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Autoreferat 

1. Imię i nazwisko: Katarzyna Tajchman 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

2.1. Studia magisterskie (2001-2006) na kierunku Ochrona środowiska na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie; dyplom z wyróżnieniem - magister 

inżynier ochrony środowiska, 2006. 

2.2. Studia doktoranckie (2006-2010) na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; dyplom - doktor nauk rolniczych w 

zakresie zootechniki, o specjalności - hodowla zwierząt łownych, 2010, tytuł 

rozprawy doktorskiej: "Charakterystyka genetyczna populacji dzików (Sus 

scrofa scrofa) na terenie Polski z wykorzystaniem metod molekularnych". 

2.3. Studia podyplomowe (2012-2013) na kierunku Zarządzanie projektami 

badawczymi i pracami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacyji 

w Lublinie. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

3.1. Od 15 stycznia 2011 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład 

Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody na stanowisku starszego technika. 

3.2. 2012 -2013 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 

(umowa zlecenie, prowadzenie zajęć dydaktycznych). 

3.3. Od 1 lutego 2013 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii 

Krajobrazu i Ochrony Przyrody na stanowisku asystenta. 

3.4. Od 1 marca 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Hodowli 

Zwierząt Towarzyszących i Dzikich na stanowisku asystenta. 

3.5. Od 1 marca 2017 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii i 

Dobrostanu Zwierząt, Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich na stanowisku adiunkta. 

 

4. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego  

Moje zainteresowania naukowe związane są głównie z gospodarką łowiecką, ochroną 

zwierząt, hodowlą jeleniowatych fermowych oraz wartością odżywczą mięsa zwierząt 

dzikich i fermowych. Na moje osiągnięcia w pracy szczegółowo zestawione w załączniku 
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4, składa się 108 opracowań w tym 102 po doktoracie. Wśród nich: 16 artykułów w 

czasopismach z listy A MNiSW, 19 z listy B MNiSW (2 przed doktoratem), oraz jednego 

podręcznika i 14 rozdziałów w monografiach (4 przed doktoratem). Moje współczynniki 

naukometryczne wynoszą (na dzień składania wniosku): IF = 15,235 (po doktoracie 15,235), 

indeks Hirscha = 2 (według bazy Web of Science), sumaryczna liczba punktów według 

MNiSW = 843 (przed doktoratem 21), liczba cytowań publikacji według bazy Web of 

Science 6 (bez autocytowań 3). 

Ponadto brałam czynny udział w 18 konferencjach, w tym na 4 o zasięgu 

międzynarodowym, na których wygłosiłam lub przedstawiłam w formie posteru łącznie 33 

opracowań (Załącznik Nr 4, pkt. II. 7), oraz których problematykę przedstawiłam w 

artykułach, doniesieniach naukowych, rozdziałach monografii. Jestem również autorem 25 

artykułów popularnonaukowych. 

Jako wykonawca uczestniczyłam w 3 projektach badawczych:  

- z Narodowego Centrum Nauki - Biostrateg 2/297267/14/NCBR/2016 pt. „Kierunki 

wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach 

zrównoważonego rozwoju” -  zadania „Wykorzystanie zwierząt gospodarskich ras 

lokalnych w ochronie i właściwym zagospodarowaniu siedlisk cennych przyrodniczo”, 

podzadania „Ocena populacji zwierzyny bytującej w ekosystemach nieleśnych chronionych 

w systemie wolnego wypasu”,   

- w projekcie finansowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 

Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (umowa nr OR.271.3.21.2017) pt. 

„Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej łosia Alces 

alces w Polsce” (Załącznik Nr 6).  

- 2011 - 2012 r. projekt badawczo-wdrożeniowy nr ZZC-U-60 pt.: „Testowanie urządzeń 

technicznych płoszących zwierzęta przed kolizjami z taborem kolejowym” finansowanego 

przez KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji Spółka Akcyjna. Jednym z 

etapów tego projektu było wyznaczanie tras migracji zwierząt przez linię kolejową LHS w 

Roztoczańskim Parku Narodowym (Załącznik Nr 6). 

Od 2015 roku byłam kierownikiem następujących zadań badawczych finansowanych 

ze środków „Młodzi Naukowcy” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: 

- 2015 - Stworzenie mapy wypadków ze zwierzętami w mieście Lublin; 
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- 2016 - Monitoring parazytologiczny dzikich przeżuwaczy (jeleń szlachetny, sarna 

europejska, daniel) pozyskanych na terenie nadleśnictwa Lubartów, Janów Lubelski oraz 

dwóch nadleśnictwach z województwa podkarpackiego; 

- 2017 - 2018 - Wpływ dodatków mineralnych w żywieniu danieli fermowych na wzrost i 

rozwój poroża, mięsność oraz behawior. 

 

 Wykonałam jedną recenzje artykułu naukowego w bazie JCR oraz dwie artykułów 

w czasopismach z listy B MNiSW .  

Złożyłam dwa wnioski o finansowanie do Narodowego Centrum Nauki: 

- N N304 398338 „Charakterystyka genetyczna krajowej populacji dzika (Sus scrofa) na 

podstawie markerów genetycznych” - przed doktoratem - 2009 - niefinansowany 

- Miniatura 3 - 2019/03/X/NZ9/00234 „Ocena przydatności danieli (Dama dama) do 

hodowli fermowej na podstawie poziomu kortyzolu i serotoniny w osoczu krwi oraz testów 

behawioralnych - 2019 - niefinansowany 

W 2009 roku odbyłam dwutygodniowy staż naukowy w w Instytucie Genetyki i 

Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu w celu poszerzenia wiedzy i 

praktyki laboratoryjnej dotyczączej badań w zakresie genetyki populacyjnej. 

Od 2015 roku do dnia dzisiejszego współpracuję ze Stacją Badawczą w Kosewie 

Górnym Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk. 

Współpraca składa się na półroczy staż (Załącznik Nr 6) podczas którego poszerzyłam 

wiedzę na temat hodowli jeleniowatych – ich behawioru, żywienia, praktyk zootechnicznych 

stosowanych w tego typu hodowlach, optymalizacji dobrostanu zwierząt. 

Byłam współwykonawcą ekspertyz przyrodniczych (2012 - 2013) - Raporty 

oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięć polegających na konserwacji rzek: 

Orlanka i Łoknica oraz odprowadzalnika D.  

Swoją aktywność naukową rozwijam również poprzez współpracę z licznymi 

jednostkami naukowymi macierzystej Uczelni oraz innymi jednostkami krajowymi i 

zagranicznymi. Współautorzy moich publikacji i prezentacji konferencyjnych mają afiliacje: 

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk,  Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Czech University of Life Science in Prague, 

Uniwersytetu w Aveiro, Campus de Santiago in Portugal (Załącznik Nr 6).  
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5. Jednotematyczny cykl publikacji, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b. Ustawy. 

