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W czasach historycznych na terenie 
całej Europy, po Szwecję, Wołgę 

i Kaukaz, występowały dwa podgatunki 
żubra – żubr nizinny Bison bonasus bona‑
sus i żubr górski (kaukaski) Bison bonasus 
caucasicus. Żubry kaukaskie nie dotrwa-
ły do naszych czasów, natomiast w niektó-
rych hodowlach występują żubry nizinne 
z domieszką krwi kaukaskiej.

Począwszy od średniowiecza rozpo-
czął się proces wymierania tego gatunku. 
W Polsce już w XI i XII w. zwierzęta te 
występowały jedynie w większych kom-
pleksach leśnych. W XVI w. rozpoczęto 
ich ochronę, ponieważ stały się zwierzę-
tami łownymi dla panujących w państwie. 
Ich liczba się ciągle zmniejszała i w końcu 
XVIII w. zostały już tylko dwie izolowane 
populacje – na Kaukazie i w Puszczy Bia-
łowieskiej. Ostatni żubr w Puszczy Biało-
wieskiej dożył 1919 r. Na Kaukazie żubry 
przetrwały do 1927 r.

Ratowaniem gatunku zajęło się utwo-
rzone w 1923 r. Międzynarodowe Towa-
rzystwo Ochrony Żubra. Naliczono wte-
dy 54 osobniki w całej Polsce, w ogrodach 
zoologicznych i zwierzyńcach, z czego do 
dalszej hodowli nadawało się tylko 5 sa-
mic i 7 samców. Restytucja żubra rozpo-
częła się w Białowieży, gdzie w 1929 r. zo-
stały przywiezione pierwsze osobniki. Do 
chwili wybuchu wojny, w 1939 r., żyło tam 
16 zwierząt, po zakończeniu wojny – 17. 
Pierwsze osobniki w Białowieży zostały 
wypuszczone na wolność w 1952 r. i dały 
początek pierwszemu wolno żyjącemu 
stadu żubrów. Pierwsze cielę na wolności 
urodziło się 5 lat później.

Od 1932 r. ukazują się Księgi Rodowo-
dowe Żubrów, które są ewidencją żubrów 
z hodowli zamkniętych o znanym pocho-
dzeniu. Każdy żubr ma swój numer ro-
dowodowy i  imię (żubry z  linii nizinnej 
w Polsce mają imiona zaczynające się na 

PO, rzadziej na PL). W stadach wolno-
ściowych prowadzi się jedynie ewiden-
cję ilościową.

Ośrodek Hodowli Żubrów (OHŻ) 
w Smardzewicach jest jedną z najstar-
szych tego typu placówek w Polsce. Ho-
dowla została utworzona w 1934 r. z ini-
cjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego 
i początkowo składała się z 4 bizonów (Bi‑
son bison). Zwierzęta te przekazała prezy-
dentowi Polonia Kanadyjska. Zbudowano 
dla nich zagrodę o powierzchni 31,02 ha 
w starym borze sosnowym. Z tego okresu 
zachowała się do dzisiaj wieża obserwa-
cyjna, z której na swoje zwierzęta spoglą-
dał prezydent Mościcki, brama wjazdowa, 
stróżówka oraz mała dzwonnica. W 1935 r. 
zagrodę przedzielono na dwie części, jedną 
dla bizonów, a drugą dla 6 żubrów, które 
w styczniu 1936 r. dołączyły do zwierzyń-
ca. Wśród przybyłych do Smardzewic żu-
brów był przywieziony z Białowieży byk 
Puchacz po rodzicach z linii białowiesko-
-kaukaskiej oraz 5 samic, krzyżówek żu-
bra z bizonem.

W 1938 r. stado liczące już 7 bizonów, 
12 żubro–bizonów i 2 żubry przeszło epi-
zootię pryszczycy. Na szczęście pryszczy-
ca była wywołana łagodną odmianą wiru-
sa, na którą chorowało okoliczne bydło 
i mimo że zachorowały wszystkie zwie-
rzęta przebywające w rezerwacie, to po 
8–10 dniach wyzdrowiały.

Wybuch II wojny światowej zniwe-
czył dorobek ośrodka, Niemcy zlikwi-
dowali zwierzyniec, a zwierzęta wywieź-
li do Rzeszy. Po wojnie ośrodek służył 
przez prawie trzy lata jako schronisko dla 
zwierzyny płowej. Działalność hodowlaną 
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wznowiono w 1949 r. Pierwsze sprowadzo-
ne żubry pochodziły ze stad hodowlanych 
z Pszczyny i Niepołomic. W następnych 
latach starano się przede wszystkim usu-
nąć z hodowli żubry linii białowiesko-kau-
kaskiej. Do pewnego stopnia się to uda-
ło, obiektowi przywrócono charakter re-
zerwatu żubrów, ale ciągle służył on jako 
miejsce przetrzymywania nadliczbowych 
byków z innych ośrodków.

