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Summary
Bovine tuberculosis is the most infectious type of tuberculosis, occurring in most warm-blooded animals, as

well as humans. It is not a naturally occurring disease in wild animals. Currently more and more infected
wildlife populations have been identified and various causes have been suggested. For instance, since wildlife
has become very important as a tourist attraction and as specialized farm industry, this has led to an increase in
animal numbers and areas set aside for these activities. Close contact with cattle was inevitable and integration
of the two farming systems took place, as well as the integration of farming and conservation. Consequently the
stage has been reached where bovine tuberculosis infection between cattle and wildlife is oscillating an_d nearly
impossible to eradicate.

The first case of bovine tuberculosis in European bison (Bison bonasus caucasicus) in the Bieszczady region
(Poland, herd - Brzegi Dolne) was reported in 1996. In the period 1997-2001,18 bison were eliminated from that
herd. Bovine tuberculosis was diagnosed in l3. It is important to take into consideration that the |ocation of
bovine tubercu|osis foci in the cattle in the Bieszczady region coincided with the location of the bison herds.
Obviously, several wildlife species were also recognized as reservoir hosts of bovine tuberculosis. They can also
be reservoirs of Mycobacterium bovis for bison. Probably supplemental winter feeding can be dangerou§ because
of deer congregating at feed sites for bison. Deer are recognized as a possible reservoir of Mycobacterium bovis.
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Pierwszy przypadekgruźlicy bydlęcej u zubra w Biesz-
czadach stwierdzono w marcu 1996 r. na terenie Nadleś-
nictwa Brzegi Dolne (17).

Grużlica zw ierza! wolno żyjący ch wy.woływan a pTzęz
Mycobacteriunl bovis (praJek bydlęcy) występuje na więk-
szości kontynentów. Niektóre z wrażIiwych gatunków
mogą stanowić rezerwuar zarazka oraz źródło zal<ażenta
dla bydła (3, 6, 1 l, 14). Rosnącej liczbie zakażęiw popu-
lacli zwierzątwolno żyja1y chsprzyj a ich traktowanie j ako
atrakcji turystycznej czy też specjalistycznej gałęziho-
dowli. Zakażeniom zwierząt wolno żyjapych prątkami
bydlęcymi sprzyja rowniez corazbliższy kontakt zbyd-
łem domowym, Rozwój fermowych systemów utrzymy-
wania zwierzal wolno żyjących, np. jeleni, doprowadza
często do zbyt bliskiej integracji dwóch systemów ho-
dowli (12). Zakażenia ułatwia coraz częściej występują-
ca hodowla bydła na terenach chronionych czy teżw re-
zerwatachprzyrody.Międzyinnymiztakąpraktykązwia;
zane j est występowanie gruzlicy bydlęcej u bizonów wol-
no zyjących i utrzymywanych w warunkach fermowych
w Kanadzie i USA (16). Następstwern tych zjawisk jest
kra.zeni e zakażeń My c o b a c t e r i u m ó o v ls p omi ę dzy by dł em
azwlerzętami wolno żyjagyn| co bardzo utrudnia zwal-
czanie grużlicy bydlęcej.

Celem opracowania była ocena sytuacji epizootiolo-
gicznej dotyczącej gruźIicy bydlęcej u zubrow w Biesz-
czadach,

Matetiał imetody
Po wykryciu w marcu 1996 r. pierwszego przypadl<u grużll-

cy bydlęcej u żlbra w Bieszczadach na terenie Nadleśnictwa
BrzegiDolne, ówczesny minister Ochrony Srodowiska, Zaso-
bów Nafuralnych i Leśnictwa powołał Komisję, której pracom
pr zez kol ejne lata przewodniczył prof, dr hab. Jerzy Kita z obec-
nej Katedry Nauk KlinicznychWydziału Medycyny Wetery-
naryjnej SGGW. Zadanjęm Komisji była koordynac.ja prowa-
dzonych dziŃań di agnostyczny ch or az r ozpoznanle sytuacj i
epizootycznej w zakresie występowania gruźlicy u bie szczadz-
kich żubrów, W pracach Komisji brali udział, między innymi,
przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Krośnie oraz Pracowni Immunologii Gruźlicy Państwowe-
go InsĘhrtu Weterynaryjnego w Puławach. W roku następnym,
zgodnie z zalęcenlami Komisji oraz decyzląGłównego Kon-
serwatora Przyrody Ministęrstwa Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa, przeprowadzono eliminację diag-
nostyczną 5 żubrów z 3 blęszczadzkich nadleśnictw. Wyelimi-
nowano 4-letniego byka i l 9-letnią krowę z Nadleśnictwa Lu-
towiska, 4-letniąkrowę z Nadleśnictwa Stuposiany oraz2 byki
w więku 10 i 8 lat z Nadleśnictwa Brzegi Dolne. W tyrn nad-