Analiza przydatności wskaźników hematologicznych i zawartości wybranych 

minerałów w tkankach samców danieli fermowych (Dama dama) w dostosowaniu 

diety i warunków zimowania w Polsce 

W skład osiągnięcia wchodzą następujące publikacje (kolejność publikacji zgodna z 

kolejnością ich omawiania): 

1. Tajchman K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Żółkiewski P. 2018. Requirements and role of 

selected micro and macro elements in nutrition of cervids (Cervidae) - review. Applied 

Ecology And Environmental Research 16(6):7669-7686. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1606_76697686. 

 

IF = 0,689, pkt MNiSW = 15,0 

 

Mój udział procentowy szacuję na 60% - twórca hipotezy badawczej, interpretacja 

wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, wybór czasopisma, korekta redakcyjna. 

 

2. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilev E. 2020. Effects of 

supplementation with different levels of Ca and P on mineral content of first antler, bone, 

muscle and liver of farmed fallow deer (Dama dama). Canadian Journal of Animal 

Science DOI http://dx.doi.org/10.1139/CJAS-2018-0234. 

 

IF = 0,850, pkt MNiSW = 40,0 

 

Mój udział procentowy szacuję na 60% - twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca 

badań, przygotowanie materiału do badań, interpretacja wyników, przygotowanie 

manuskryptu artykułu, wybór czasopisma, korekta redakcyjna. 

 

3. Tajchman K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Kowalczuk-Vasilev E., Dąbrowski R. 2019. 

Effect of Ca and P supplementation on the haematological parameters and content of 

selected minerals in the blood of young farmed fallow deer males (Dama dama). Biologia 

https://doi.org/10.2478/s11756-019-00310-2. 

 

IF = 0,728, pkt MNiSW = 40,0 

 

Mój udział procentowy szacuję na 60% - twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca 

badań, przygotowanie materiału do badań, interpretacja wyników, przygotowanie 

manuskryptu artykułu, wybór czasopisma, korekta redakcyjna. 

 

4. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilev E., Dąbrowski R. 2019. Impact of 

day length and total protein content in the diet of farmed fallow deer (Dama dama) on 

their plasma mineral level and haematological indices. Applied Ecology And 

Environmental Research 17(6): 14729-14750. 

http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1706_1472914750 

 

http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1606_76697686
http://dx.doi.org/10.1139/CJAS-2018-0234
https://doi.org/10.2478/s11756-019-00310-2
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IF = 0,689, pkt MNiSW = 40,0 

 

Mój udział procentowy szacuję na 60% - twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca 

badań, przygotowanie materiału do badań, interpretacja wyników, przygotowanie 

manuskryptu artykułu, wybór czasopisma, korekta redakcyjna. 

 

5. Tajchman K. 2019. Selected haematological indices in farmed male fallow deer (Dama 

dama) depending on the different conditions during the wintering period. Veterinarni 

Medicina 64, 379-385. https://doi.org/10.17221/3/2019-VETMED. 

 

IF = 0,636, pkt MNiSW = 70,0 

 

Mój udział procentowy szacuję na 100% - twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca 

badań, przygotowanie materiału do badań, interpretacja wyników, przygotowanie 

manuskryptu artykułu, wybór czasopisma, korekta redakcyjna. 
 

Wszystkie prace zostały opublikowane w czasopismach z listy JCR. Sumaryczny 

współczynnik wpływu (IF) zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 3,592, suma punktów 

MNiSW za ww. publikacje zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 205 (Załącznik Nr 4). 

Oświadczenia współautorów znajdują się w Załączniku Nr 5. 
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Wstęp  

 Problematyka badawcza z zakresu wpływu i znaczenia suplementacji (zwłaszcza 

wapniem - Ca i fosforem - P) oraz zapewnienie jeleniowatych fermowych odpowiednich 

warunków zimowania przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu zleży od wieku, płci oraz 

warunków klimatycznych i środowiskowych. Niewiele tego typu badań przeprowadzono na 

danielach (Dama dama) które w Polsce są najczęściej hodowanym spośród jeleniowatych 

gatunkiem (FEDFA 2018). Większość szczegółowych badań dotyczyła jelenia iberyjskiego 

(Cervus elaphus hispanicus) (Landete-Castillejos i in. 2007b; Landete-Castillejos i in. 

2007c; Landete-Castillejos i in. 2012) oraz jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) (Borsy i 

in. 2009; Stéger i in. 2010). Co ważne doświadczenia te zwykle przeprowadzane były na 

terenie Hiszpanii która charakteryzuje się suchym klimatem śródziemnomorskim, znacznie 

różniącym się od wilgotniejszego klimatu umiarkowanego w Polsce, a wapń i inne składniki 

mineralne są znacznie łatwiej dostępne z gleby hiszpańskiej niż polskiej. Potwierdza to 

konieczność dostosowania składu diety jeleniowatych fermowych, zwłaszcza danieli, w 

Polsce i krajach o podobnym klimacie umiarkowanym do czego nawiązuje pozycja 1. którą 

stanowi praca przeglądowa. 

 Zarówno mikro-, jak i makroelementy (szczególnie Ca, P) oraz zawartość białka 

całkowitego w diecie są bardzo ważne w żywieniu jeleniowatych i niezbędne do budowy 

masy kostnej i poroża (Landete-Castillejos i in. 2007b; Landete-Castillejos i in. 2012; 

Ceacero i in. 2015a; Chen i in. 2008). Poroża, które są zrzucane co roku, są kosztownymi 

strukturami, które odzwierciedlają jakość odżywczą i jakość siedlisk, stanowiąc 1-5% masy 

ciała (Huxley 1931) i 19% masy szkieletu (Gómez i in. 2012). Poroże składa się głównie z 

białka - 45%, wapnia - 22% i fosforu - 11%. Ponadto ich szybki wzrost jest związany z 

wysokim zapotrzebowaniem na minerały, które są przemieszczane ze szkieletu w procesie 

zwanym cykliczną fizjologiczną osteoporozą (Banks i in. 1968a; Zannèse i in. 2006; Borsy 

i in. 2009; Stéger i in. 2010; Ceacero 2015a; Ceacero i in. 2015b). Niemniej jednak cechy 

poroża zależą od diety; stąd ich skład mineralny odzwierciedla dostępne zasoby 

żywnościowe (Dryden 2011; 2016; Landete-Castillejos i in. 2007a; b; 2010; 2013). Poroże 

zawiera około 44% materii organicznej (głównie białka) i 56% materii nieorganicznej. Część 

nieorganiczna składa się z 48% fosforanu wapnia, 5% węglanu wapnia i 2% węglanu 

magnezu oraz innych związków mineralnych (Pis i in. 1994; Nowicka i in. 2006; Stachowicz 

2010). Dlatego tak ważne jest by zapewnić zwierzętom 
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odpowiednio zbilansowaną dietę zależą od wieku (Ceacero i in. 2015; Estévez i in. 2009; 

Landete-Castillejos i in. 2007b).  