Nowy etap w historii ośrodka zaczął 
się w 1971 r., kiedy przywieziono dwa byki 
z Ośrodka Hodowli Żubrów w Pszczynie 
i  cztery jałówki z Białowieży. W 1973 r. 
urodziły się pierwsze cielęta żubrów ni-
zinnych (białowieskich), dwa byczki – 
Poraj i Poplon. Zostały one zgłoszone do 
Księgi Rodowodowej Żubrów, gdzie po 
raz pierwszy w rubryce hodowca wpisa-
no Smardzewice. Oznaczało to, że ośrodek 
zaczął wreszcie spełniać funkcje hodowla-
ne. W 1995 r. hodowla w Smardzewicach 
została uznana za najlepszą hodowlę za-
mkniętą żubrów w Polsce. Nazwa Ośrodek 
Hodowli Żubrów w Smardzewicach nie od 
razu była używana. W chwili zakładania 
mówiło się o nim po prostu zwierzyniec. 
Później dodano słowo Spała i przez pe-
wien czas ośrodek nosił nazwę Zwierzy-
niec Spała. Gdy do bizonów dołączyły żu-
bry, zaczęto używać coraz częściej nazwy 
Rezerwat Żubrów Spała. Była też używana, 
choć bardzo rzadko, nazwa Zwierzyniec 
Książ, wywodzona od nazwy wsi położo-
nej w lasach smardzewickich. Po wojnie 
ośrodek był administrowany przez Zarząd 
Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśnic-
twa i Przemysłu Drzewnego. Nosił wów-
czas nazwę Ośrodek Hodowli Rzadkich 

Zwierząt. W 1976 r. został przekazany pod 
zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego 
i otrzymał wtedy nazwę Ośrodek Hodow-
li Żubrów w Smardzewicach (1). Z oka-
zji obchodów 60-lecia ośrodka i 20-lecia 
jego funkcjonowania w strukturach Kam-
pinoskiego Parku Narodowego w 1997 r. 
ośrodkowi nadano imię prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego. W 2002 r. wydzie-
lona została zagroda pokazowa żubrów 
dla celów edukacyjnych i turystycznych. 
Ośrodek w Smardzewicach leży w strefie 
ochronnej Spalskiego Parku Krajobrazo-
wego oraz w granicach obszaru specjalnej 
ochrony Natura 2000 Lasy Smardzewic-
kie (PLH1000240) i  zajmuje powierzch-
nię 72,40 ha. Liczebność hodowli przed 
stwierdzeniem gruźlicy, utrzymywana była 
na poziomie ok. 20 osobników.

Wystąpienie gruźlicy bydlęcej 
u smardzewickich żubrów

Pierwszy przypadek gruźlicy w  smar-
dzewickim stadzie żubrów miał miej-
sce w 2013  r. Dotyczył byka o  imieniu 
Pondar, którego sekcja zwłok wykazała 
ogólne wyniszczenie oraz powiększenie 
i  zmiany w węzłach chłonnych. Po wy-
izolowaniu szczepu prątka bydlęcego sta-
do objęto opieką zootechniczno-wetery-
naryjną. Po przeprowadzonej próbie tu-
berkulinowej na początku 2014 r. podjęto 
decyzję o eliminacji 6 osobników. U 3 żu-
brów potwierdzono mikrobiologicznie 
gruźlicę. We wrześniu 2014 r. powtórzo-
no w stadzie przyżyciowe badania w kie-
runku gruźlicy (śródskórny test tuber-
kulinowy i  test gamma interferonowy). 

Dwa osobniki wykazywały wynik dodat-
ni zarówno w próbie tuberkulinowej do-
powiekowej (ryc. 1), jak i w teście gamma 
interferonowym. Dwa osobniki reagowa-
ły dodatnio tylko w próbie tuberkulinowej 
i dwie sztuki wykazywały wynik dodatni 
tylko w teście gamma interferonowym.

