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SKUTKI RESTYTUCJI ¯UBRA, PO 70 LATACH HODOWLI, NA TLE INNYCH
GATUNKÓW ZAGRO¯ONYCH HOMOZYGOTYCZNOŒCI¥

Niewielu ju¿ ¿yje spoœród tych Polaków,
którzy byli œwiadkami œmierci ostatniego
przedstawiciela ¿ubrów, jak i zachwytu nad
faktem, i¿ uda³o siê odtworzyæ gatunek, który
na wolnoœci ju¿ nie istnia³. Zatem nale¿y przy-
pomnieæ nieco danych historycznych.

¯ubr, Bison bonasus, wzi¹³ swój pocz¹tek
w po³udniowej Azji. Przesuwaj¹c siê na zachód
dotar³ do Atlantyku. Gdy rozrastaj¹ce siê popu-
lacje cz³owieka zaczê³y zajmowaæ coraz wiêk-
sze tereny leœne, ¿ubr traci³ sw¹ przestrzeñ ¿y-
ciow¹. Zacz¹³ cofaæ siê ku pó³nocnemu wscho-
dowi gin¹c powoli. Oko³o V–VII wieku naszej
ery rozpoczê³o siê wymieranie ¿ubra na tere-
nach Europy zachodniej. Ocala³ w Puszczy
Bia³owieskiej i Puszczy Knyszyñskiej. W tej
ostatniej wygin¹³ w 1755 r. (PUCEK i wspó³aut.
1996). Od tego czasu populacja zasiedlaj¹ca
Puszczê Bia³owiesk¹ by³a ju¿ populacj¹ ca³ko-
wicie zamkniêt¹. Rozmna¿anie siê musia³o co-
raz bardziej przyjmowaæ charakter wsobny
(WRÓBLEWSKI 1927, GILL 1999, KRASIÑSKI i
wspó³aut. 1999).

Istniej¹ dowody naukowe na to, ¿e w popu-
lacji przekraczaj¹cej 50 osobników, ka¿de na-
stêpne pokolenie uzyskuje przynajmniej 1%
homozygotycznoœci (WRIGHT 1931). W popu-
lacjach mniejszych tempo to bêdzie wiêksze.
W ten sposób populacja powoli traci mo¿liwo-
œci adaptacyjne, g³ównie w stosunku do zmian
œrodowiska. Populacja bia³owieska ¿ubrów
przez oko³o 200 lat by³a populacj¹ zamkniêt¹, a
wiêc ju¿ daleko homozygotyczn¹. Wreszcie I
wojna œwiatowa doprowadzi³a do tego, ¿e w
1919 r. ostatnia krowa zosta³a zastrzelona. Nie

by³o ju¿ wiêc na œwiecie ¿ubra ¿yj¹cego na wol-
noœci (WRÓBLEWSKI 1927).

Wysi³kiem wielu przyrodników polskich i
europejskich podjêto starania odnalezienia ¿u-
brów, które wczeœniej zosta³y wywiezione z
Puszczy Bia³owieskiej, do ogrodów zoologicz-
nych i parków. Ostatecznie znaleziono 5 sztuk,
co do których by³a pewnoœæ, ¿e s¹ ¿ubrami
bia³owieskimi, nazywanymi nizinnymi. Pierw-
sze dwa ¿ubry przywieziono do Bia³owie¿y z
ZOO w Warszawie — 19 wrzeœnia 1929 roku.
Zatem w Puszczy nie by³o ¿ubra ponad 10 lat.

Z trudem kompletowano stado. Pierwsze
cielê urodzi³o siê w 1937 r. W nastêpnych la-
tach zaczê³y rodziæ siê cielêta pochodz¹ce od 3
krów i 2 byków. Wymusza³o to stosowanie da-
leko posuniêtego chowu wsobnego (KRASIÑ-
SKI i wspó³aut. 1994).