W przypadku jeleniowatych o masie ciała przekraczającej 60 kg minimalne dzienne 

zapotrzebowanie wynosi odpowiednio 2,7 i 2,2 g dla Ca i P (National Research Council 

2007). Proces mineralizacji poroża jest tak dużym wysiłkiem dla organizmu (Landete-

Castillejos i in. 2012), że typowa dieta może być niewystarczająca do pokrycia dużego 

zapotrzebowania na Ca i P w tym czasie. Młode samce wymagają stosunkowo dużych ilości 

białka (do 22%) i odpowiednich poziomów Ca (0,45%) i P (0,28%) w porównaniu do innych 

grup (United States Department of Agriculture - Natural Resources Conservation Service 

1999). Zalecany poziom Ca i P w diecie jelenia wynosi Ca = 0,5-1,0 g / dzień, a P = 0,25-

0,5 g / dzień dla młodych karmionych mlekiem matki (Ullrey 1982) i Ca = 6,0 g / dzień, a P 

= 4,0 g / dzień dla cieląt młodszych niż 1 rok (Perkins 1991), w zależności od fazy wzrostu: 

szkieletu - 34 g / dzień Ca i P, poroża - 100 g / dzień Ca i P (Chen i in. 2008, Landete-

Castillejos i in. 2007a). Z kolei zalecane poziomy Ca i P w diecie jeleniowatych starszych 

wynoszą odpowiednio 0,9-6,4 g / dobę i 1,4-5,6 g / dobę (Perkins 1991, Landete-Castillejos 

i in. 2007a).  

Jak wcześniej wspominano dodatkowym elementem w chowie danieli fermowych 

jest odpowiednio zbilansowana dieta zwłaszcza podczas wzrostu poroża. Richardson i in. 

(2008) wykazał, że rosnące poroże składa się prawie całkowicie z białka (kolagenu) i 

zazwyczaj z 35–45 procent białka po stwardnieniu lub „mineralizacji”. Podczas wzrostu 

poroża samce wymagają diety o wartości 13–16 procent białka rozwój wraz z innymi 

wymaganymi składnikami odżywczymi. Tylko 6–10 procent białka jest potrzebne do 

utrzymania dorosłego jelenia (Richardson i in. 2008). Rozwój poroża jelenia zależy głównie 

od odżywiania, genetyki i wieku (Ullrey 1982). Wykazano, że jelenie białoogonowe 

(Odocoileus virginianus) wymagają diety zawierającej od 13 do 16 procent surowego białka 

(w tym odpowiedniego poziomu węglowodanów, tłuszczów, minerałów i witamin), aby 

wyrazić swój potencjał genetyczny rozwoju poroża. W innych badaniach wykazano, że 

dzikie jeleniowate wymagają około 5% surowego białka suchej masy do utrzymania, ale 

25% do rozmnażania (Dryden 2011; Felton i in. 2018). Naturalna pasza dla północnych 

jeleniowatych zawiera zazwyczaj 5–15% surowego białka, z rzadkimi skrajnościami 

wynoszącymi 25–30% (Marell i in. 2006; Wam i in. 2016). Celem diety białkowej i 

suplementacji jest zatem dostarczenie dodatkowych składników odżywczych do naturalnej 

diety jeleniowatych w okresie, gdy rodzima pasza jest uważana za 
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nieodpowiednią pod względem ilości lub jakości (szczególnie w miesiącach zimowych w 

strefie klimatu umiarkowanego). Ponadto Felton i in. (2018) ujawnił brak dowodów na to, 

że jeleniowate silniej wybierają białko latem niż zimą. Warto podkreślić, że w warunkach 

hodowlanych ilość paszy spożywanej przez jeleniowate można kontrolować tylko zimą, 

czyli poza okresem wypasu. 

Wzrost poroża regulowany jest również przez gospodarkę hormonalną, na którą 

wpływa codzienny fotoperiodyzm (Jaczewski 1954). Długość dnia jest niezwykle ważna w 

życiu jeleniowatych (Jaczewski 1954; Pollock 1975), szczególnie w ich gospodarce 

hormonalnej (Asher i in. 1989; Suttie i in. 1984; Sempere i in. 1992; Elliott i in. 1996), które 

mogą wpływać na podstawowe parametry hematologiczne. 

Udowodniono, że zmiany w żywieniu zwierząt wpływają na podstawowe parametry 

hematologiczne i stężenie minerałów we krwi (Kováč i in. 1997). Ponadto krew to żywa 

tkanka złożona z różnych komórek zawieszonych w płynnej jej części - zwanej osoczem. 

Jego składniki tworzą wysoce rozwinięty system obrony i transportu, od którego w dużym 

stopniu zależy zdrowie zwierząt. Jest to między innymi transporter różnych związków, który 

dostarcza komórkom tlenu, składników odżywczych, usuwa dwutlenek węgla i inne 

niepotrzebne lub szkodliwe produkty uboczne metabolizmu, ale jest także nośnikiem 

hormonów, chemicznych substancji przekaźnikowych, a zatem uczestniczy w 

przekazywanie informacji w całym ciele. Krew bierze też udział w regulacji temperatury 

ciała, pełni funkcje obronne, chroni przed patogenami, leczy ciało - dzięki swoim 

właściwościom krzepnięcia. Tkanka ta jest bardzo wrażliwym wskaźnikiem zmian 

metabolicznych zarówno w stanie fizjologicznym, jak i patologicznym zwierząt (Weiss i 

Wardrop, 2010). Dlatego też badania w dużej części opierają się na wskaźnikach 

hematologicznych oraz zawartości wybranych minerałów w osoczu krwi.  

 

 

 

 

 



Katarzyna Tajchman Autoreferat Załącznik Nr 3 

17 

 

Opisane wyżej badania pozwalają na sformułowanie hipotezy badawczej 

jednotematycznego cyklu prac: 

Parametry hematologiczne i zawartości wybranych minerałów w tkankach samców 

danieli fermowych (Dama dama) jako wskaźniki w dostosowaniu diety i warunków 

zimowania w Polsce. 

W celu udowodnienia hipotezy badawczej przyjęto następujące założenia i cele 

naukowe cyklu prac: 

 Dostosowanie diety oraz warunków zimowania samców danieli fermowych 

hodowanych na obszarze objętym klimatem umiarkowanym na podstawie:  

- zawartości makroelementów w pierwszym porożu, kościach, tkance mięśniowej i wątrobie  

- zawartości wybranych minerałów w osoczu krwi  

- wskaźników hematologicznych 

- masy ciała  

- długości lub masy nakładanych poroży. 