Po otrzymaniu wyników z  Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego 
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This article aims at the presentation of an 
outbreak of bovine tuberculosis in the bison herd 
in Smardzewice, Poland. The first case of bovine 
tuberculosis (BTB) in the European Bison Breeding 
Center in Smardzewice was reported in 2013. After 
bacteriological examination, isolation of an organism 
and confirmation of a bovine tuberculosis, the 
herd became the subject of a  special veterinary 
care. Tuberculin test carried out at the beginning 
of 2014, resulted in the elimination of 6 animals. 
In three of them tuberculosis was confirmed 
microbiologically. In September 2014, the herd was 
tested again for tuberculosis. Two individuals were 
positive in the both, tuberculin eyelid skin test and 
interferon-gamma assay. Two animals were positive 
in tuberculin skin test only, while two others have 
been ositive in the interferon-gamma assay only. 
On 3 December 2014, having the results from 
NVRI in Pulawy, Director of Kampinos National 
Park petitioned to the Minister of the Environment 
for the decision of depopulating the European bison 
herd of Smardzewice Breeding Center, comprising 
16 animals. The decision issued by the Minister of 
the Environment, stipulated that animals to be culled 
were only these six individuals that had positive 
tuberculin test reaction. Following this decision, 
the animals were eliminated on 21 January 2015. 
The total number of 10 BTB strains (Mycobacterium 
caprae), were isolated from European bisons in 
Smardzewice. The source of infection for the entire 
herd was probably a cow, that arrived in 2005 from 
Silesian Zoological Garden. Recently, in the European 
Bison Breeding Center in Smardzewice 7 bisons 
remain.

Keywords: bison, bovine tuberculosis, Mycobacterium 
caprae.

Ryc. 1. Dodatni wynik dopowiekowej próby tuberkulinowej u żubra (po prawej stronie)
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w Puławach, dyrektor Kampinoskiego Par-
ku Narodowego wystąpił 3 grudnia 2014 r. 
z wnioskiem do ministra środowiska o ze-
zwolenie na odstrzał wszystkich żubrów 
(16 sztuk) przebywających w tym czasie 
w OHŻ Smardzewice. Zgodnie z decyzją 

ministra środowiska z 22 grudnia 2014 r. 
(DLP-III-4102-121/11622/14/ZK) uzyska-
no zezwolenie na odstrzał tylko 6 osobni-
ków, które reagowały dodatnio w przyży-
ciowych testach diagnostycznych w kie-
runku gruźlicy bydlęcej. Eliminacja 

6  sztuk podejrzanych o  gruźlicę bydlę-
cą nastąpiła 21 stycznia 2015 r. (ryc. 2).

W latach 2013–2015 przebadano 13 ma-
teriałów tkankowych, pobranych post mor‑
tem od smardzewickich żubrów. Zmiany 
anatomopatologiczne sugerujące gruźlicę 
stwierdzono u 8 sztuk (ryc. 3). Potwierdze-
nie mikrobiologiczne uzyskano u 10 osob-
ników, a wyizolowane szczepy sklasyfiko-
wano jako Mycobacterium caprae.

Aktualny stan liczebny 
smardzewickich żubrów

Ostatnia eliminacja w OHŻ Smardzewice 
miała miejsce 4 września 2015 r. Zlikwi-
dowana 17-letnia krowa wykazywała na 
sekcji zmiany w węzłach chłonnych krez-
kowych, jak i tchawiczo-oskrzelowych ty-
powe dla gruźlicy. W hodowli pozostało 
7 osobników różnej płci.

Podsumowanie

Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewi-
cach prowadził pod naukowym nadzorem 
hodowlę i ochronę białowieskich żubrów 
w ramach światowej strategii ochrony tego 
gatunku. Wystąpienie gruźlicy w tym sta-
dzie burzy całkowicie założenia tego pro-
jektu. Źródłem zakażenia był prawdopo-
dobnie żubr Pondar, u którego gruźlicę wy-
kryto najwcześniej. Osobnik ten urodził 
się w 2007 r. w Smardzewicach, a rodzica-
mi jego byli byk Polop urodzony w 2002 r. 
również w Smardzewicach i matka Polu-
bowna urodzona w 1996 r. w zagrodzie 
pokazowej Ośrodka Kultury Leśnej w Go-
łuchowie. Najprawdopodobniej źródłem 
zakażenia dla potomka była matka, która 
w 1998 r. trafiła do Śląskiego Ogrodu Zoo-
logicznego w Chorzowie, gdzie przebywa-
ła przez 7 lat. W grudniu 2005 r. Polubow-
na została przewieziona do OHŻ w Smar-
dzewicach, gdzie dwa lata później wydała  
potomka.

Największy wybuch gruźlicy w  zoo 
w  Chorzowie miał miejsce w  latach 
2009–2010, kiedy potwierdzono gruźli-
cę u 11 cennych okazów zwierząt; w tym 
3 żyraf, 2 tapirów, 5 antylop i alpaki (3, 4, 
5). Na podstawie wyników lekooporności 
podjęto nawet leczenie u  jednego samca 
żyrafy siatkowanej (6). Niestety, po 2 mie-
siącach intensywnej terapii antybiotyka-
mi przeciwgruźliczymi zwierzę pozosta-
jące od kilku dni w agonii zostało podda-
ne eutanazji.

Przypadki gruźlicy w ogrodach zoolo-
gicznych są znane na całym świecie i no-
towane u różnych gatunków zwierząt (7, 
8, 9). Przeniesienie żubra z zoo do hodowli 
zamkniętej nie było słuszną decyzją.

