
 

RAPORT ZDROWOTNY POPULACJI ŻUBRÓW Z ZALECENIAMI z 2015 r. 

Raport wykonany w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „ Dywersyfikacja i rozwój populacji 
żubrów w północno- zachodniej Polsce”. 

 

I. Podsumowanie stanu populacji 
 

  Samce  Samice  Cielęta ♀  Cielęta ♂  
Osobniki 

nieoznaczone  
Śmiertelność  Razem  

2014 rok stado w 
Nadleśnictwie 
Mirosławiec 

28 43 9 8 7 2 63 

2014 rok stado w 
Nadleśnictwie 

Drawsko 
28 29 6 6 - 3 67 

Razem 2014 rok 56 72 15 14 7 5 159 

2015 rok     15 16     185 

 

Upadki 
 Stado w Nadleśnictwie Drawsko : 

 

24.01.2015 – samica 10 lat, poligon drawski, zmiany zapalne płuc 
18.06.2015 – samiec 12 lat „Pyra”, Tulce k/Poznania, niewydolność mięśnia sercowego 

07.11.2015 – samiec 10 lat, „Poradnik”, potrącony przez samochód, k/ Ińska, urazy wielonarządowe 

 
 Stado w Nadleśnictwie Mirosławiec : 

 

18.01.2015 – samica 20 lat, okolice Próchnowa, ropne zapalenie otrzewnej, ropomacicze 
27.02.2015 – cielak ok. 6 mies. byczek, utopiony w stawie k/ Próchnowa 

03.03.2015 – samica 6 lat, Piecnik k/ radaru, potrącona przez samochód 

18.06.2015 – samiec 12 lat „Pyra”, Tulce k/Poznania, niewydolność mięśnia sercowego 
09.08.2015 – cielak, 3 – dniowy byczek, Nowe Laski, zapalenie pępowiny, sepsa 

07.11.2015 – samiec 10 lat, „Poradnik”, potrącony przez samochód, k/ Ińska, urazy wielonarządowe 
13.11.2015 – samiec 1 rok, potrącony przez samochód k/ Marcinkowic na drodze krajowej nr 177, 

uraz głowy. 
 

W 2015 r. stwierdzono 9 szt. upadków żubrów: 6 samców i 3 samice. Było to 7 osobników dorosłych i 

1 cielę.  
 

Przyczyny upadków: 
 

3 szt. – potrącenie przez samochód, 4 szt.- zmiany chorobowe, 1 szt.- cielak zadeptany przez stado, 1 

szt. – znaleziony w stawie – nieznana przyczyna śmierci. 
 

II. Podsumowanie stanu zdrowia populacji 
 

W ramach opieki weterynaryjnej zlecono zewnętrznemu wykonawcy- Stowarzyszeniu Miłośników 
Żubrów , wyłonionego z przetargu, badania w celu monitoringu stanu zdrowotnego populacji 

wolnożyjących żubrów. Badanie obejmuje parazytologię, genetykę i patomorfologie. Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazywania rocznych raportów z wynikami przeprowadzonych badań. 



 

Monitoring parazytologiczny: 

 

Przeprowadzono badania koproskopowe 80 prób kału od osobników ze stada mirosławieckiego i 
drawskiego. W badaniu stwierdzono typową dla żubrów parazytofaune w tym nicienie z rodziny 

Trychostrongylidae, Nematodirus, Aonchotheca, Trichuris, tasiemce z rodziny Moniezia, kokcydia  oraz 
motylicę wątrobową. Stan zarobaczenia żubrów w stadzie zachodniopomorskim jest na niskim 

poziomie i nie daje klinicznych objawów chorobowych, dlatego nie zaleca się odrobaczania żubrów 

wolnożyjących. 
 

Monitoring genetyczny: 
 

W roku sprawozdawczym dostarczono 8 prób do badania genetycznycznego. Wśród 
przeanalizowanych markerów 7 wykazywało heterozygtotyczność obserwowaną wyższą niż 

oczekiwana. Tylko jeden marker – mimo występowania dwóch różnych alleli był w układach 

homozygotycznych u wszystkich 6 osobników. Pozostałe markery występowały zarówno w układach 
homozygotycznych jak i heterozygotycznych. Żubr na L1098 posiadał układ heterozygotyczny tylko dla 

dwóch markerów, u pozostałych osobników heterozygotyczne układy alleli występowały znacznie 
częściej. Marker EBMS44, który charakteryzuje się występowaniem 4 wersji allelicznych, wśród 

przebadanej grupy zwierząt był najbardziej różnorodny – zanotowano wystąpienie 3 różnych układów 

heterozygotycznych. Te dane mogą świadczyć o stosunkowo wysokiej zmienności genetycznej wśród 
przebadanych osobników, jednak z powodu małej liczby zwierząt nie można odnieść się do całej 

populacji. 
 

Monitoring patomorfologiczny: 
 

W trakcie badań nie wykazano zmian chorobowych wskazujących na obecność chorób  zakaźnych i 

zaraźliwych jak gruźlica, bruceloza, białaczka czy choroba niebieskiego języka a także nie wykazano 
stanów nadmiernego zarobaczenia padłych żubrów. W 2015 r. u jednego osobnika ze stada  

przeprowadzono badanie w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki z surowicy krwi. Badania zostały 
przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Nie stwierdzono obecności 

w/w chorób u badanych osobników. 

 
III. Zalecenia w postępowaniu 

 
Na podstawie przeprowadzonych wielokierunkowych badań można stwierdzić, że stan zdrowia żubrów 

w stadzie zachodniopomorskim jest dobry a upadki miały charakter losowy. Reprodukcja jest na 

wysokim poziomie co świadczy o dobrej kondycji zwierząt. 
 

Zalecenia na następny rok: należy kontynuować monitoring zdrowotny żubrów, na bieżąco wykonywać 
szczegółowe badania patomorfologiczne, genetyczne i parazytologiczne. Wszystkie żubry dowożone z 

zewnątrz muszą być bezwzględnie badane i zaopatrzone w stosowne świadectwa zdrowia. 
 

Opracował: 

 
Roma Lizoń 
 

 
 

W złączeniu: 
Raport za rok 2015 z realizacji zamówienia na badanie parazytologiczne, patomorflogiczne i 

genetyczne prób pobranych od żubrów. 

 