Materiał badawczy 

 Daniele fermowe (Dama dama) 

 Badania przeprowadzono w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii Polskiej 

Akademii Nauk, Kosewo Górne (Region Warmii i Mazur; Polska; N: 53o48 '; E: 21o23'). 

Wszystkie eksperymenty zostały wykonane za zgodą Lokalnej Komisji Etyki 0069, 

Uchwała nr 42/2016. W pierwszej z prac o charakterze doświadczalnym (2) poddano 

badaniom 18 samców danieli fermowych w pierwszym roku życia podzielonych na trzy 

równe grupy (n = 6), które żywiono dietą o różnej zawartości Ca i P w dawce pokarmowej 

w okresie zimowym (grudzień-kwiecień). W drugiej z prac o charakterze doświadczalnym 

(3) poddano doświadczeniom 24 zwierząt z dwóch grupy w celu wykazania 

szczegółowszego wpływu  Ca i P w ich diecie. 

 W trzeciej i czwartej z prac o charakterze doświadczalnym (4 i 5) poddano badaniom 

36 samców danieli fermowych podzielonych na trzy równe grupy (n = 12) w 
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wieku 3-6 lat, które żywiono dietą o różnej zawartości białka całkowitego w dawce 

pokarmowej oraz o zmienionym fotoperiodyzmie w okresie zimowym (grudzień-kwiecień) 

przez okres dwóch lat. 

Przebieg przeprowadzonych doświadczeń 

 Doświadczenia zostały przeprowadzone w okresie zimowym przez okres 5 miesięcy 

od grudnia do kwietnia kiedy jest możliwość kontrolowania pobierania paszy przez 

zwierzęta.  

 W pierwszej z prac o charakterze doświadczalnym (2) zwierzęta otrzymywały 

odpowiednią dietę: 

- grupa kontrolna C - standardowe żywienie fermowe. Każde zwierzę spożywało średnio 

260 g dziennie mieszanki zawierającej: 70% zmiażdżonego owsa, 15% koncentratu rzepaku 

(zawierającego 33% surowego białka; Eko-pasz, Mońki, Polska) i 15% koncentratu soi (o 

45% zawartości surowego białka ; Eko-pasz, Mońki, Polska). W tej grupie zwierząt nie 

podawano suplementów diety, 

- grupa eksperymentalna I - standardowe żywienie fermowe, jak opisano powyżej dla grupy 

kontrolnej uzupełnionej 6,5 g (co odpowiada 2,5% standardowego żywienia fermowego) 

mieszanką mineralną „Cielak B Plus” (LNB, Cargill, Polska), 

- grupa eksperymentalna II - standardowe żywienie fermowe, jak opisano powyżej dla grupy 

kontrolnej uzupełnionej 6,5 g (co odpowiada 2,5% standardowego żywienia fermowego) 

mieszanką mineralną „Cielak B Plus” (LNB, Cargill, Polska) oraz 0,9 g fosforanu 

monowapniowego w celu zwiększenia spożycia Ca i P odpowiednio do 25% i 13%. 

 Uszczegóławiając grupa kontrolna (C) otrzymywała około 4,2 g / dzień Ca i 3,1 g / 

dzień P. Pierwsza grupa eksperymentalna (I) otrzymywała dodatkowo 1,2 g / dzień Ca i 0,47 

g / dzień P, podczas gdy druga grupa eksperymentalna (II) dodatkowo uzupełniono 1,8 g / 

dzień Ca i 0,9 g / dzień P, zgodnie z zaleceniami zaproponowanymi przez Perkinsa (1991) i 

Landete-Castillejos i in. (2007a). 

 Zwierzęta ważono na początku eksperymentu (grudzień 2016) i po kresie zimowym 

(kwiecień 2017) oraz przed ubojem (sierpień 2017). Ponadto przed ubojem dokonano 

pomiaru długości poroży.  
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 Krew pobierano przed ubojem z żyły szyjnej zewnętrznej (vena jugularis externa) w 

objętości 5 ml kiedy zwierzęta przebywały w poskromie bez potrzeby sedacji. Po uboju od 

każdego zwierzęcia gromadzono poroża, kości śródstopia (ossa metatarsalia), 200 g tkanki 

mięśniowej (z grupy mięśni czaszki) i 200 g wątroby. Kości śródstopia wypreparowano 

przez usunięciu skóry, mięśni i ścięgien nożem ze stali nierdzewnej. Tkankę mięśni pobrano 

z głów danieli za pomocą noża ze stali nierdzewnej. Całe poroże i kości wysuszono i 

rozdrobniono za pomocą wiertarki dentystycznej, po czym zebrano 10 g sproszkowanego 

poroża i 100 g sproszkowanej kości.  

 W drugiej z prac o charakterze doświadczalnym (3) brały udział zwierzęta z grupy 

doświadczalnej I i II.  

 Próbki krwi w celu oznaczeni parametrów hematologicznych pobierano od zwierząt 

według wyżej opisanej procedury tylko przed okresem suplementacji (grudzień 2016) i po 

okresie zimowym (kwiecień 2017)), ponieważ ubój wywiera niekorzystne skutki i wyniki 

mogą być nieporównywalne z wynikami uzyskanymi w innych terminach (Marco i Lavín 

1999; Kocan i in. 1981). W celu oznaczenia zawartości wybranych minerałów (cynku - Zn, 

fosforu - P, magnezu - Mg, miedzi - Cu, wapnia - Ca, żelaza - Fe) krew pobierano w trzech 

terminach również przed ubojem (sierpień 2017). 

 W trzeciej i czwartej z prac o charakterze doświadczalnym (4 i 5) wzięło udział 36 

samców danieli w 3-6 roku życia podzielonych analogicznie na trzy równe grupy (n = 12) 

otrzymujące różne dawki pokarmowe przy zapewnionych różnych dziennych okresach 

fotoperiodu w miesiącach zimowych (od stycznia do końca marca 2016 r. i od grudnia 2016 

r. do końca marca 2017 r.): 

- grupa eksperymentalna I - standardowe żywienie fermowe o poziomie białka całkowitego 

16% (każde zwierzę spożyło średnio 600 g mieszanki dziennie o następującym składzie: 

70% zmiażdżonego owsa w 15% uniwersalnego koncentratu rzepaku (producent: Eko -pasz, 

Mońki, Polska) zawierający 33% surowego białka i 15% uniwersalnego koncentratu 

sojowego (producent: Eko-pasz, Mońki, Polska) o zawartości 45% surowego białka). Dieta 

obejmowała kiszonkę z siana i traw dostarczaną ad libitum oraz mieszankę pasz mineralnych 

Opas Ekstra 7669 z LNB (producent: Cargill, Polska). Dodatek stanowił 2,5% 

standardowego żywienia fermowego - 15 g. Zwierzęta z grupy eksperymentalnej I trzymano 

na wybiegu między 7:00 a 15:00 a pozostała część doby spędzały w pomieszczeniu  o 

naturalnej długości światła dziennego, 
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- grupa eksperymentalna II - żywienie było identyczne jak w grupie eksperymentalnej I. 