W zaistniałej sytuacji wystąpienia groź-
nej antropozoonozy, jaką jest gruźlica, 
najważniejsze jest przerwanie łańcucha 

Ryc. 2. Badania sekcyjne odstrzelonych żubrów

Ryc. 3. Zmiany gruźlicze u odstrzelonych żubrów
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transmisji w Smardzewicach. Mimo tego, 
że gatunek Bison bonasus, według czerwo-
nej listy zagrożonych gatunków Między-
narodowej Unii Ochrony Przyrody (10) 
jest gatunkiem zagrożonym, o stosunko-
wo wysokim prawdopodobieństwie wy-
marcia (VU), eliminacja całej smardze-
wickiej hodowli byłaby w tym przypadku 
słuszną decyzją. Do tej pory ukazało się 
niewiele publikacji dotyczących osobni-
ków ze Smardzewic. Hodowla ta cieszy-
ła się dobrą kondycją, poza incydental-
nym stwierdzeniem martwiczego zapale-
nia napletka (balanoposthitis necroticans) 
u dwóch młodych byków (11). Żubr w pol-
skiej czerwonej księdze ma również sta-
tus gatunku zagrożonego i podlega ścisłej 
ochronie gatunkowej. W tym przypad-
ku ochrona populacji wiąże się, nieste-
ty, z eliminacją osobników przebywają-
cych w miejscu, gdzie została stwierdzo-
na gruźlica bydlęca. Dezynfekcja miejsc 

przebywania zwierząt, jak i odpowiednia 
kwarantanna obiektu pozwoliłyby w przy-
szłości na wprowadzenie nowych zdro-
wych żubrów i na restytucję tego gatun-
ku w Kampinoskim Parku Narodowym.
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Chłoniak jest nowotworem, który po-
wstaje w wyników transformacji no-

wotworowej limfocytów. Chłoniaki są za-
wsze zmianami złośliwymi, chociaż sto-
pień złośliwości może być różny, od form 
o niskiej złośliwości i  form o powolnym 
przebiegu (chłoniaki indolentne), poprzez 
postacie o umiarkowanej złośliwości, aż 
do przypadków, które charakteryzują się 
agresywnym zachowaniem biologicznym 
– chłoniaki o wysokiej złośliwości. Brak 
jest danych odnośnie do częstości wystę-
powania chłoniaków u szczurów towarzy-
szących, z kolei w badaniach obejmujących 
szczury laboratoryjne (używane w różnych 
doświadczeniach) chłoniaki spontanicz-
ne rozpoznano u 0,4% samców i 0,3% sa-
mic, co w świetle danych na temat innych 
gatunków zwierząt wydaje się być warto-
ścią stosunkowo niską (1). Z drugiej stro-
ny nowsze badania wskazują, że chłonia-
ki to najczęściej występujące nowotwory 
u młodych (do 1 roku życia) szczurów la-
boratoryjnych (2, 3).

Opis przypadku

Do lecznicy przyniesiono szczura labora-
toryjnego, samicę w wieku 1 roku i 9 mie-
sięcy, w związku z „nagłym pogorszeniem 

stanu zdrowia”. Wedle słów właściciela, od 
dwóch dni szczur wykazywał zmiany za-
chowania, gorzej jadł i był bardziej apatycz-
ny, a rankiem w dniu prezentacji jego stan 
znacznie się pogorszył. Po powrocie wła-
ściciela z pracy zwierzę praktycznie się nie 
poruszało. W badaniu klinicznym stwier-
dzono zły stan ogólny pacjenta, który nie-
mal nie reagował na bodźce zewnętrzne. 
W badaniu palpacyjnym jamy brzusznej 
wykryto guzowatą, nieregularnego kształ-
tu masę o najdłuższej średnicy około 5 cm 
i twardej konsystencji. Badanie rentgenow-
skie potwierdziło obecność zmiany gu-
zowatej w środkowej części jamy brzusz-
nej (ryc. 1). W celu oceny natury procesu 
rozrostowego zdecydowano o wykonaniu 
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The aim of this paper was to present a  case of 
immunoblastic lymphoma in the rat. Lymphoma 
are neoplastic disorders of lymphoid tissue. There 
is a  system of classification of these tumors, 
based on the histological characteristics of the 
lymphocytes. Lymphomas are one of the most 
common malignancies found in companion animals, 
including dogs and cats. In laboratory animals 
these tumors may be also common however, it 
seems that spontaneous cases in companion rats 
are only seldom recognized. In this article a  case 
of immunoblastic lymphoma of mesenteric lymph 
nodes in rat was diagnosed after performing fine-
needle biopsy. The case was analyzed histologically 
and was described in details.

Keywords: fine-needle biopsy, immunoblastic 
lymphoma, companion rat.

 Ryc. 1. Obraz 
rentgenowski szczura 
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