Co sprzyja³o szybkiemu przyrostowi liczby
¿ubrów? ¯ubr przez miliony lat by³ zwierzê-
ciem ¿yj¹cym w du¿ych kompleksach leœnych.
Œrodowisko takie by³o œciœle izolowane. Nie do-
ciera³y tam wp³ywy z innych rejonów, w tym
tak¿e ewentualne patogeny zwierzêce. Zatem
nie by³o potrzeby rozbudowywania chemicz-
nych systemów obronnych, odpornoœcio-
wych. W tym tak¿e receptorów zgodnoœci
tkankowej. Ta niska odpornoœæ nieswoista, a
zw³aszcza os³abione funkcje wy¿ej wymienio-
nych receptorów sprzyja³y i do dziœ sprzyjaj¹
dobremu rozmna¿aniu siê ¿ubrów. Ale rodz¹ce
siê cielêta stawa³y siê i nadal staj¹ siê coraz bar-
dziej homozygotyczne, traci³y i trac¹ zdolnoœci
adaptacyjne, g³ównie w stosunku do zmie-
niaj¹cego siê œrodowiska. Czym grozi taka, w
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istocie sta³a, utrata pewnej liczby genów? Nie-
którzy autorzy nazywaj¹ to „ci¹g³¹ kaskad¹ w
utracie genów” (WILDT i wspó³aut. 1987).

Aby przybli¿yæ to, co dzieje siê w takich or-
ganizmach, przypomnijmy jedn¹ wa¿n¹ pra-
wid³owoœæ. Mianowicie, istniej¹ w organizmie
zwierzêcia dwa rodzaje komórek, które bardzo
szybko odpowiadaj¹ na zmiany w œrodowisku
zewnêtrznym i wewnêtrznym. S¹ to komórki
bardzo szybko dziel¹ce siê, rozmna¿aj¹ce siê.
Nale¿¹ tu komórki uk³adu krwiotwórczego,
g³ównie funkcjonuj¹ce w szpiku kostnym oraz
komórki rozrodcze samców, powstaj¹ce w
j¹drach, dojrzewaj¹ce w naj¹drzach. Takie
zmiany œrodowiskowe jak rytm dobowy
œwiat³a i ciemnoœci, cykl sezonowy, dzia³anie
zwi¹zków toksycznych, najszybciej odbijaj¹ siê
w funkcjonowaniu wymienionych komórek.
Równie¿ zmiany metaboliczne powsta³e w wy-
niku zubo¿enia zestawu genów, co ma miejsce
w przypadku homozygotycznoœci, powoduj¹
zmiany w powstawaniu lub dojrzewaniu plem-
ników, oraz w tkankach towarzysz¹cych.

W wyniku tego ulega zak³óceniu rozmna-
¿anie siê okreœlonych populacji, zw³aszcza
ma³ych liczbowo. Jeœli do tego pogorsz¹ siê wa-
runki ¿ycia, to populacji grozi wyginiêcie
(Rys. l). Proces ten ma wymiar ogólnobiolo-

giczny. Dla jego znaczenia we wspó³czesnym
œwiecie przytoczymy kilka przyk³adów
zwierz¹t zagro¿onych homozygotycznoœci¹.

Gepardy (Acinonyx jubatus), nale¿¹ce do
dwóch podgatunków, badano w Afryce
Po³udniowej, w niewoli i na wolnoœci. Zwie-
rzêta by³y genetycznie wyraŸnie zubo¿one, co
wykazano w badaniach polimorfizmu bia³ek.
Wszystkie samce mia³y oko³o 70 % plemników
ró¿nie zmodyfikowanych, zdeformowanych.

Odbija siê to na rozrodczoœci gepardów, a
œmiertelnoœæ nowonarodzonych siêga nawet
70% (WILDT i wspó³aut. 1983).

Puma z Florydy (Felis concolor coryi) stano-
wi bardzo ma³¹ populacjê, od 25 lat bêd¹c¹ pod
ochron¹ (BARONE i wspólaut.1993). Stwierdzo-
no ró¿ne deformacje na tle genetycznym, sam-
ce mia³y do 94% plemników zdeformowanych.
Heterozygotycznoœæ ich siêga³a zaledwie
1,8–4,9%. Wystêpuje silna tendencja do wnê-
trostwa: jedno lub obydwa j¹dra pozostaj¹ w
kanale pachwinowym lub w jamie brzusznej.
W latach 1970–74 — 1 samiec (16,7%),
1980–84 — 60%, a w 1990–92 — ju¿ 83,8% sam-
ców by³o wnêtrami. Defekt ten jest wywo³ywa-
ny przez jeden gen recesywny. U pum z innych
terytoriów heterozygotycznoœæ by³a podobna
— 1,8–6,7%. A wiêc zdolnoœci adaptacyjne tych
zwierz¹t s¹ prawie ¿adne.