Grupa II została poddana zmienionym warunkom fotoperiodycznym, tj. długość dnia została 

sztucznie przedłużona w stosunku do warunków naturalnych. Zwierzęta z grupy 

eksperymentalnej II trzymano na wybiegu między 7:00 a 15:00 a pozostała część doby 

spędzały w pomieszczeniu. Budynek został wyposażony w elektryczne lampy LED o mocy 

nominalnej 18 W i deklarowanym strumieniu światła 1850 lumenów. Emitowane światło 

było zimne białe (temperatura barwowa 6000 K). Intensywność światła w pomieszczeniu i 

na zewnątrz mierzono za pomocą luksometru AB-8809A (producent: Abatronic, Radom, 

Polska). 

 Zgodnie z przyjętymi założeniami długość dnia została przedłużona przez 

oświetlenie pomieszczenia od stycznia do końca marca 2016 r. i od grudnia do końca marca 

2017 r. Niestety, ta sama długość planu sztucznego oświetlenia nie została zastosowana w 

obu lat, ponieważ w pierwszym roku praca związana z corocznymi zabiegami hodowlanymi 

była opóźniona o miesiąc. Światło w schronie było włączane i wyłączane automatycznie. 

Porównanie długości naturalnego światła dziennego i zastosowanego reżimu 

fotoperiodycznego przedstawiono na ryc. 1. 

 

Ryc. 1. Porównanie naturalnej długości dnia w Polsce i reżimu fotoperiodycznego w 2016 i 

2017 r. (Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilev E., Dąbrowski R. Impact of day length and 

total protein content in the diet of farmed fallow deer (Dama dama) on their plasma mineral level and 

haematological indices. Applied Ecology And Environmental Research 17(6): 14729-14750. 

http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1706_1472914750). 
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- grupa kontrolna III - standardowe żywienie fermowe o zawartości białka całkowitego 10%. 

Dieta obejmowała kiszonkę z siana i traw dostarczaną ad libitum oraz mieszankę pasz 

mineralnych Opas Ekstra 7669 z LNB (producent: Cargill, Polska). Dodatek stanowił 2,5% 

standardowego żywienia gospodarstw - 15 g. Grupa była na  wybiegu przez całą dobę i 

poddana działaniu naturalnej długości światła dziennego. 

 W celu oznaczenia wybranych parametrów hematologicznych i zawartości 

wybranych minerałów w osoczu pobierano krew od zwierząt w dwóch terminach: przed i po 

okresie zimowym w 2016 i 2017 r. W tym samych okresach oznaczano również masę ciała 

danieli. W okresie pastwiskowym podczas wycierania poroży ze scypułu dokonywano 

zabiegu obcinania poroży.  

 W czwartej z prac o charakterze doświadczalnym (5) wykorzystano wyniki pełnej 

analizy wskaźników hematologicznych z pierwszego roku doświadczenia w celu określenia  

szczegółowszego wpływu zawartości białka całkowitego w diecie danieli oraz długości 

światła dziennego na wybrane parametry.  

Zastosowane metody badawcze 

1) oznaczenie zawartości makroelementów (wapń - Ca, potas - K, magnez - Mg, sód - Na, 

fosfor - P) w porożach, kościach, tkance mięśniowej i wątrobie 

Zawartość makroelementów (Ca, K, Mg, Na, P) w porożach, kościach, tkance mięśniowej i 

wątrobie oznaczono za pomocą spektrometrów emisji atomowej ICP-AES Thermo i CAP 

6500 DUO. 0,4 g próbek poroża i kości oraz 0,8 g próbek mięśni lub wątroby rozłożono za 

pomocą 7 ml kwasu azotowego i 1 ml nadtlenku wodoru w kuchence mikrofalowej 

Milestone 1200 MEGA. Roztwory mineralizatów uzupełniono do objętości 30 ml przy 

użyciu wody dejonizowanej. Każdą próbkę analizowano trzykrotnie i jako materiał 

odniesienia zastosowano SRM 1577c z bydła. Granice wykrywalności wynosiły [mg / kg] 

Ca = 0,004, K = 0,04, Mg = 0,001, Na = 0,11, a P = 0,08. Dane przedstawiono jako średnią 

wartość elementu docelowego zmierzoną przy następujących długościach fal: Ca: 317,933 

nm i 422,673 nm; K: 764,490 nm i 769,896 nm; Mg: 279,553 nm, 280,270 nm i 285,213 

nm; Na: 589,592 nm; P: 213,618 nm i 178,284 nm (zgodnie z procedurą laboratoryjną; PB 

34 wydanie 7 z 08.03.2017; Association of Official Analytical Chemists 2002). 

2) oznaczenie parametrów hematologicznych  
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Do analiz hematologicznych pobrano 5 ml objętości krwi do probówek próżniowych 

zawierających środek przeciwkrzepliwy (EDTA). Próbki schładzano (4–8 °C) przez 15 

minut po pobraniu i analizowano 2 lub 3 godziny później. Analizy przeprowadzono przy 

użyciu automatycznego analizatora hematologicznego Mythic 18 (Orphee S.A., Switzerlan) 

lub  Exigo BM800 (Boule Medical AB, Stockholm, Sweden). Urządzenie kalibrowano za 

każdym razem przed analizą próbek.  

3) oznaczenie zawartości wybranych minerałów (Zn, P, Mg, Cu, Ca, Fe) w osoczu krwi 

Próbki krwi pobierano w objętości 5 ml  do probówek próżniowych zawierających środek 

przeciwkrzepliwy - heparynę. Osocze krwi do analizy parametrów biochemicznych 

uzyskano przez wirowanie pełnej krwi przy 3000 rpm przez 10 min w wirówce 

laboratoryjnej (MPW-350R, MPW Medical Instruments, Warszawa, Polska) w temperaturze 

4 ° C. Po odwirowaniu oznaczono poziomy Zn, P, Mg, Cu, Ca, Fe w osoczu przy użyciu 

zestawów odczynników (BioMaxima, Lublin, Polska) zgodnie z protokołami producenta i 

analizatorem biochemicznym Metrolab 2300 GL (Metrolab SA, Buenos Aires, Argentyna). 

4) pomiar masy ciała 

Masę ciała zwierząt mierzono przed eksperymentem, po okresie zimowania i po okresie 

letnim (pastwiskowym) kiedy zwierzęta przebywały w poskromie. Za pomocą zestawu 

czujników MP 800 w połączeniu z czytnikiem ciężaru Tru-Test DR 3000 LNB (producent: 

Tru-Test Group, Auckland, Nowa Zelandia). Zgodnie z deklaracją producenta dokładność 

tego zestawu wynosiła +/- 1%, a minimalna rozdzielczość to 100 g. 