leśnictwię eliminacje diagnostyczne kontynuowano do 200I r,

(wyeliminowano l 8 osobników).
U wszystkich wyeliminowanych zubrów przeprowadzono

badanie sekcyjne. Do badań mikrobiologicznych i histopatolo-
gicznych pobrano węzĘ chłonne okołogardzielowe, zuchwo-
we, śródpiersiowę i krezkowe, wycinki płuc, waJroby, nerek
i innych podejrzanych tkanek. Identyfikację kolonii praJków
wyrosĘch na podłozach sztlczny ch zbezpośrednich posiewów,
jak równiez uzyskanych drogą posiewu narza!ów wewnętrz-
nych zakażonych świnek morskich prowadzono metodą hodow-
laną biochemiczną oraz biologiczną ( 1 8).

Metodą PCR badano krew w kierunku wykrywania DNA
Mycobacterium bovis (5, 8). Do reakcji wybrano fragment genu
ISG 1l0, który amplifikowanoprzyvĘciupary starterów: IS41

- 5,-CCT GCG AGC GTA GGC GTC GG-3, i IS43 - s,-TCA
GCC TCC AGC CCG CCA-3 '. Terrnocykler Pęrkin Elmer 2400
zaprogramowano w następuj ący sposob : wstępna denaturacja

94"Cl4 min., denaturacja 94'Cl2 min., dołączanie starle-
rów 68oC/2min., wydłużanie łańcucha -]2"Clz min. i koń-
cowe wydłuzanie łańcucha-]2"Cll0 min. Reakcja amplifika-
cjiprzebiegńa w 35 cyklach. Wykonano równięz badania he-
matologiczne.

Przepr ow adzono analizę lokalizacj i i granic przemieszcza-
nia stad żubrów bięszczadzkich według stanu na 1996 r.,
z uwzględnieniem miej sc dokanniania, jak równiez analizę wy-
ników badań kontrolnych w kierunku gruzlicy u bydła na tere-
nach bytowania zubrów

Wyniki iomówienie
Eliminacj a diagnosĘczna 5 zubrów z 3 bieszczadzkich

nadleśnictw przeprowadzonaw 1997 r., doprowadziła do
stwierdzeniagrużlicy bydlęcej u3 znich, w tym u 8-1et-
niego byka ze stada w Nadleśnictwie Brzegi Dolne uzys-
kano wynik p ozytywny zarówno b adania b akteriolo gicz-
nego, jak i badania krwi metodą PCR. U 4-letniego byka
i l9-letniej kroolry ze stada w Nadleśnictwie Lutowiska
uzyskano wyniki pozytywne badania krwi metodą PCR.

Badanie sekcyjne i histopatologiczne materiału od
S-letniego byka ze stada w Nadleśnictwie Brzegi Dolne
wykazało w węźle chłonnym okołogardzielowym rozleg-
łą martwicę z ogniskami wapnienia olaz nacieki komó-
rek j ednoj ądrowych, z widoczną przew agą komórek na-
błonkowatych, jak rowniez nacieki granulocytow kwaso-
chłonnych, w węzłach chłonnych zuchwowym, śródpier-
siowym i krezkowym roztost grudek chłonnych z cecha-
mi pobudzenia.

U 4-letniego byka ze stada w Nadleśnictwie Lutowis-
ka stwierdzono środmiąższowe o gniskowe zapalenie phrc,
natomiast w waJrobie 2 ogniska zwapnienia wielkości
ziama prosa. Badanie histopatologiczne Wkazało ponadto
ogniskową rozedmę pęcherzykow płucnych, rozrost gru-
dek chłonnych w śledzion7ę z cechami pobudzenia, a w
wątrobie ogniskowe nvłóknienie torebki narzalu, rozplem
komórek gwiaździsĘch i przekrwienie.