Lwy badano z dwóch populacji: z rezerwa-
tu Serengeti (Panthera leo) i ze wschodnich In-
dii (Panthera leo persica). Ca³a populacja azja-
tycka wykazuje bardzo ma³¹ zmiennoœæ gene-
tyczn¹ — w³aœnie tu wprowadzono pojêcie
„ci¹g³a kaskada w utracie genów”. Samce maj¹
od 51,8% do 71,8% strukturalnie zdeformowa-
nych plemników, co doprowadza do ich
bezp³odnoœci. Populacja afrykañska jest w nie-
co lepszym stanie (WILDT i wspó³aut. 1887).

Zespó³ zajmuj¹cy siê tymi badaniami w
ci¹gu 15 lat przebada³ ponad 1000 kotowatych,
reprezentantów 26 z 37 znanych gatunków.
Wszêdzie odsetek zdeformowanych plemni-
ków waha³ siê od 30% do 90%. Autorzy wnio-
skuj¹, i¿ postêpuj¹ca homozygotycznoœæ coraz
bardziej redukuje zmiennoœæ genetyczn¹. Prze-
widuj¹ oni wyginiêcie w ci¹gu 30 lat 20% ist-
niej¹cych gatunków kotowatych w Afryce, a na
niektórych ograniczonych terenach — wszyst-
kich gatunków (HOWARD i wspó³aut. 1984,
WILDT i wspó³aut. 1988).

Podobne zaburzenia w rozmna¿aniu siê
wykazuj¹ antylopy afrykañskie, ¿yj¹ce w
ma³ych populacjach. S¹ one znacznie trudniej-
sze do badania, ni¿ kotowate i st¹d jest mniej
konkretnych danych (WILDT 1994).

W zwi¹zku z wynikami przytoczonymi wy-
¿ej nasuwa siê pytanie czy zwierzêta udomo-
wione, od tysiêcy lub setek lat, i hodowane bar-
dzo czêsto w chowie wsobnym, dla potrzeb
cz³owieka tworz¹cego rasy, rody, linie, rodzi-
ny, wykazuj¹ podobne zmiany. Okazuje siê, ¿e
tak, przy czym, zgodnie z podanymi wy¿ej
przyk³adami, zmiany dotycz¹ g³ównie uk³adu
rozrodczego. Tabela 1 przedstawia wyniki ta-
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Ryc. 1. Prawid³a zachowania siê ma³ych popula-
cji. Im bardziej zmniejsza siê „ko³o”, tym silniej-
szy bêdzie kierunek ku wyginiêciu populacji.



kich zmian u 5 gatunków (PRIESTER i wspó³aut.
1970). Z tabeli tej wynika, ¿e zwierzêta ka¿de-
go gatunku wykazuj¹ silniejsze zmiany w jed-

nym uk³adzie, a s³absze w innym. Koty naj-
mniej selekcjonowane posiadaj¹ tych zmian
najmniej. Inne gatunki, które w wyniku chowu
wsobnego by³y selekcjonowane zawsze na
jedn¹ lub kilka cech, s¹ zawsze upoœledzone ge-
netyczne. Najsilniejsze zmiany wystêpuj¹ w
uk³adzie moczowo-p³ciowym u koni i psów,
zaœ wnêtrostwo u œwiñ i koni. Tak¿e u œwiñ czê-
ste s¹ defekty w obrêbie pr¹cia i napletka.

Znacznie mniej uwagi poœwiêca siê sami-
czemu uk³adowi rozrodczemu. Jednak on ta-
k¿e reaguje na ró¿ne dewiacje genetyczne.
Przyk³adem niech bêdzie rozrodczoœæ polskich
klaczy pe³nej krwi angielskiej, od setek poko-
leñ selekcjonowanych jedynie na szybkoœæ bie-
gu. Ale na przestrzeni prawie 100 lat szybkoœæ
biegu wzros³a zaledwie o 2%, natomiast liczba
Ÿrebi¹t w stosunku do wszystkich klaczy spada
tak gwa³townie, i¿ za 70 lat mo¿e ju¿ nie uro-
dziæ siê ¿adne Ÿrebiê. Zakres b³êdu w tym wyli-
czeniu jest jednak doœæ du¿y (Ryc. 2).

