of 58 coproscopic faecal samples of European bison was performed using the McMaster method, Baermann method and
decantation. Moreover, gastrointestinal nematodes were isolated from 8 abomasa
of E. bison eliminated for sanitary reasons. Samples were taken from animals
in ten enclosures in Poland (Gołuchów, Kiermusy, Muczne, Międzyzdroje, Niepołomice, Białowieża, Pszczyna, Smardzewice, Ustroń) and from free-roaming
herd in Borecka Forest.
Main aim of this research was to identify parasitic infections in European bison
in reserves.
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Faecal samples were collected from animals intravital and post-mortem. Number of eggs, coccidian oocysts from genus Eimeria and a number of lung nematodes’ larvae were estimated in 3-gram faecal samples.
Abomasa from 8 European bison were examined using the sedimentation
method; nematodes were isolated and conserved in 70% ethyl alcohol for further
examination. Afterwards parasites were kept in a lactophenol solution in order
to overexpose their cuticle and perform a species identification, which was based
on the anatomy of male’s copulatory apparatus.
In coproscopic assessment eggs of gastrointestinal nematodes from family
Trichostrongylidae were found in 67,2% of animals and eggs of nematodes from
genus Aonchotheca were noted in 3,4% of samples. The highest EPG (eggs per
gram) value was 2850 (1 specimen in Niepołomice) and the lowest value was
50. Average EPG value in examined animals was estimated at 217. The highest
average EPG value was described in animals from reserve in Pszczyna (766,7
eggs) and Niepołomice (728,6 eggs) and the lowest in Smardzewice (33,3 eggs).
Coccidian oocysts from genus Eimeria were found in 48,3% examined samples.
The most frequently found species was E. bovis (prevalence: 46,6%). Other noted
species were: E. zuernii (3,4%), E. ellipsoidalis (1,7%), E. canadensis (1,7%),
and E. pelita (1,7%). The highest OPG (oocysts per gram) value was estimated at
4300 for genus E. bovis (1 individual in free-living population in Borecka Forest).
In five cases invasion of lung nematodes from genus Dictyocaulus was noticed
(prevalence: 8,6%). Eggs of liver fluke (Fasciola hepatica) were found in 8 faecal
samples (prevalence: 13,8%) and eggs of rumen fluke (Paramphistomum cervi)
were present in 4 samples (prevalence: 6,9%). Average number of lung nematodes larvae was estimated at 12,2 in examined samples and respectively 13,6
and 1,5 for F. hepatica and P. cervi eggs.
Based on the anatomy of nematodes’ copulatory apparatus there were 5 nematode species identified: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, O. lyrata,
Teladorsagia circumcincta, Cooperia oncophora. The highest prevalence of invasion was noted for species: H. contortus (75%) and O. ostertagi (62,5%). For other
species it was estimated at 25% for T. circumcincta and 12,5% for both O. lyrata
and C. oncophora. The highest intensity of invasion was observed for
O. ostertagi, which occurs mostly in multi-species infections. In 25% the invasions of gastrointestinal nematodes were monospecific, from which half was
caused by bloodsucking species H.contortus and remaining monoinvasions were
caused by O. ostertagi.
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Miloslav Jirků,
Daria Ashmarina,
Dalibor Dostál

20.00 – ???

Ecological restoration by wisent
grazing: from plant communities
to butterflies, dung beetles and
vertebrates

Odnowa ekologiczna poprzez
wypas żubra: od zbiorowisk roslinnych po motyle, żuki gnojowe
i kręgowce

Uroczysta kolacja

Gala dinner

PIĄTEK 6 WRZEŚNIA 2019 r
9.00–10.30

Sesja posterowa (w Sali)

Poster session

10.30–11.30

Przerwa kawowa

Coffee break

10.30–14.30

Sesja terenowa

Field session

14.30–15.30

Obiad

Lunch

15.30–18.30

Sesja referatowa nr IV
Prowadzenie prof. dr hab. Wojciech Niżański

Rafał Kowalczyk,
Emilia Hofman-Kamińska, Plastyczność pokarmowa żubra
Herve Bocherens,
kluczem do przetrwania gatunku
Jan M. Wójcik

Foraging plasticity of Euopean
bison – a key for species survival

A. Didkowska,
M. Krajewska-Wędzina,
W. Bielecki, B. Orłowska,
S. Brzezińska,
E. Augustynowicz-Kopeć,
Gruźlica bydlęca u żubrów (Bison
L. Witkowski, K. Olbrych,
M. Krzysiak, M. Bruczyńska, bonasus) w OHŻ Smardzewice
M. Żygowska,
P. Dziekan, A. Rakowska,
A. Bereznowski, M. Żychska,
W. Olech, K. Anusz

Bovine tuberculosis in European
bison (Bison bonasus) in BBC
Smardzewice

Jarosław Tomana,
Michał K.Krzysiak,
Agnieszka
Kędrak-Jabłońska,
Wanda Olech,
Krzysztof Anusz