U 19-letniej krowy, takżę ze stada w Nadleśnictwie
Lutowiska, stwierdzono w płucach zapalenie śródmiąż-
szowe ogniskowe, ogniskowe zapa|enie odoskrzelowe,
ogniskową rozedmę, w prawej nerce rozlane zmlany
w dwóch zrazlkach o zabarwieniu kremowym. Badanie
histopatologiczne wykazało w wątlobie ogniskowy roz-
rost tkanki łącznej, ogniskowe nacieki komórek jedno-
jądrowych, w śledzionie rozrost tkanki łącztej, a w węź-
le chłonnym śródpiersiowym rozrost grudek chłonnych
z cechami pobudzenia.

Wyniki badań hematologicznych wszystkich 5 wyeli-
minowanych zubrów nie odbiegały od przyjmowanych
za prawidłowe.

W latach następnych spośród 18 żubrów wyelimino-
wanych ze stada w Nadleśnictwie Brzegi Dolne u 13
potwierdzono b akteriolo gicznie grużIic ę bydlęc ą. Przy-
kładowo w 1998 r. u 3 zubrów wyeliminowanych ztego
stada p otwi erdzono b akteri olo g icznie grużIicę, p odczas
gdy pojedyncze zwierzęta eliminowane w tym czasie ze
stad bytujących na innych terenach Bięszczad były wol-
ne od choroby.

Na przełomie 2000 j 200I r. (5 lat od pierwszego przy-
padku) podjęto decyzję o całkowitej eliminacji stada
w Nadleśnictwie Brzegi Dolne. Udało się wyeliminować
6 żllbrów, u których stwierdzono charakterystyczne dla
grużIicy zmiany anat om op ato l o g i c zn e, a r o zp o znanie p o -
twierdzono badaniami b akteri o1o gi cznymi. P r zyptlszcza
się, ze 5-6 pozostaĘch żubrów mogło dołapzyc do innych
stad. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, żelokalizacja
ognisk gruźlicy bydła stwierdzonych na terenie Bieszczad
w 1995 r. (1 ognisko w miejscowości Dwernik), w 1997 r.
(2 ogniska w miejscowościach Lipie i Bystre) i w 1999 r.
(1 ognisko w miejscowościCzama Góra nie potwierdzo-
ne izolacjąprątka) pokrywała się z topografiąbytowania
bięszczadzkich zubrów (ryc. 1, tab, 1) (7). Równieżw Ia-
tach 1980-1985 odnotowano w otulinie bytowania stad
żńrow 7 ognisk gruźlicy u miejscowego bydła (l). Nie-
znana pozostaje sytuacja epizootyczna w tym zakresie
w latach wcześniejszych ze względu na brak dostępnej
dokumentacj i zródłowej.

Jedyną skuteczną metodą zwalczania grużlicy u bydła
jest systematyczne powtarzanie śródskórnego tęstu aler-
gicznego - tuberkulinizacji, a następnie likwidacja zwie-
rząt rcagljących do datnio. Naj częś c ie1 pr zy występowa-
niu reakcji dodatnich w określonej populacji bydła, do-
prowadza się do jej planowej likwidacji. W latach 1996-
-2000 coroczne badania kontrolne bieszczadzkiego bydła
obejmowaĘ 100% pogłowia, a nie l13 przypisaną do re-
alizacji w ramach urzędowego monitoringu. Zdecydowń
o tym WojewódzkiLekarz Weterynarii, biorąc pod uwa-
gę istniejape zagTożenie, i jednocześnie wprowadzlł za-
kaz wypasania krów na pastwiskach, zktorych korzysta-
jąrównież żtńry. Wokół niektórych pastwisk ustawiono
pastuchy elektryczne.

Zwalczanię grużlicy bydlęcej w populacjach zwierząt
wolno zyjących, aszczególnie chronionych lub zagrożo-
ny ch, p opr zez p l anową likwi dacj ę o s obników z ak ażony ch
lub podejrzanych o zakażęnię, jest odbierane jako kon-
trowersyjne. Niechęć do takiego postępowania wynika
często zbraklr przekonujących dowodów na degradację
takiej populacjt z powodu grużIicy bydlęcej. Tak jest
w przypadku żlbrów - gatunku, który zostń całkowicie
wytępiony w naturze i który powrócił do wolnej przyrody.