5) pomiar długości i masy poroża 

U zwierząt jednorocznych dokonywano pomiaru długości pierwszego poroża po 

zakończeniu jego rozwoju wraz z różą za pomocą taśmy mierniczej obu tyk i obliczano 

średnią pomiaru. 

U starszych zwierząt, zgodnie z rutynową praktyką zootechniczną przyjętą w gospodarstwie 

poroża obcinano na wysokości 1 cm nad różą, co jest technicznie minimalną wysokością. 

Zabieg ten nie wpływa niekorzystnie na dobrostan zwierząt doświadczalnych, ale zwiększa 

ich bezpieczeństwo w okresie godowym, ponieważ wysokie zagęszczenie stosunkowo 

dużych grup samców w gospodarstwach o ograniczonej przestrzeni zwiększa ryzyko 

poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Po usunięciu 
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wysuszonego scypułu i mineralnych zanieczyszczeń oraz po ostatecznym suszeniu (w 

warunkach naturalnych) przez 30 dni, poroże zważono (każdą tykę osobno) na wadze 

elektronicznej WLC F1/K z dokładnością +/- 0,5 g (producent: Radwag, Polska). 

Metody statystyczne 

 Analizowane wartości zostały przedstawione jako wartość średnia z odchyleniem 

standardowym i odchyleniem błędu w przypadku mierzalnych parametrów oraz jako 

liczność i odsetek w przypadku zmiennych niemierzalnych. 

 Normalność rozkładu zmiennych w pracy 2, 3, 4, 5 zweryfikowano za pomocą testu 

Shapiro-Wilka. Różnice między grupami oceniono za pomocą analizy wariancji ANOVA i 

post-hoc RIR testu Tukeya lub Kruskala-Wallisa. Zależności między makroelementami 

oceniono za pomocą współczynnika korelacji r-Pearsona. Różnice między grupami 

oceniono za pomocą Test t - studenta lub testu Manna-Whitneya. W pracy 3, 4, 5 

zastosowano test t - studenta lub test rang Wilcoxona w parach. Porównanie wyników masy 

ciała przeprowadzono za pomocą ANOVA Friedmana i Test rang Wilcoxona z poprawką 

Bonferroniego. Baza danych została skompilowana i przeprowadzono analizy statystyczne 

w oprogramowaniu Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). 

Omówienie poszczególnych prac o charakterze doświadczalnym 

 Część badań (2, 3) koncentrowała się na danielach w pierwszym roku życia. Jakość 

żywienia w najmłodszym wieku jest bardzo ważna u jeleniowatych. Wykazano, że pierwszy 

etap żywienia jeleniowatych może mieć wpływ na wielkość i masę poroża (García i in. 1999; 

Vergara i in. 2003). Korelacja między wielkością szkieletu a masą poroża jest jedną z 

najdłużej znanych zależności allometrycznych u zwierząt (Zannèse i in. 2006). Poroże jest 

jedną z najszybciej rosnących tkanek kręgowców, z szybkościami wzrostu potencjalnie 

przekraczającymi 1 cm dziennie i wykazującymi jeden z najwyższych wskaźników 

mineralizacji wśród średnich i dużych ssaków (Gómez i in. 2012). Wykazano że pierwsze 

poroże rośnie ze średnią szybkością 1,95 ± 0,05 cm na tydzień i jest najszybsze w 14 

tygodniu (Gaspar-Lopez i in. 2008). Warunki zapewnione młodemu samcowi we wczesnych 

miesiącach życia mają istotny wpływ na ostateczny rozmiar i sprawność samca. Długość 

pierwszego poroża jelenia jest cechą wskaźnikową jakości ontogennej i cechą fenotypową 

odzwierciedlającą jakość żywienia (Gaspar-Lopez i in. 2008). Ponadto prawidłowe 

odżywianie jest szczególnie ważne u młodych zwierząt, 
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ponieważ ich przetrwanie podczas pierwszej zimy zależy od osiągnięcia odpowiedniej masy 

ciała (Fennessy i in. 1991; Janiszewski i in. 2008). Warunki życia doświadczane przez 

młodego samca we wczesnych miesiącach życia mają znaczący wpływ na wzrost szkieletu. 

Badania wykazały, że wczesny wzrost jeleniowatych określa ich przyszły sukces 

reprodukcyjny i rozwój (Gómez 2004; Landete-Castillejos i in. 2007a; Gómez i in. 2008). 

 Celem badań była ocena wpływu suplementacji z podwyższonym poziomem Ca i P 

w diecie młodych samców danieli fermowych na: 

- zawartość makroelementów w pierwszym porożu, kościach, tkance mięśniowej i wątrobie  

- zawartość wybranych minerałów we krwi  

- wskaźniki hematologiczne  

- ich masę ciała i długość nakładanych poroży. 

 Wnioski wynikające z pracy 2 i 3 o charakterze badawczym:  

 Suplementacja diety młodych samców danieli fermowych miała pozytywny wpływ na 

masę ciała zwierząt i skład mineralny tkanek. Suplementacja Ca i P wykazała pozytywny 

wpływ na skład mineralny ich kości i całych poroży, a nie tylko na ich fragmenty, jak 

wykazano w wynikach badań Landete-Castillejos i in. (2007a; 2007b). Co ciekawe, nie 

udowodniono zmniejszenia zawartości minerałów kostnych na korzyść poroża. 

Zwiększenie spożycia Ca i P w diecie u danieli zwiększyło stężenie makroelementów w 

ich kościach, które służą jako rezerwuar dla późniejszego rozwoju poroża i chronią przed 

okresową osteoporozą (2).  

 Zwiększona podaż Ca i P przyczyniła się do podwyższenia zawartość Zn w osoczu i 

poprawiła niektóre wskaźniki hematologiczne (średni poziom erytrocytów (RBC), 

hemoglobiny (HGB) i hematokrytu (HCT)). Wzrost zawartości Ca i P w dawce 

pokarmowej wywarł pozytywny wpływ na stężenie minerałów we krwi danieli 

fermowych (zaobserwowano wzrost Cu w obu grupach badawczych i Fe w pierwszej 

grupie po okresie zimowym) (3).  

 Średni poziom erytrocytów (RBC), hemoglobiny (HGB) i hematokrytu (HCT) był 

wyższy w grupie o podwyższonej zawartości Ca i P po okresie zimowania. 
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Zmiana była statystycznie istotna (p <0,05) w przypadku RBC i HCT. Pozostałe 

parametry hematologiczne (średnia objętość krwinek (MCV), średnia masa hemoglobiny 

w krwince czerwonej (MCH), średnia stężenie hemoglobiny w krwinkach (MCHC) i 

liczba płytek krwi (PLT)) uległy obniżeniu. Wzrost zawartości Zn był obserwowany w 

osoczu zwierząt poddanych ubojowi. Stężenie innych minerałów w osoczu krwi 

nieznacznie się zmniejszyło po okresie suplementacji i kolejno po uboju (P, Mg i Cu tylko 

w grupie II o podwyższonej zawartości Ca i P w dawce żywieniowej; Ca i Fe tylko w 

grupie I o niższej zawartości Ca i P w dawce żywieniowej) (3). 