Powracaj¹c do sytuacji jaka panuje we
wspó³czesnych hodowlach ¿ubrów nale¿y
przypomnieæ, ¿e ¿ubr jako zwierzê leœne od mi-
lionów lat musia³ przystosowaæ siê do wymo-
gów tego œrodowiska. Wymaga³o to stworzenia
swoistego systemu ochrony pow³ok po uszko-
dzeniach spowodowanych przez wykroty,
po³amane ga³êzie, walki byków oraz zachowa-
nia funkcji uk³adów wewnêtrznych (GILL
1999). Efektem tego jest niska odpornoœæ nie-
swoista oraz niska aktywnoœæ antygenów zgod-
noœci tkankowej. To umo¿liwia³o rozmna¿anie
siê, bez uwzglêdniania pokrewieñstwa, miêdzy
osobnikami ró¿nej p³ci i w stosunkowo ró¿-
nym wieku.

W ten sposób ju¿ przed wyginiêciem, na
wolnoœci, musia³a narastaæ homozygotycz-
noœæ. Zosta³a ona póŸniej przekazana przez 5

osobników, które prze¿y³y, setkom ich potom-
ków. Przez 43 lata nowe pokolenia ¿ubrów nie
ujawnia³y efektów typowych dla populacji wy-

soce homozygotycznej. Jednak prawa biolo-
giczne s¹ bezwzglêdne. W 1980 r. u doros³ego
byka w Bieszczadach stwierdzono widoczne
zmiany w uk³adzie rozrodczym, co póŸniej na-
zwano „chorob¹ napletkow¹”. Zosta³ on wyeli-
minowany. W tym samym roku w Puszczy
Bia³owieskiej wykryto 2 takie przypadki, dwa
lata póŸniej w Puszczy Boreckiej — 3 przypadki,
a kolejny w 1984 r. u byka w Rezerwacie w
Go³uchowie. Od tego czasu, przewa¿nie w
Puszczy Bia³owieskiej, prawie co roku stwier-

dzano po kilka przypadków. Sytuacjê zaistnia³¹
w ci¹gu 22 lat obrazuje (Ryc. 3).

Wszystkie samce, u których zauwa¿ono
tego typu zmiany, by³y eliminowane i podda-
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Tabela 1. Przyk³ady skutków homozygotycznoœci, okreœlonych jako zmiany wrodzone, u zwierz¹t
udomowionych, w liczbach na 10 000 sztuk i procentowy udzia³ zmian (PRIESTER i wspó³aut. 1970).

Zmiany Byd³o Konie Œwinie Psowate Kotowate

Uk³ad moczowo-p³ciowy 162/30,4% 518/66,6% 127/30,1% 346/63,8% 26/10,7%

Wnêtrostwo 9/0,05% 466/1,81% 99/3,17% 286/0,41% 14/0,07%

Defekty pr¹cia i napletka 49/0,29% 3/0,01% 14/0,45% 18/0,03% 0

Ryc. 2. Przyk³ad sta³ego spadku odsetka Ÿrebno-
œci w populacji wysoce homozygotycznej pol-
skich klaczy pe³nej krwi angielskiej (w ci¹gu 20
lat) i przewidywania na przysz³oœæ (linie kropko-
wane oznaczaj¹ zakres b³êdu).



wane licznym badaniom patologów, mikrobio-
logów, wirusologów. Wszystkie te badania nie

ustali³y jednak przyczyn tych zmian (KITA i
wspó³aut. 1990). Patogeny spotykane w zmie-
nionych tkankach by³y drobnoustrojami by-
tuj¹cymi u zdrowych ¿ubrów. Dopiero meta-
bolicznie zmienione tkanki dawa³y mo¿noœæ
osiedlania siê i namna¿ania bakterii i innych
drobnoustrojów.