Wszystkie czyste gatunkowo zubry sąpotomkami ma-
łejliczby przodków - 12 osobników (13). Wszyscy zało-
ży ciele, oprócz j ednego, nalezą do podgatunku nizinnego
Bison bonasus, ajeden samiec 100 Kaukasus do innego
podgatunku Bison bonasus caucasicłs. Wszyscy potom-
kowie tego samca należą do linii białowiesko-kaukaskiej
(LC). Zlftry tej linii tworząstado bieszczadzkię zagrożo-
ne gruż|icąbydlęcą.

Czyste żtlbry nizinne tworząlinię białowieską zwaną
równięż niziłtną(L). Linia białowieska jest zamknięta -
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Ryc. 1. Tereny bytowania stad żubrów w Bieszczadach (według stanu na 1996 r.) orazloka|izacja ognisk gruźlicy bydła

Tab. 1. Wyniki tuberkulinizacji bydła na terenie gmin biesz-
czadzkich w latach 1992-2002

jedynie potomek pary rodziców należących do linii L moze
do niej na\eżeć, Ęlko linia białowiesko-kaukaska pocho-
dzi od wszystldch 12 założycteli. Pula genowa linii nizin-
nej jest mniejsza, poniewaz tylko 7 założycieliją utwo-
rzyło. Dodatkowo konsekwen cjąograniczenia liczebnoś-
ci w czasie II wojny światowej jest to, zę wszystkie sami-
ce nalezące do linii białowieskiej rnają kopie chromoso-
mu Y pochodzącego od jednego założyciela (45 Plebe-
jer).

Swiatowa populacja żubrów jest wysoko homozygo-
tyczna, a populacji bezpl,ecznych demograficznie, o li-
czebności powyzej l00 osobnikow jest zaledwie 5,
w Polsce wPlszczy Białowieskiej i w Bieszczadach (13).
Nieznany jest wpływ homozygotyczności na wrazliwość
żubrów na zakażenia różnymi drobnoustroj ami.

Przykładem skutecznej akcji zwalczania grużlicy by-
dlęcej w populacji zwierząt wolno żyjapych są prowa-
dzone od 1994 r. w USA badania przeglądowe wśród
wolno żyjapych i fermowych jeleni. Wysokąwrazliwość
na zakażęnie My c o b a c t e r iu m b o v i s wykazuj ą j elenie nie -
zależnię od gatunku i warunkow utrzymyrvania.Wykaza-
no, ze jelenie fermowe sąbardziej wrazliwe nazakażenię
niżbydło (1l, 12). W latach 1995-1998 na terenie pół-
nocno-wschodniego Michigan stwierdzono samoutrzymu-
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jącą się gruźlicę bydlęcą wśród zwierzątwolno żyjących,
głównie u jeleni (Iż). Analiza DNA fingerprinting wyka-
zała, że od wszystkich zwierząt, włącznie z 1 krową
(1998), izolowano ten sam szczep Mycobacterium bovis.

IJważa się, ze utrzymywanie się grlżIicy bydlęcej
u wolno żyjący ch jeleni w Michigan było zw iązane z ich
dokarmianiemprzęz okres 4-5 miesięcy w roku i w kon-
sekwencji tworzeniem warunków do nienaturalnej ognis-
kowej koncentracji (I2). W takich warunkach bardzo
prawdopodobna i ułatwiona jest inhalacja prątków (ka-
szel, wydzieliny z jamy nosowej) lub iń spożycie z za-
nieczyszczofląpaszą. Z podobną sytuacją mamy do czy-
nienia w przypadku 196 żlbrow bieszczadzkich, także
dokarmianych w okresie zimowym w 19 punktach na te-
renie 4 nadleśnictw. Z punktów tych korzystająrównież
jelenie, których nie można wykluczyć jako elementlłań-
cucha krązenia międzygatunkow ego Mycobacterium bovis.