 Nie zaobserwowano znaczących różnic w masie ciała między grupami, ale wykazano 

korzystny wpływ wyższego stężenia Ca i P w dawce pokarmowej dla danieli fermowych 

na długość pierwszego poroża (p <0,05). Poroże zwierząt w grupie II było średnio o 2,3 

cm dłuższe niż w grupie I (3). 

 Kolejna cześć badań (4, 5) koncentrowała się na danielach w wieku 3-6 lat.  

 Wpływ fotoperiodyzmu i odpowiedniej skład dawki pokarmowej zostały szeroko 

zbadane u jeleniowatych, ale niewystarczającą uwagę poświęcono ściśle spokrewnionym 

danielom (Dama dama). Trudno znaleźć literaturę z danymi na temat wpływu zmienionej 

długości dnia świetlnego na podstawowe parametry hematologiczne u daniela 

europejskiego. 

Dlatego celem badań było wykazanie wpływu długości dnia świetlnego i zawartość białka 

całkowitego w diecie samców danieli fermowych na: 

- wskaźniki hematologiczne krwi 

- poziom wybranych minerałów w osoczu  

- masę ciała i masę poroża. 

Wnioski wynikające z pracy 4 i 5 o charakterze badawczym:  

 Odpowiedni poziom białka całkowitego i suplementacja diety danieli pozytywnie 

wpłynęły na kondycję zwierząt i wzrost poroża. Czas miał największy wpływ na wybrane 

parametry hematologiczne i zawartość minerałów w osoczu jeleniowatych fermowych. 

Różnice zaobserwowano głównie między pomiarami RBC, Zn, Mg, Cu, Ca i Fe między 

2016 a 2017 rokiem. Zasadniczo przedłużone powtarzanie zabiegów
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hodowlanych daje większy efekt. Wykazano wpływ interakcji czasu i białka na średnią 

liczbę leukocytów (WBC) i Zn, wpływ interakcji czasu i światła na WBC, Zn, Mg, Ca. 

Zwiększone stężenie w białka w diecie danieli powodowała wzrost stężenia P, Mg, Cu i 

Ca w ich osoczu, natomiast wydłużenie dnia świetlnego miało pozytywny wpływ na 

zawartość RCB, HGB, P, Mg, Cu i Ca. Z drugiej strony obniżenie jakości warunków 

zimowania zwierząt oznaczało wzrost WBC. Dlatego można założyć, że wyniki 

niniejszego badania mają nie tylko wartość teoretyczną, ale także użytkową (4). 

 Zwierzęta narażone na zmianę długości dnia wykazały znaczny wzrost stężenia w osoczu 

większości minerałów (P, Mg, Cu, Ca, Fe) po okresie zimowym w pierwszym roku 

badań, który wskazuje na przyspieszony rozwój poroża u danieli. Jednak nie 

zaobserwowano równie intensywnego wzrostu zawartości minerałów w osoczu (z 

wyjątkiem Ca) w tej samej grupie zwierząt w drugim roku badania. Prawdopodobnie 

wynikało to z odpowiedniego odżywiania, które zapobiegało zmianom stężenia 

minerałów we krwi pomimo wzrostu poroża (4). 

 Uzyskane wyniki potwierdzają założoną hipotezę badawczą (sztucznie wydłużone 

światło dzienne i różna zawartość białka całkowitego w diecie może wpływać na 

wskaźniki hematologiczne i zawartość minerałów w osoczu krwi ale nie wpływają 

niekorzystnie na dobrostan zwierząt). Długość dnia miała negatywny wpływ na MCV, 

ale pozytywny wpływ na wskaźnik anizocotyzy płytek krwi (PDW) i odsetek dużych 

płytek krwi (P-LCR). W grupie zwierząt żywionych niższą ilością białka w paszy zmiana 

sezonowa spowodowała obniżenie MCV, podwyższenie MCHC i spadek liczby płytek 

krwi (PLT). Sztucznie przedłużone światło dzienne i prawidłowe żywienie podczas 

zimowania wywierają korzystny wpływ na zdrowie i kondycję danieli fermowych (5). 

Praktycznym zaleceniem dla hodowców jeleniowatych i dla zachowania dobrostanu 

zwierząt jest zapewnienie im stałego dostępu do wody pitnej zwłaszcza podczas okresu 

zimowego. 
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Ogólne wnioski wynikające z jednotematycznego cyklu publikacji: 

Badania potwierdziły założoną hipotezę badawczą. 

 Parametry hematologiczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do 

kontrolowania zmian diety w żywieniu danieli fermowych (Dama dama) i 

warunków zimowania. 

  Zawartość wybranych minerałów w osoczu krwi może być wskaźnikiem w 

dostosowaniu diety i warunków zimowania danieli fermowych (Dama dama). 

 Zawartość  wybranych minerałów w pierwszym porożu, kościach, tkance 

mięśniowej i wątrobie mogą być wskaźnikami w dostosowaniu diety i warunków 

zimowania danieli fermowych (Dama dama) w Polsce. 
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

 

 Moje osiągnięcia naukowe związane są głównie z biologią i ekologią zwierząt 

łownych i chronionych oraz jeleniowatych fermowych. Koncentrują się one na: 

1) różnorodności genetycznej wybranych gatunków zwierząt łownych z uwzględnieniem 

wpływu człowieka,  

2) analizie wpływu ruchu drogowego i taboru kolejowego na populacje zwierząt dzikich, 

3) jakości odżywczej mięsa pochodzącego z tusz bobrów, 

4) gospodarowaniu populacjami zwierząt dzikich z uwzględnieniem oceny kondycji 

osobniczej zwierząt łownych w zależności od cech morfometrycznych, 

5) dobrostanie jeleniowatych fermowych, 

6) interakcji zwierząt wolnożyjących, gospodarskich i towarzyszących z uwzględnieniem 

wynikających z nich zagrożeń, 

7) inne.  

 

6.1. Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora  
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6.2. Dorobek naukowy  

1) różnorodność genetyczna wybranych gatunków zwierząt łownych z uwzględnieniem 

wpływu człowieka  

 Badania prowadzone do pracy doktorskiej zainspirowały do rozszerzania analiz 

zróżnicowania genetycznego zwierząt łownych. Przeanalizowano podobieństwa i różnice 

populacji dwóch najpopularniejszych gatunków łownych w Polsce: dzika i jelenia 

szlachetnego pochodzących z różnych regionów naszego kraju. Wykazano wpływ 

gospodarowania człowieka populacjami zwierząt łownych na ich zmienność genetyczną. Co 

było impulsem do opisania oddziaływania człowieka na populacje renifera.  