Tymczasem ta „ci¹g³a kaskada w utracie ge-
nów” zaczê³a ujawniaæ g³êbsze zmiany. U sam-
ców zaczê³y pojawiaæ siê nieznane struktury,
jakimi s¹ cysty w naj¹drzach, czasami w
j¹drach. Na fotografii j¹dra ¿ubra (Ryc. 4) cysta
jest zaznaczona strza³k¹ na naj¹drzu. Cysta blo-
kuje ruch plemników miêdzy g³ow¹ naj¹drza a
jego ogonem. Od 1992 do 1995 r. stwierdzono
cysty u 5 samców w ró¿nym wieku. Od 1996 r.

cysty pojawiaj¹ siê we wszystkich hodowlach
Polski (MATUSZEWSKA i SYSA 1996, 2002). Mapa
Polski (Ryc. 5) przedstawia miejsca, w których
stwierdzono po raz pierwszy zmiany w naplet-
kach u ¿ubrów (lata 1980–1984) oraz miejsca

wystêpowania cyst w naj¹drzach ¿ubrów-sam-
ców.

Rycina 6 przedstawia iloœæ cyst w
naj¹drzach samców w latach 1995–2000, z roz-
biciem na wiek, oraz liczby samców bez zmian.
Widaæ, ¿e byczki ju¿ w 3–12 miesiêcu ¿ycia w
ponad 40% mia³y cysty. Odsetek cyst wzrasta z
wiekiem samców.

Kolejnym znanym objawem zaburzeñ ge-
netycznych jest wnêtrostwo, zale¿ne od ujaw-
niania siê genu recesywnego. Od lutego 1991
do stycznia 2000 r. zarejestrowano wœród eli-
minowanych samców 10 przypadków wnêtro-
stwa, o ró¿nym nasileniu: od wyraŸnych ró¿nic
w wielkoœci j¹der — a¿ do zupe³nego braku
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Ryc. 3. Liczba ¿ubrów-samców
wykazuj¹cych „chorobê naplet-
kow¹” w Puszczy Bia³owieskiej i
innych hodowlach, w ci¹gu 22
lat (badano 301 samców, w wie-
ku od 3 miesiêcy do 16 lat).

Rys 4. Fotografia j¹dra m³odego ¿ubra z cyst¹,
oznaczon¹ strza³k¹ (MATUSZEWSKA i SYSA 2002).

Ryc. 5. Hodowle ¿ubrów w Polsce, w których po
raz pierwszy stwierdzono zmiany w napletkach
(lata 1980–84/), oraz hodowle, w których wystê-
puj¹ cysty w naj¹drzach (wielkoœæ kropek pod-
kreœla historyczn¹ rolê w restytucji ¿ubra — Zoo
w Warszawie i Puszcza Bia³owieska).



zstêpowania j¹der. Mia³o to miejsce w ró¿nych
hodowlach.

Od pocz¹tku obserwacji nasilania siê defek-
tów genetycznych by³o interesuj¹ce, kiedy
zmiany metaboliczne, zale¿ne od funkcji okre-
œlonych genów, ujawniaj¹ siê w organizmie ¿u-

bra-samca. Nasuwa³o siê pytanie, czy jest to
zbieg czynników metaboliczno-œrodowisko-
wych, czy te¿, jak chc¹ patolodzy — w pewnym
momencie nieprzewidywalnie zadzia³a³ czyn-
nik patogenny. W naszych badaniach wykorzy-
staliœmy fakt, ¿e wszystkie ¿ubry eliminowane
w Bia³owieskim Parku Narodowym s¹ wa¿one.
Zestawiliœmy (wspólnie z W. Olech, dane nie-
publikowane) masy wszystkich zwierz¹t, z po-
dzia³em na p³eæ, wiek, stan zdrowia. Masa zdro-
wych zwierz¹t, ró¿na u samców i samic, zwiêk-
sza siê przez ca³e ¿ycie (Ryc. 7), natomiast sam-
ce ze zmianami w obrêbie napletka i pr¹cia
stwierdzanymi w ró¿nym wieku, ju¿ od chwili
urodzenia siê a¿ do koñca ¿ycia, s¹ l¿ejsze (Ryc.
8). Jest to poœredni dowód, ¿e ju¿ przed uro-

dzeniem samce te reagowa³y metabolicznie na
dewiacje genetyczne przekazywane przez ho-
mozygotycznych rodziców. Rycina 9 wykazuje,
¿e tempo uzewnêtrzniania siê zmian chorobo-
wych wraz z wiekiem jest mniej wiêcej równe.
Jedynie wœród byczków dwuletnich wyelimi-
nowano prawie szeœciokrotnie wiêcej tych ze
zmianami, ani¿eli podleg³ych eliminacji ze
wzglêdów hodowlanych.

