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Dobrostan

• Stan zdrowia psychicznego i fizycznego, spełniany w warunkach harmonii 
ustroju ze środowiskiem (Hughes, 1989).

• Zespół warunków pokrywających potrzeby biologiczne ustroju 
umożliwiające ujawnienie pełni możliwości genetycznych (Sainsbury, 1984).

• Stan ustroju, w którym zwierzę radzi sobie z niekorzystnymi warunkami 
środowiskowymi  (Broom i Johnson, 2000).

• Status zwierzęcia i jakość jego bytu, na który składa si ę zaspokojenie 
wszystkich potrzeb, nie tylko w zakresie pokarmowym, dobrej opieki 
zdrowotnej, odpowiednich pomieszczeń hodowlanych, lecz i jego wymagań 
wynikających z potrzeb psychicznych, objawiających się właściwym, 
charakterystycznym dla danego gatunku behawiorem (Kołacz, 1999).



Ochrona zdrowia żubra  - niepokój    ból    stres    dystres agresja   choroba

Ochrona zdrowia żubra:

w transporcie                               (niepokój    ból    stres) 

w okresie adaptacji – kwarantanny  (niepokój    ból    stres    dystres agresja   choroba)

na wolności                 (niepokój    ból    stres    dystres agresja   choroba )



Ochrona zdrowia żubra:

• w transporcie                               (niepokój    ból    stres) 

• Skrzynie o wymiarach dostosowanych do wielkości żubra.

• Pojazdy przystosowane do transportu zwierząt.



Ze względu na 
odmienne 
podejście, ten 
obraz proszę 
przenieść do 
schowka.
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Paśnik do podawania siana.
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Ochrona zdrowia żubra:

w okresie adaptacji – kwarantanny 

(niepokój    ból    stres    dystres agresja   choroba)

• Obserwacja żubrów, z uwzględnieniem ich zachowania, pobierania 
pokarmu, ew. objawów chorobowych.



Ochrona zdrowia żubra:

na wolności                 

(niepokój    ból    stres    dystres agresja   choroba )

• MONITORING ZDROWIA ŻUBRÓW



• MONITORING ZDROWIA ŻUBRÓW

• Badania parazytologiczne (koproskopowe) – nie przeprowadza się 
zabiegów profilaktycznego odrobaczania

• Eliminacje osobników ze względów humanitarnych 

• Badania przesiewowe eliminacja ze względów epizootycznych





Zagrożenia:

• choroby zakaźne (gruźlica, pryszczyca, choroba błękitnego języka, 

choroba Schmallenberg),  

i 

• inwazyjne (pasożytnicze) - nicienie żołądkowo- jelitowe, 

płucniaki, telazjoza, przywry (motylica wątrobowa), tasiemczyce, 

• zagęszczenie populacji (stres [hierarchia], niedobory pokarmowe, 
zgryzanie drzew)




