
ROBOCZY / DRAFT 
PROGRAM KONFERENCJI " Powrót żubra do Lasów Janowskich" 

CZWARTEK 8 września THURSDAY September 8th
 

 Sesja nr I Prowadzenie 
 Waldemar Kuśmierczyk Powrót żubra do Lasów Janowskich The return of the wisent to Janowskie Forests 
 Kajetan Perzanowski Strategiczny status żubra – perspektywy i wyzwania European Bison Strategic Species Status Review - perspectives and challenges 
 Kastytis Šimkevičius Rozmieszczenie żubra i jego siedlisk w centralnej Litwie Distribution of free-ranging wisent habitats in central Lithuania 
 Kaja Heising Aktualny stan populacji żubra w górach Rothar Current status of the European bison at Rothaargebirge, Germany 
 Zeynab Seyidova nt. żubra w Azerbejdzanie About wisent in Azerbaijan 
 Adrian Aldea projekt w górach Fagaras project in the Fagaras mountains 
 Fernando Moran Stan żubra, aktualnie i w przyszłości Species status, present and future 
 PRZERWA KAWOWA COFFE BREAK 
 Sesja nr II Prowadzenie 
 Oksana Maryskevych Dynamika liczebności żubrów na terenie obwodu lwowskiego (Ukraina) Dynamics of the number of wisent in the Lviv region (Ukraine) 
 Esther Rodriguez Gonzalez projekt w Holandii project in the Netherlands 
 Maciej Tracz 40 lat żubrów na Pomorzu Zachodnim 40 years of European bison in Western Pomerania 
 

Tomasz Ginszt Ocena realizacji projektu "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" na przykładzie 
Nadleśnictwa Białowieża 

Assessment of the implementation of the project "Complex protection of the 
European bison in Poland" - Białowieża Forest District 

 Kamil Grałek Bieszczadzkie żubry - sukces czy porażka? Bieszczady wisent - success or failure? 
 Arkadiusz Juszczyk Doświadczenia z opieki nad żubrami w Puszczy Knyszyńskiej The experiences from Knyszńska Forest 
 Grigorij Yanuta Zmiana struktury przestrzennej Diatlovskej micro populacji żubra Change in the spatial structure of the Diatlov micro population of wisent 
 Siarhei Karotsia Procedura klasyfikacji żubrów jako żubrów rezerwowej puli genowej i ich produkcja 

w Republice Białoruś 
The procedure for classifying wisent for the reserve gene pool and their production 
in the Republic of Belarus 

 OBIAD LUNCH 
 Sesja nr III Prowadzenie 
 Roman Radomski Projekt Bilma Bilma project 
 Daniel Klich relacje żubr - inne gatunki relations between wisent and other species 
 Lidia Sternik-Stempkowska Promocja ochrony żubra w projektach przyrodniczych Promotion of the wisent protection in nature projects 
 

Magdalena Larska Ekoimmunologia stosowana: wykorzystanie narzędzi immunologicznych do ochrony 
żubra Applied ecoimmunology: the use of immunological tools to protect the wisent 

 
Michał Krzysiak Studium zagrożeń zdrowia żubrów Puszczy Białowieskiej - doświadczenia zakładu 

leczniczego dla zwierząt BPN 
Study of the health hazards of the European bison in the Białowieska Forest - 
experience of the Białowieza NP medical facility for animals 

 Maria Sobczuk Preferencje siedliskowe żubra w Puszczy Knyszyńskiej European bison habitat preferences in the Knyszynska Forest 
 

Angelika Nieszała Szkody w prywatnych gospodarstwach jako przyczyna konfliktu żubra z 
człowiekiem w Bieszczadach 

Damage to private farms caused a wisent conflict with humans in the Bieszczady 
Mountains 

 UROCZYSTA KOLACJA GALA DINNER 

 