Przez blisko 20 lat zwracano uwagê na
zmiany w okolicy napletka i pr¹cia samów i
zwi¹zane z tym zmiany patologiczne. Ogó³em u
ponad 52% samców stwierdzano niew¹tpliwe
nastêpstwa homozygotycznoœci wspó³cze-
snych ¿ubrów. Powsta³o pytanie — czy te na-
stêpstwa s¹ ograniczone jedynie do samców?
Od wiosny l998 r. przebadano uk³ad rozrodczy
u 30 samic, w wieku od 2 miesiêcy do 23 lat
(Olbrych, dane nieopublikowane). U 2 ciel¹t
znaleziono powa¿ne zmiany degeneracyjne. U
7-miesiêcznej ja³ówki z rezerwatu hodowlane-
go (Poga) stwierdzono niedorozwój prawego
rogu macicy i jajnika. U 8-miesiêcznej ja³ówki
ze stada wolnego — znaleziono przegrodê po-
przeczn¹ w przedsionku pochwy i niedoro-
zwój dróg rodnych. Zmiany te, w stosunku do
badanego materia³u, stanowi¹ poni¿ej 7%, ale
mog¹ sugerowaæ, ¿e proces degeneracji u sa-
mic dopiero rozpoczyna siê i dlatego jego skut-
ków nie stwierdzono u krów i ja³ówek.

Przewidywanie przysz³oœci na podstawie
przegl¹du stanu badanych populacji homozy-
gotycznych nie jest spraw¹ ani ³atw¹, ani
prost¹. Cz³owiek, który ma to uczyniæ musi po-
równaæ bardzo wiele danych. Zw³aszcza fizjo-
log porównawczy musi analizowaæ otaczaj¹cy
œwiat i kierunki zmian w nim zachodz¹ce.

Dotychczasowa wiedza biologiczna wska-
zuje, ¿e postêpuj¹cy w wielu populacjach
chów wsobny i narastaj¹ca homozygotycznoœæ
nie tylko nie ustêpuj¹, lecz coraz szybciej nasi-
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Ryc. 6. Liczba ¿ubrów-samców, u których wystê-
puj¹ cysty w naj¹drzach, lub j¹drach, z rozbiciem
na wiek samców, oraz podan¹ ca³kowit¹ liczbê
badanych — 154 samce (MATUSZEWSKA i SYSA

2002).

Ryc. 7. Zale¿noœæ masy cia³a
¿ubrów — obydwu p³ci od ich
wieku.



laj¹ siê. W warunkach wspó³czesnego œwiata,
jego globalizacji przyrodniczej, przenoszenie
zwierz¹t na odleg³oœæ 100 lub nawet 1000 km
nie doprowadzi do powstania jakiejkolwiek

nowej jakoœci w oko³o 30000 genów, jakie
przeciêtnie ka¿dy ssak ma w swojej komórce.

Jak dot¹d opisano tylko jeden przypadek
zmiany materia³u genetycznego w obrêbie ga-
tunku. Dotyczy to czarnego nosoro¿ca afryka-
ñskiego, populacji po³udniowej i pó³nocnej.
Wspó³czesne badania genetyczne okreœlaj¹ je
jako 2 odrêbne podgatunki, mimo du¿ej homo-
zygotycznoœci, znacznie wiêkszej w populacji
po³udniowej, ni¿ pó³nocnej. Autorzy przypusz-
czaj¹, ¿e rozdzielenie na populacjê po³udniow¹
i pó³nocn¹ nast¹pi³o ponad milion lat temu. Za-
tem mniej wiêcej taki okres musi up³yn¹æ, za-
nim powstan¹ nowe wartoœci oceniane meto-
dami badañ genetycznych (KELLNER 2000).
Dlatego przewidywanie przysz³oœci naszych
wspó³czesnych zwierz¹t, ¿yj¹cych w ma³ych
populacjach, w rozproszeniu, b¹dŸ poddawa-
nych selekcjonowaniu na okreœlone cechy, jest
spraw¹ bardzo trudn¹ i niewdziêczn¹.

