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opinia d'oĘcząca hodowli bizona amerykańskiego w Polsce

w odpowie dzi na pismo z dnia 5 .0 5 .20 | 4 r. (znak: DoA- sG. 6 r 2.1 .20 I 4.JD .3)
dotyczące hodowli bizona ameľykańskiego w Polsce Instytut Biologii Ssaków PAN w
Białowiezy pľzedstawia opinię w tej spľawie.

Bizon ameľykański (Bison bison) zgodnie z art. I2O ustawy o ochľonie ptzyľody oraz
rozporządzeniem Ministľa Środowiska z dn. 9 wľześnia 2011 roku znajduje się na liście
gatunków obcych, któľe w pľzypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą
zagrozíć, gatunkom rodzimym lub siedliskom pľZyľodniczym. 'W związku z tym tworzenie
hodowli bizonów ameľykańskich na teľenie Polski wymaga uzyskania stosownego zezwoIenia
Geneľalnego Dyľektoľa ochĺony Środowiska lub Regionalnego Dyľektôľa ochĺony
Sľodowiska, w ľamach pľocedowania któľego bada się czy planowane czynności stwaľzają
zagroŻeníe dla ľodzimych gatunków lub siedlisk przyrodniczych' W pľzypadŕu
przedmiotowego obcego gatunku inwazyjnego jego hodowla jest potencjalnym ZagÍotŻeniem
dla blisko spokĺewnionego' chĺonionego rodzimego gatunku _ Żubra (Bison bonásus) oraz
innych gatunków ssaków kopytnych'

Ptzykłady hodowli obcych gatunków ssaków np': noľki ameľykańskiej (Neovision
vision),jenota (Nycteľeutes pľocyonoides) czy szopa pÍacza (Procyon lo,tor) ,a-śr" konczyły
się niezamierzoną intľodukcją tych gatunków do śľodowiska. obecnie' jako gatunki
inwazyjne, nają one szkodliwy wpływ na gatunki rodzime w Polsce i Europie' Pónadto,
walka znimi generuje ogľomne koszty, awyrządzone szkody są nieodwraca|ne' Zwierzętate,
mimo że są gatunkami o małym zasięgu migľacji, rozprzestrzeniają się w nowym śľodowisku
z zaskakującą szybkością i skutecznością. W Euľopie nie udało się dotychózas skutecznie
usunąó ze śľodowiska obcego gatunku ssaka' ktőry zostałintrodukowany do śľodowiska.

Żadęn hodowca nie jest w stanie zagwarantowac, Że przetzymywane w niewoli
bizony ameľykańskie, w wyniku wypadków losowych, nie wyäostaną się na wolność. W
zwĺęku z tym ryzyko krzyŻowania się bizona z Żubremjest iealne i powoduje zagroŻenie
czystości genetycznej chĺonionego, ľodzimego gatunku, której zachowanie jóst jednym zpľioľytetów strategii ochĺony i.rlbra w Euľc pie (Euľopean Bison - Statui Suľvey and
Conseľvation Action Plan), a takŻe w Polsce (Stľategia ochĺony Żubra Bison bonasus w
Polsce).



Nie ma teŻ Żadnych obowiązujących pľzepisów d'otyczących pľowadzenia tego typu
hodowli na teľenie Polski' których spełnienie likwiduje ryzyko wydóstania się zwierzą,áo
śľodowiska. Istniejące obecnie w Polsce hodowle budzą kontroweľsje i są sptzeczne Z
polityką państwa w odniesieniu do bizona amerykańskiego oľaz innycĺ gatunków obcych.
Stąd bioľą się słuszne dąŻenia oľganów ochľony przyrody ds *ygurrěnia Iych hodowli. Bez
jednoznacznych przepisów obowiązujących potencjalnych hodowców bizonów w Polsce
niemożliwa jest skuteczna kontrola tych hodowli. ZgodanazałoŻenie nowej hodowli bizonów
ameľykańskich na teľenie Polski będzie precedensem otwieľaj ącym drogę in 'y- podmiotom
do ptzetrzymywania w niewoli bizonów ameľykańskich oľaz zamykajĘcym dľogę oľganom
państwa do likwidacji istniejących hodowli'