 PIĄTEK 9 września FRIDAY September 9th
 

  Sesja nr IV Prowadzenie 
 Magda Kaczmarek-Okrój nt. demografii stad ex situ on ex situ herds demographics 
 Wanda Olech Dynamika rozwoju populacji żubra European bison population dynamics 
 

Agnieszka Suchecka Łączenie małych populacji - bezpieczna alternatywa rozwoju populacji żubra Connected small populations as a safe alternative for 
the development of the European bison population in Europe 

 
Romualdas Lapickis Porównanie zmienności genetycznej populacji żubra w Litwie i Polsce The comparison of the genetic variability between Lithuanian and Polish European 

bison populations 
 

Maciej Radomski Analiza rodowodów żubrów z rozpoznanym nekrotycznym zapaleniem napletka Analysis of European bison pedigrees with diagnosed necrotic foreskin 
inflammation 

 Marta Kloch nt genetyki żubra on the genetics of the European bison 
 

Maria Eberhardt Porównanie efektów kriokonserwacji plemników najądrzowych w dwóch różnych 
rozrzedzalnikach 

Comparison of the cryopreservation effects of epididymal sperm in two different 
extenders 

 Małgorzata Bruczyńska nt. przepisów prawnych on legal regulations 
 PRZERWA KAWOWA COFFE BREAK 
 Sesja nr V Prowadzenie 
 Wojciech Bielecki nt. monitoringu zdrowia żubrów on monitoring the health of European bison 
 

Zoja Miknienė Skuteczność kombinacji butorfanolu, zolazepamu i tyletaminy i detomidyny w 
unieruchomieniu dzikich żubrów 

Efficacy of a Butorphanol, Zolazepam, and Tiletamine, and Detomidine combination 
for immobilization of wild wisent in the trap 

 Małgorzata Bruczyńska Ochrona zdrowia żubra a „Prawo o zdrowiu zwierząt" (AHL) European bison health protection and the "Animal Health Law" (AHL) 
 Fernando Moran Gruźlica i identyfikacja osobników - sytuacja w Hiszpanii Tuberculosis and indivudual id. Situation in Spain 
 Simone Jucker nt. zmian w racicach on changes in hooves 
 

Magdalena Nowak Diagnostyka serologiczna w kierunku Mycoplasma bovis i BTV w populacji polskich 
żubrów (Bison bonsasus) w latach 2018-2022. 

Serological diagnosis for Mycoplasma bovis and BTV in the population of European 
bison in 2018-2022. 

 Agnieszka Kędrak-Jabłońska Izolacja Moraxella spp. od żubrów z Puszczy Białowieskiej Isolation of Moraxella spp. from European bison from the Białowieska Forest 
 OBIAD LUNCH 
 Sesja nr VI Prowadzenie 

  
Sylwia Budniak Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Klebsiella u żubrów w Polsce Occurrence of microorganisms of the genus Klebsiella in European bison in Poland 

 Łukasz Radulski Mykobakterioza żubra wywołana przez M. avium ssp. hominissuis Mycobakteriosis of European bison caused by M. avium ssp. Hominissuis 
 

Elwira Plis-Kuprianowicz Monitoring endopasożytów w badaniach post mortem żubrów w latach 2019-2022. Monitoring of endoparasites in post-mortem examinations of European bison in 
2019-2022. 

 Algimantas Paulauskas Patogeny przenoszone przez wektory u żubra (Bison bonasus) z Litwy i Polski Vector-borne pathogens in wisent (Bison bonasus ) from Lithuania and Poland 
 

Zoja Miknienė Monitoring parazytologiczny żubra (Bison bonasus) na wolności i w zagrodzie ze 
środkowej Litwy 

Parasitological monitoring of European bison (Bison bonasus) in the wild and in an 
enclosure from central Lithuania 

 Jarosław Tomana Pierwsza identyfikacja koronawirusa u wolno żyjących żubrów First identification of coronavirus in free-living European bison 
 Wojciech Bielecki przypadek samca z Kiermus the case of a male from Kiermusy 

godz. 19.00 KOLACJA DINNER 

 



 