PODSUMOWANIE

Z omawianych wy¿ej skutków homozygo-
tycznoœci zagra¿aj¹cych ¿yciu wielu populacji
zwierz¹t, najdotkliwszy z nich dotyczy ¿ubrów,
tak pieczo³owicie uratowanych od zag³ady. Na-
suwa siê tu pytanie, na ile stwierdzane, od 20
lat, zmiany w uk³adzie rozrodczym ¿u-
brów-samców s¹ nastêpstwem daleko posuniê-
tego chowu wsobnego i narastaj¹cej homozy-
gotycznoœci, a na ile innych przyczyn? Odpo-
wiedŸ mo¿e byæ tylko poœrednia, takiego po-
œredniego dowodu dostarczyli patolodzy (KITA
i wspó³aut. 1990), którzy mimo stosowania
wielu metod badawczych, nie stwierdzili kon-
kretnej przyczyny powoduj¹cej zmiany w ob-
rêbie napletka, pr¹cia i j¹der ¿ubrów. Próba
przeniesienia materia³u patologicznego z cho-
rego ¿ubra na samców byd³a domowego — nie

spowodowa³a u nich ¿adnych zmian. Nato-
miast u kilku m³odych ¿ubrów-samców stoso-
wano leczenie, które chwilowo da³o dobre
efekty. Zdrowe byczki zosta³y wypuszczone do
puszczy. Po 9 miesi¹cach jeden z nich (nr 327)
pojawi³ siê z ropnym zapaleniem napletka i
siln¹ martwic¹ pr¹cia. Jest to jeden przypadek,
który jednak œwiadczy o tym, ¿e pod³o¿em
zmian nie s¹ przyczyny zewnêtrzne. Zaœ nasi-
laj¹ce siê nowe zmiany w naj¹drzach i wnêtro-
stwo dowodz¹, ¿e procesy spowodowane ho-
mozygotycznoœci¹ nasilaj¹ siê. Jest to zatem po-
wa¿ne zagro¿enie ca³ej populacji ¿ubra.
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Ryc. 8. Masa cia³a ¿ubrów-
samców, bez zmian i ze zmia-
nami w uk³adzie rozrodczym
(wiek w latach).

Ryc. 9. Wykres ¿ubrów-samców bez zmian i ze
zmianami w uk³adzie rozrodczym, w poszczegól-
nych klasach wieku (ogó³em przebadano 301
samców, w wieku od 3 miesiêcy do 16 lat).
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RESULTS OF THE RESTITUTION OF THE EUROPEAN BISON AFTER 70 YEARS OF BREEDING
AS COMPARED TO OTHER ENDANGERED HOMOZYGOTIC SPECIES

S u m m a r y

In this paper are presented many facts emphasiz-
ing the important efforts of the Bia³owie¿a National
Park in restoring the European bison after its extinc-
tion in 1919.

For long centuries the European bison lived in Po-
land in two Primeval Forests: Knyszyñska and
Bia³owieska ones. In the middle of the 18th century, it
become extinct in Knyszyñska Forest. Since that time
the population living up to 1919 in Bia³owie¿a Prime-
val Forest was fully isolated. The restitution started in
1929 with 5 individuals that had survived in zoological
gardens and parks. They were strongly inbred. There-
fore, the contemporary population of the European bi-
son is highly homozygotic and, as a result, its genetic
variability is very low. This may cause some metabolic
changes.

To compare the bison population with other
highly homozygotic endangered populations of ani-
mals living in freedom and in captivity, situations con-
cerning cheetah, the Florida panther, lions in Asia and
Africa, pumas and some other small populations has
been presented. In all those populations, a result of a
continued cascade in gene loss, as structural abnor-
malities in spermatozoa (up to 90 %) and other symp-
toms of reduced genetic variation, were found.

In contemporary European bison populations,
changes were observed since 1980 in preputial skin
and in penis, and since 1992 — cysts in epididymis, in
up to 41 % of males and cryptorchidism, in 10 males.
All these diseases diminish the number of bulls avail-
able for reproduction.
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