Niezależnie od tego, czy zwierzęta będą spľowadzone z Ameľyki Północnej, czy z
innych hodowli europejskich i czy będą posiadały wymagane dokumenty weteľynaľyjne
potwierdzaj ące, Że są osobnikami zdľowymi, będą one potencjalnym ognisĹiem, w któľym
Togą' w trakcie prowadzenia hodowli' rozwinąć, się typowe dla bizonów i bydła choľoby, od
których wolne są chľonione w Polsce żubry. Wiadomo, Że bizony hodowlane są bardziej
podatne na choroby niz zwierzęta dziko Żyjące. Sprawia to hodowcom w USA wiele
pľoblemów w tľakcie pľowadzenia hodowli, powodując liczne zachoľowania i upadki
zwieruąt. U bizonów występują m. in' takie choľoby wiľusowe jak: złośliwa gorączka
nieżýowa bydła (głowica), choroba niebieskiego języka (Haigh i in. 2OO2), kľwotoczna
choľoba zwierzyny płowej (Gliński i in.2005), bakteiyjne: bruceňza, grużIica(Tessaľo 1989)oraz pasoŻytnicze m.in. wywołane przez nicienie zołądkowó-jelitowe z rodziny
Trichostľongylidae (m.in. ostertagia sp.) (Haigh i in.2OO2)'

W ostatnich latach' w kľajowych populacj ach Żubr|a, stwieľdzono przypadki zaruŻenia
groŹnymi patogenami, których żrődłem były inne gatunki ssaków. re choioby to: gruźlica
wywołana pÍzęZ Mycobacterium bovis (B
(Bľewczyński i Welz 2OIt; Krajewska i
kľwiopijnego nicieni a Ashwoľthius sidemi
(DróŻdŻ i in. 2003; Demiaszkiewicz i in.
etiologicznym jest pieĺwotniak Neospoľa caninum (wiele populacji i hodowli w Euĺopie, w
tym w Polsce) (Cabaj i in. 2005; Cabaj i in. 2013) . Bardzo nisĹa zmięĺmość genetyczna,
wynikająca z historii tego gatunku, jest czynnikiem predysponuj ącym Żubrado podatności na

jego zdolności wytworzenia skutecznej
i z nowymi patogenami (selekcja natuľalná

. W związku z tym, kaŻđy nowy czynnik
czny dla przettwania Żubta, jako gatunku.
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podlegające w Polsce zwalczaniu z urzędu (G
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yjął Ro gatunkachobcych. NajwaŻniejszym elementem nowego st lista gatunkówobcych, dla których m. in. stosowane będą o ich wp teľen UniioÍaz w ich obrocie, przetrzymywaniu, hodow i rozmnaŻaniu. W zaleŻności od, fazy iĺwazji



państwa członkowskie UE będą zobowiązane đo realtzacji jednej z trzech procedur
postępowania, tzn.: zapobiegania introdukcji, podejmowania dziaŁań w celu całkowitej
eliminacji gatunku we wczesnej ťazie po wykryciu jego obecności lub długoteľminowego
zarządzania w pľzypadku znacznego rozprzestrzenĺenia się na teľytoľium kĺaju.

W związku z pov,ryŻszymi argumentami, twoľzenie nowych hodowli bizona
ameľykańskiego w Polsce stanowi potencjalne zagroŻenie dla podlegającego ścisłej ochĺonie
Żubra' Gatunek ten, Ze względu nabardzo niską zmiennośi genetyczną, jest podatny na nowe
patogeny. Ponadto, możliwośó kĺzyŻowania się Żubra z bizonęm stanowi, nawet jeśli
teoretyczne,tobardzo poważne zagroŻenie dla zachowania czystości gatunkowej żubľa.

ochĺona Żubra i ograniczenie wszelkich sytuacji mogących zagrozić, temu gatunkowi
jest pľiorytetowe, a jego bezpieczeŕĺstwo i podejmowanie starań o stabilnośó i rozwój
populacji Żubra w Polsce powinno być sprawą nadrzędnej wartości. W naszym kľaju żyje
ponad połowa światowej populacji tego gatunku' Dlatego zwiększanie potencjalnego
zagľoŻenia dla ich zdrowia naleŻy tľaktować jako đziałaĺie niepoŻądane i niebezpieczĺe dla
przyszłości gatunku.
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