Konsekwencj ą poczynionych obserw acji or az wyników
badah uczonych amerykańskich było podjęcie działań
przeciw epizootycznych, wśród których naj ważniej sze to
zakaz dokarmiania jeleni i jednocześnie zmniejszenie ich
populacji do takiej, która utrzymuje się na określonym
terenie bez dokarmiania. Te działanla mińy równiez na
celu obniżenie średniego wieku jeleni. Starsze jelenie są
bowiem bardzo podatne na zakażenie. Występują u nich
zaawansowane postacie choroby, stanowiąwięc większe
zagrożenie jako żródło zakażęnia dla innych zwierza!.
Z akazano r ow nięż p o 1o wań z uĘ ci em pr zy nęĘl w p o sta-
ci rozrzlconej ogniskowo paszy. W odniesieniu do zub-
rów wydają się uzasadnione odstrzĄ diagnosĘczne osob-
ników starszych, jak równiez innych zlrazam| osłabio-
ny ch czy też wykazljących różnorodne obj awy chorobo-
we. Mozna równieżlznać zalzasadnionąnie w pełni zre-
alizow aną decy zję o całkowitej eliminacj i stada zubrów
w Nadleśnictwie Brzegi Dolne, której podstawą były
wyniki kolejnych eliminacji diagnostycznych (badania
b akterio lo g iczne i anatomop ato lo giczne). Wyniki b adafr
bakteriologicznych i molekularnych mogą nasuwać po-
dejrzenie endemic zne go występ owania My c o b a c t e r ium
bovis w całej populacji żubrów w Bieszczadach, a nie
j edynie, j ak p o czątkowo przy p|tszczano, w nie istniej ącym
już stadzie z terenu NadleśnictwaBrzegi Dolne. Wobec
wspomnianego bezpieczeństwa demograficznego popu-
lacji bieszczadzkich zubrów brak przeciwwskazań do
zwiększenia intens}ryvno ś ci eliminacj i di agno styc zny ch.
Decyzja o ograniczeniu dokarmiania żllbrow musi być
poprzedzona szczegółowymi badaniami i obserwacj ami.

Endemiczne występowanie gruźlicy bydlęcej stwierdzo-
no np, u borsuków w Wielkiej Brytanii i Irlandii (ż,I9).
Zwierzęta te bytująrownieżwBieszczadach i nie można
wykluczyć, ze stanowią żrodło i rezerwuar zakażeniaza-
równo dla bydła, jak i żubrów. Ich mocz jest często przy-
czy ną zakażeń My c o b a c t e r i um b o v i s by dła pr zebywaj ą-
cego na pastwiskach (2).,Wykazano, żebydło nie unika
miejsc zanieczyszczonych moczem borsuków, w przeci-
wieństwie do miejsc zanieczyszczonych ich kałem.

Wielu autorów twierdzi, że transmisj a Mycobacterium
bovis z borsuków na bydło odbywa się głownie drogą
aerogenną (10, 15). Wskazuje nato zar1wno umiejsco-
wi eni e zmian chorob owych, j ak rowni eż pr zy p adki zaka-
żeh Mycobacterium bovis u dużej liczby zwierząt w sto-
sunkowo krótkim czasie (2).

Specyficzna budowa przewodu pokarmowego bydła
utrudnia wywołanie zakażęnia dro gą pokatmową. Zaka-
żenia doświadcza|ne wykazńy, że ta droga wymaga 100
tysięcy razy większej dawki zarazka, niż w przypadku
drogi aerogennej (10). Powyzsze wyniki badah i obser-
wacji mogą odnosić się również do zubrów. Niezbędne
jest podjęcie badań nadrozpoznaniem rezerwuarów prąt-
ka gruźIicy bydl ęc ej w p opul acj i zw ier ząt w olno żyj ących
i bydła w Bięszczadach (badaniaprzeg|ądowe odstrzeló-
nych i padłych zwierząt wolno żyjących:jeleniowatych,
dzików, żubrow, zajęcy, niedżwiedzi), z wykorzystaniem
metod biologii molekularnej np, PCR/RFLP (5). Należy
jednocześnie prowadzić ciryłą analizę wyników badatl
alergicznych bydła, a także ścisły nadzor nad zal<ładami
jego uboju na terenie Bieszczad. Działania te pomogą
w opracowaniu strategii ukierunkowanej na ograniczenie
prawdopodobnego WĘenia My c o b ac t erium óovls pomię-
dzy bydłem a wysoce homozygotycznąpopulacją zubrów
i innymi zwierzętami wolno żyjącymi. Strategia powinna
r ow nież uwz ględniać nieb ezpie czeństwo zakażeń My c o -
bacterium bovis l.;lIudzi (4,9),

piśmiennictwo

1 Anon ,. Księga zaraźliwych chorób zwierząt województwa krośnieńskiego pro-
wadzona w latach 197 5-1997 Wojewódzki Inspektorat WeterynaTii w Krośnię.