Podejrzenie gruźlicy u żubra
w Puszczy Knyszyńskiej

Tuberculosis suspicion in
a European bison from Knyszyńska Forest

Agnieszka
Kędrak-Jabłońska,
Sylwia Budniak,
Artur Jabłoński,
Anna Szczawińska,
Monika Reksa,
Marek Krupa,
Michał Krzysiak,
Krzysztof Szulowski

Pasteurella multocida u żubrów
w Polsce

Pasteurella multocida in European
bison from Poland
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„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019
Magdalena Larska, Michał
K. Krzysiak, Wojciech
Bielecki
Irina I. Zemlyanko,
N.B. Esaulova,
I.I. Tsepilova

Brodawczyca gardła u żubrów

Pharyngeal papillomatosis in
European bison

Therapy in extenuated European
bison with the use of complex
anthelmintics

Terapia dla osłabionego żubra
przy użyciu złożonych środków
przeciwrobaczych

Czynniki regulujące sezonowość

Factors regulating seasonality
of male bison reproduction (Bison
bonasus)

Anna Tabęcka-Łonczyńska,
rozrodu u samców żubra (Bison
Marek Koziorowski

bonasus)

Agnieszka
Bernat-Wójtowska

Technologie komórkowe w służbie Cellular technologies for wisent
ochrony populacji genowych żubra (Bison bonasus) gene pool preserva(Bison bonasus )
tion

Zuza Nowak-Życzyńska, Określenie potencjalnych żywicieli Determination of potential hosts
Magdalena Larska,
Culicoides występujących na terenie for Culicoides spp. occurring in the
Magdalena Wieczorek,
Marta Kloch, Wanda Olech Białowieskiego Parku Narodowego Białowieża National Park
Olga V. Kostyunina,
M.E. Mikhailova,
A.V. Dotsev, I.I. Zemlyanko,
V.V. Volkova, M.S. Fornara, Genetic characteristics of the RusN.A. Akopyan,
sian and Belarusian populations
P.V. Aksenova,
of wisent (Bison bonasus)
E.L. Tsibizova,
R.A. Mnatsekanov,
N.A. Zinovieva
Anna M. Duszewska,
Stella Koster, Magdalena
Baraniewicz-Kołek, Wojciech Bielecki,
Wojciech Niżański,
Agnieszka Partyka,
Wanda Olech
Sylwia Prochowska,
Stanisław Dzimira,
Agnieszka Partyka,
Wiesław Bielas,
Barbara Smalec,
Anna M. Duszewska,
Zuzanna Nowak,
Wanda Olech,
Wojciech Niżański

19.30–20.30

Genetyczna charakterystyka rosyjskiej i białoruskiej populacji żubra

Ocena jakości plemników żubra
po rozmrożeniu, kapacytacji
i inkubacji

Evaluation of wisent sperm quality
after thawing, capacitation and
incubation

Patologie jąder i najądrzy żubrów
w świetle przypadków własnych

Pathologies of wisent’s testes and
epididymes – our cases

Kolacja

Dinner
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PLAKATY / POSTERS
Ajna Bihorac,
Anna M. Duszewska,
Wanda Olech, Agnieszka
Bernat-Wójtowska

Pierwsze kroki w kierunku uzyskania indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych
żubra

Ko van der Bijl & Ruud
Maaskant

Translocation of seven wisent from
Przewóz siedmiu żubrów z KraanKraansvlak (The Netherlands) to
svlak do Hiszpanii
Spain.

Małgorzata Bruczyńska

Żubr w aspektach prawa polskiego
i europejskiego

European bison in aspects
of Polish and European law

The attitude of European bison
to global forest changes based
on GPS telemetry data

Relacja żubrów do globalnych
zmian w lasach na bazie danych
telemetrycznych GPS

Maciej Ciuła

Szkody od żubrów w Bieszczadach

The damages done by wisents in
Bieszczady

Aleksander W.
Demiaszkiewicz,
Katarzyna J. Filip-Hutsch,
Stanisław Kaczor

Telazjoza – potencjalna przyczyna
chorób oczu u żubrów w Polsce

Thelaziosis – potential cause of eye
diseases in European bison

Ocena statusu mineralnego żubrów
na podstawie analizy pierwiastkowej sierści i krwi – badania
wstępne

Evaluation of the mineral status
of European bison based on elemental analysis of hair and blood:
a preliminary research

Obecność przeciwciał przeciwko
Toxoplasma gondii u żubrów
w Polsce w latach 2017–2018

Serologic survey for Toxoplasma
gondii in European bison (Bison
bonasus) from Poland in 2017–2018

Kreatywne formy edukacji
w ochronie żubra

Creative forms of education in
European bison conservation

Aplikacja mobilna „Obserwator
Żubrów”

Mobile application "European
bison Observer"

History and future of wisent breeding in Czechia

Historia i przyszłość hodowli
żubra w Czechach

Maria D. Chistopolova,
Jose A. Hernandez-Blanco,
Alexandr N. Minaev,
Taras P. Sipko

Maciej Durkalec,
Agnieszka Nawrocka,
Aleksandra Paciorek,
Mirosława Kmiecik,
Michał Krzysiak,
Magdalena Larska,
Andrzej Posyniak
Aneta Gralak,
Anna Didkowska,
Marta Żygowska,
Wanda Olech,
Krzysztof Anusz,
Oliwia Janik,
Magdalena Matuszewska,
Wanda Olech
Oliwia Janik,
Malwina Chilecka,
Wiesław Klimiuk,
Wanda Olech
Miloslav Jirků,
Dalibor Dostál

First steps toward derivation
of wisent (Bison bonasus) induced
pluripotent stem cells
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„Żubry w Białowieskim Mateczniku”, 5–6 września 2019
Daniel Klich,
Rafał Łopucki,
Anna Stachniuk,
Monika Sporek,
Emilia Fornal,
Marlena Wojciechowska,
Olech Wanda.

