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    Raport wykonany w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój 

populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”. 

 

    I. Podsumowanie stanu populacji w 2018 rok. 

 

  
Samce Samice 

Śmiertelność 

♀ 

Śmiertelność 

♂ 
Razem 

stado E  
Mirosławiec 

35 55 - - 90 

stado W  

Drawsko 
22 42 - - 64 

stado M 
Jałowcówka 

18 24 - - 42 

stado DB Dobrzany 
- 7 - - 7 

stado T Trzcianka 2 11 - 1 12 

stado S Smolarz 
(Mierzęcinka) 

3 9 - - 12 

stado DR Drawno 4 10 - - 14 

stado TT Trzcinno 
3 10 - - 13 

grupa Świerczyna 
2 5 2 2 7 

grupa Jastrowie 
- 3 - - 3 

2018 rok razem 89 176 2 3 265 

 

 

Przyrost populacji o nowe osobniki w 2018 roku – 54 cielęta. 

Przyrost populacji o nowe osobniki w 2019 roku na dzień 30.06.2019 r. – 40 cieląt. 
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UPADKI w 2018 ROKU: 

LP OSO-
BNIK 

WIEK DATA MIEJSCE PRZYCZYNA PROTOKÓŁ  

1 krowa 
 

ok. 2,5 lat  
 

21.03.2018r. 

Teren Leśnictwa 
Mszary oddz. 141 B 
Nadleśnictwo 
Świerczyna. 

Padła z powodu 
gwałtownego 
wykrwawienia się do płuc i 
jamy opłucnowej. 
Prawdopodobnie  silne 
potrącenie na drodze. 

22.03.2018r. 

2 byk ok. 13 lat 28.08.2018r. 

Gmina Wierzchowo, 
Nadleśnictwo 
Świerczyna, okolice 
miejscowości 
Sośnica, 200m. na 
północ od drogi nr 
177 – 17 km drogi. 

Umyślny odstrzał żubra w 
celu skrócenia cierpienia 
zwierzęcia po wypadku 
komunikacyjnym.  29.08.2018r. 

3 byk ok. 13 lat 06.09.2018r. 
Okolice miejscowości 
Sośnica. 

Śmierć z przyczyn 
naturalnych – zrogowany.  12.09.2018r. 

4 
 

cielak 
ok. 1 rok 

12.10.2018r.  
 

Teren Nadleśnictwa 
Człopa.  

Znaleziono szczątki 
cielaka, pochodził ze stada 
T. Nieznana przyczyna 
zgonu.  

- 
 

5 krowa ok. 8 lat 29.10.2018r. 

Teren Nadleśnictwa 
Świerczyna. 

Przyczyna zgonu nieznana. 
Zwłoki w zaawansowanym 
rozkładzie, uniemożliwiły 
przeprowadzenie sekcji.  

- 
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WYPADKI
KOMUNIKACYJNE

ŚMIERĆ NIEZNANA ZROGOWANIA ZASTRZELENIE

Śmiertelność żubrów w 2018 roku. 
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W 2018 roku łącznie padło 5 osobników. 

 

  

Według danych z wykresu największe natężenie śmiertelności wystąpiło w październiku – 2,  

w marcu, sierpniu i wrześniu – 1 . 

 

 

Wykres przedstawia śmiertelność żubrów z podziałem na płeć.  

Według danych w 2018 roku zginęły: krowy - 2, byki - 2, cielę – 1. 
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Wykres śmiertelności żubrów w 
poszczególnych miesiącach 2018 roku.
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KROWY BYKI CIELAK

Śmiertelność żubrów z podziałem na płeć 
2018 rok.
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UPADKI 2019 ROK 

LP PŁEĆ WIEK DATA MIEJSCE PRZYCZYNA PROTOKÓŁ 

 
1 

krowa 
w ciąży 

ok. 10 lat 19.01.2019r. 
 

Miejscowość 
Toporzyk 

 
Wypadek komunikacyjny. 20.01.2019r. 

 

W I kwartale 2019 wystąpił tylko jeden upadek. W wypadku komunikacyjnym w miejscowości 

Toporzyk zginęła samica, ok 10 lat w ciąży.  

II. Podsumowanie stanu zdrowia populacji. 

Monitoring patomorfologiczny 

W 2018 roku z padłych osobników zostały pobrane 3 próby do badań zakonserwowane 10% 

formaliną. W dwóch wymienionych wyżej przypadkach ustalono, że przyczyną śmierci były kolizje 

drogowe, a w jednym przypadku śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Pobrano wycinki narządów 

wewnętrznych w celu wykluczenia chorób zakaźnych i zaraźliwych. Stwierdzone zmiany były typowe 

dla „polytraumy”, czyli miały związek z urazami powypadkowymi. W badanych próbach nie 

stwierdzono innych zmian chorobowych. Przez cały okres jest prowadzona obserwacja in-situ. Nie 

stwierdzono przypadków martwicowego zapalenia napletka u samców ani objawów gruźlicy, 

brucelozy i białaczki oraz choroby niebieskiego języka. Badania patomorfologiczne pobranych prób 

przeprowadził profesor Wojciech Bielecki z SGGW w Warszawie.  

Monitoring parazytologiczny 

W roku 2018 pobrano łącznie 105 prób kału celem określenia parazytofauny i stanu zarobaczenia 

żubrów. Badano 3-gramowe próbki kału metodą flotacji, dekantacji i metodą Baermanna. We 

wszystkich próbach określano liczby jaj nicieni tasiemców przywr, oocyst kokcydiów i larw nicieni 

płucnych. W większości skład parazytofauny jest rozłożony równomiernie, natomiast w stadzie W 

stwierdzono większą koncentrację jaj motylicy wątrobowej. Jest to związane z bytowaniem na 

bardziej podmokłych terenach niż w przypadku innych stad. Po przeprowadzonych badaniach 

stwierdzono, że poziom intensywności zarażenia pasożytami nie stanowi zagrożenia dla żubrów 

zachodniopomorskich.  

Monitoring genetyczny 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie genetyczne 44 prób pod kątem polimorfizmu 

mikrosatelitów. Badano długości alleli w badanych locii i ich zmienność, którą określono na poziomie 

38,1 %. Określono także współczynnik inbredu, który jest na poziomie 7,6. Tabele z poszczególnych 

badań znajdują się w raporcie za rok 2018. 
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III. PODSUMOWANIE  

Stan zdrowotny żubrów zachodniopomorskich jest bardzo dobry. Przyrost populacji jest na wysokim 

poziomie.  

 

 
 W załączeniu:  

Raport Stowarzyszenia Miłośników Żubrów za rok 2018 z realizacji zamówienia na badanie 

parazytologiczne, patomorfologiczne i genetyczne prób pobranych od żubrów. 
 
 

 

 

 