2 Benham P. F, Broom D M.: Interactions between cattle and badgers at pasture
with reference to bovine tuberculosis transmission, Br. Vet. J. 1989, l45,ż26-
-229

3 Bollo E , Ferroglio E , Dini V, Mignone W, Biolatti B , Rosst L.,. Detection of
Mycobacterium tuberculosis complex in lymph nodes ofwild boar (Sus scrofa)
by a target - amplified system. J Vet. Med B 2000, 4'7 ,337 -342.

4 Cobos-Martin L , Montes-'[/argas J., Rivera-Gutierezz S , Liecea-Navaro A.,
Gonzales Y., Merchand J. A , Estrada-Gaysl1.: A novel multiplex-PCR for the
rapid identification olMycobacterium bovis in clinical isolates ofboth veterina-

ry and human origin Epidemiol Infect. 2003, 130, 485-490
5 Fronthinghanl R: Differentiation olstrains in MycobacteIium fubeIculosis com-

plex by DNA sequetrce polymorphisms, including rapid identification of
M bovis BCG. J. Clin, Microbiol. 1995, 33, 840-884.

6.Hancox M.: Bovine tuberculosis in wildlife and cattle: a reappraisal of compa-
rative aetiology and pathogenesis. Microbial Pathogenesis 1995, 19,273-219

7 .Kita J., Anusz K., Zaleska M., Malicka E , Bielecki W., Osińska B , Kowalski B ,

Krasiński Z., Demiaszkiewicz A , Rhyan J., KoIipinski M.: Relationships among
ecology, demography and diseases olEuropean bison (Bison bonasus). Polish
J Vet. Sci. 2003, 6, ż61-266.

S.Liebana E, Aranaz A, Mateos A, Vilafranca M., Gomez-Mampaso R,
Tercero J., Alemany J., Suarez G,, Domingo Z.: Simple and rapid detection of
Mycobacterium tuberculosis complex organisms in bovine tissue samples by
PCR J Clin. Microbiol 1995, 33, 33-36

9.McKee M., Jacobson B : Public health in Europe. Lancet 2000, 356,665-]0.
10.Neil/ S. D , Pollock J. M., Byson D B , Hanna J.: Pathogenesis of Mycobacte-

rium bovis infection in cattle. Vet Microbiol. 1994, 40, 41-52
lI O'BrienD J.,FitzgeraldS.D,LyonT,J.,ButlerK.L.,FierkeJ.S.,ClarkeK.R,

Schmitt S M., Cooley T. M., Dewy D. E : Tuberculous lesions in free-ranging
whitełailed deer in Michigan. J. Wildlile Dis. 2001,3],608-613.

lż O'Brien D. J., Schmitt S. M., Fierke J. S., Hogle S. A., Wnterstein S. R.,
Cooley T. M., Moritz I,T. E., Diegel K. L , Fitzgerald S. D., Berry D. E.,
Kaneene J. B : Epidemiology of Mycobacterium bovis in free-ranging white-
łailed deer, Michigan, USA, l995-2000, Prev. Vet. Męd,.2002,54,47-63.

13. Olech I/.: The history and crment situation of European bison (Bison bonasus
Linnaeus, 1758). Natur Kulturlandschaft 2000, 4, 352-356

l4. Prodinger W M., Eigenller A , Allerberger F., Schonbauer M., Glamisching W.:

lnlection of red dee1 cattle, and humans with Mycobacterium bovis subsp.
caprae in Western Austria. J Clin Microbiol 2002, 40, 227 0-227 2.

15 Smith G C : Models of Mycobacterium bovis in wildlife and cattle Tuberculo-
sis 2001, 81, 51-56.

I6.ThoenC. O,ThrolsonK.J., MillerL D, Himes E M.,MorganR Z.:Pathoge-
nesis of Mycobacterium bovis infection in Ameńcan bison. Am. J. Vet. Res.
1988,49, 1861-1866.

I'7.Zurawski C., Lipiec M.: Przypadek uogóInionej gruźlicy u żubra Medycyna
Wet 1997, 53,90-9ż.

l8.Zurawski C., Lipiec M.:IlfekcjaMycobacterium bovis u żubra. Medycyna Wet.
i998,54, 178-180.

19. Zurawski C , Lipiec M.: Dzlkie zwierzętajako rezerwuar Mycobacterium bovis
w przyrodzie Nowa Weterynaria 1998, 3, 21 -25

Adres autora: lek. wet. Mirosław Welz, ul. Ściegiennego 6, 38-400 Krosno