Ocena ryzyka narażenia żubrów na Risk assessment of European bison
pestycydy
exposure to pesticides

Marta Kloch,
Marta Żygowska,
Andrzej Życzyński,
Zuzanna
Nowak-Życzyńska,
Wanda Olech

Comparison of the distribution
Porównanie rozmieszczenia chroof sex chromosomes on the
mosomów płci na płytce metafazometaphase plate in European bison
wej u żubra (Bison bonasus) i bydła
(Bison bonasus) and cattle (Bos
(Bos taurus)
taurus)

Barbara Kołodko,
Maria Sobczuk,
Anna Sobieraj,
Katarzyna Konefał,
Wanda Olech

Wybrane wyciągi roślinne w żywie- Selected plant extracts in ruminant
niu przeżuwaczy
nutrition

Paulina Król
Magdalena Larska,
Michał K. Krzysiak,
Wanda Olech,
Krzysztof Anusz

Żubry Online jako przykład turystyki internetowej

Wisent Online as an example
of internet touristic

Monitoring chorób zakaźnych jako Monitoring of infectious diseases
element ochrony gatunku Bison
as an element of Bison bonasus
bonasus
conservation

Leo Linnartz, Judith Slagt

Wisent in the Netherlands: A com- Żubry w Holandii: porównanie
parison between areas
między ośrodkami

Bożena Moskwa,
Aleksandra Kornacka,
Justyna Bień-Kalinowska,
Katarzyna Goździk,
Krzysztof Anusz,
Władysław Cabaj

Obecność przeciwciał przeciw
Toxoplasma gondii i Neospora
caninum w surowicach żubrów
(Bison bonasus L.) z Puszczy
Boreckiej

Seroprevalence of Toxoplasma
gondii and Neospora caninum in
the serum samples of European
bison (Bison bonasus L.) in Borecka
Forest

Katarzyna Olbrych,
Karolina Barszcz,
Ewa Pacholik

Obraz mikroskopowy naczyń nerki Microscopic image of European
żubra (Bison bonasus) – badania
bison kidney vessels (Bison bonawstępne.
sus) – preliminary research

Wanda Olech,
Krystyna Cielniak,
Agnieszka Suchecka

Projekty realizowane na rzecz
ochrony żubra

The projects realized for wisent in
Poland

Michał Perzanowski,
Agata Józefczak

Geograficzne rozmieszczenie
przypadków chorób o podłożu
mikrobiologicznym u żubrów

Geographic distribution of cases
of diseases with microbiological
origin in wisents

Maciej Radomski

Losy potomków Postoja

Fates of Postój descendants

Elena F. Sitnikova

Marking activity of the bison and Aktywność żubrów w znaczeniu
its impact on the woody vegetation terenu I wpływ na wegetację
– part 2
w lesie – częśc 2
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Maria Sobczuk,
Wanda Olech,
Barbara Kołodko,
Grzegorz Dworakowski

Stado żubrów w Nadleśnictwie
Żednia – 3 lata od wypuszczenia

European bison herd in Żednia
District – 3 years from release

Justyna Sokołowska,
Kaja Urbańska,
Katarzyna Olbrych,
Ewa Pacholik

Charakterystyka morfometryczna
wysp trzustki u żubra (Bison bonasus) – badania wstępne

Morphometric characteristic
of pancreatic islets in European
bison (Bison bonasus) – preliminary
study

Jarosław Tomana,
Michał K. Krzysiak,

Przypadek leczenia przepukliny
u krowy żubra

A case of hernia treatment in
European bison.

Jarosław Tomana,
Malwina Chilecka,
Michał K. Krzysiak,
Magdalena Larska

Wykorzystanie danych geoinformatycznych do analizy wyników
badania pośmiertnego u żubrów
w Puszczy Białowieskiej

The use of geoinformatics data
for the analysis of post-mortem
findings in European bison in the
Białowieza Primeval Forest

Marta Żygowska,
Anna Pyziel

Stan zarażenia żubrów, Bison
bonasus L. wybranymi pasożytami wewnętrznymi w sezonie
2018/2019

Internal parasite invasion in
European bison (Bison bonasus) in
season 2018/2019

Marta Żygowska,
Wojciech Bielecki,
Anna Didkowska,
Marta Kloch,
Krzysztof Żoch

Inwazja pasożytnicza o charakterze Mixed parasite invasion in
mieszanym u żubra (Bison bonasus) European bison (Bison bonasus) –
– opis przypadku
case study

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

Stowarzyszenie
Miłośników Żubrów