- Analiza dotyczyła dzików (pozycja: 1, 2, 4) z regionu lubelskiego, warmińsko-

mazurskiego i wielkopolskiego. Średnia wartość obserwowanej heterozygotyczności 

wynosiła Ho = 0,51, a średnia wartość oczekiwanej heterozygotyczności wynosiła He = 0,63. 

PIC był kolejnym analizowanym wskaźnikiem, którego najniższą wartość określono dla 

osobników z Wielkopolski (0,53), a najwyższą wartość (0,62) stwierdzono dla zwierząt z 

Warmii i Mazur. W badanej populacji dzików określono również wskaźnik przepływu 

genów między populacjami (FST), który wynosił 0,073, i określa on średnie zróżnicowanie 

populacji. Jednak Nm miał wartość większą niż 3 (3,15); w związku z tym można stwierdzić, 

że liczba migrantów na pokolenie wynosiło 3. Oba współczynniki potwierdzają możliwość 

przemieszczania się i swobodnego rozmnażania się w obrębie i między analizowanymi 

populacjami dzików. W badaniach zaobserwowaliśmy większy dystans genetyczny 

pomiędzy populacjami dzików z Wielkopolski a Lubelszczyzny i Warmii i Mazur pomimo 

mniejszej odległości geograficznej tych regionów. Może to być spowodowane mniej 

rozległą siecią korytarzy ekologicznych, a także występowaniem barier antropogenicznych, 

np. duże ośrodki miejskie, rozległa sieć dróg i duży ruch drogowy w kierunku stolicy. 

- Celem kolejnych badań (pozycja: 5) była ocena wpływu translokacji za pomocą 

mikrosatelitarnej analizy DNA w celu ustalenia różnic filogenetycznych między 

populacjami jeleni z siedmiu regionów Polski, tj. lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, 

pomorskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Średnia 

wartość Ho w populacjach jelenia szlachetnego wynosiła 0,457, He - 0,613, a wartość PIC 

we wszystkich badanych grupach była wyższa niż 5.000, co wskazuje na dużą różnorodność 

genetyczną tego gatunku w Polsce. Wartość współczynnika FST (0,17) była 
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podobna do średniej odnotowanej u Cervus elaphus w Europie (0,166). Jednak 

współczynniki inbredu FIS i FIT były stosunkowo wysokie (odpowiednio 0,259 i 0,334), co 

może sugerować istnienie struktur wewnętrznych w poszczególnych subpopulacjach. 

Ponadto nie można wykluczyć efektu wąskiego gardła ze względu na ujemne wartości FIS i 

FIT w locus BMC1009 (odpowiednio -0,260 i -0,071) oraz nadwyżkę He w stosunku do Heq. 

- Kolejna praca (pozycja: 3) omawia wpływ prób domestykacji reniferów na różnorodność 

genetyczną gatunku. Wielu badaczy twierdzi, że gatunek ten jest tylko pół-udomowiony w 

porównaniu do innych zwierząt hodowlanych. Poskramianie natomiast to proces szkolenia, 

który nie jest związany z procesem selekcji genetycznej, jaka występuje podczas 

udomowienia. Tolerancja reniferów w stosunku do ludzi jest wciąż mniejsza w porównaniu 

z innymi zwierzętami gospodarskimi (np. bydłem, owcami czy psami). Renifery nigdy nie 

były szczególnie chronione, ani też nie znaleziono dla nich stałych siedlisk bytowania. 

Dlatego też prawdopodobnie zachowały wiele cech dzikich zwierząt. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

1) Tajchman K. 2008: Polimorfizm wybranych loci u dzika (Sus scrofa) na terenie Warmii i Mazur. 

Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia Kraków TI, 135-141. 

 

2) Tajchman K. 2009: Zróżnicowanie genetyczne dzika (Sus scrofa) na terenie Lubelszczyzny. 

Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia Kraków TI, 309-312.  

 

3) Tajchman K., Leszek Drozd L. 2017. Różnorodność genetyczna renifera (Rangifer tarandus) z 

uwzględnieniem wpływu człowieka. Wiadomości Zootechniczne, R. LV, 3 (294): 155-161.  

 

4) Tajchman K., Drozd L., Karpiński M., Czyżowski P., Goleman M. 2018. Population genetic structure of 

wild boars in Poland. Russian Journal of Genetics (Genetica) vol. 54 (5): 548-553.  

 

5) Tajchman K., Sawicka-Zugaj W., Greguła-Kania M., Drozd L., Czyżowski P. 2019. Effect of 

translocations on the genetic structure in populations of the red deer (Cervus elaphus) in Poland. Russian 

Journal of Genetics (Genetica) 55 (12): 1506-1513. DOI: 10.1134/S102279541912010X 

 

 
 

2) analiza zdarzeń drogowych i z taborem kolejowym ze zwierzętami dzikimi 

 Przeprowadzono analizę zdarzeń drogowych ze zwierzętami wolnożyjącymi na 

terenie województwa Lubelskiego (pozycja: 3) i miasta Lublin (pozycja: 1, 4, 5) oraz z 

taborem kolejowym w Roztoczańskim Parku Narodowym (pozycja: 2). Przedstawiono 

przyczyny oraz korelację między liczbą wypadków i liczebnością zwierząt, liczba pojazdów 

i długością dróg na badanym obszarze a także natężeniem ruchu drogowego. Ponadto 

skonstruowano opracowanie graficzne dla miasta Lublin z dokładnymi miejscami 
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kolizji drogowych ze zwierzyną. Zaproponowano rozwiązania minimalizujące 

wypadkowość oraz wykazano wpływ taboru kolejowego na zwierzęta dzikie na terenie 

objętym ochroną.  

- Skonstruowano współczynniki które określają prawdopodobieństwo zdarzenia drogowego 

ze zwierzętami dzikimi (pozycja: 3). Wykazano że na terenie województwa Lubelskiego 

odnotowano 1073 zderzeń jeleniowatych z pojazdami w okresie 2011–2013. Ponad połowa 

wypadków drogowych, tj. 66%, miała miejsce z sarną, zderzenia z jeleniem stanowiły 27%, 

a wypadki z udziałem łosi 7%. Najwięcej zdarzeń drogowych z jeleniowatymi odnotowano 

w powiatach Puławy (161), Lubartów (132) i Białej Podlaskiej (107), które był 

prawdopodobnie spowodowane znacznym wzrostem liczebności analizowanych gatunków 

zwierząt oraz ilością zarejestrowanych pojazdów.  

- Kolejnym celem badań było scharakteryzowanie problemu wypadków drogowych z 

udziałem wybranych gatunków dziko żyjących zwierząt występujących na terenie miasta 

Lublin (pozycja: 1, 4). Zebrane dane w latach 2009-2012 (930) wskazują na najwyższą 

śmiertelność na drodze wśród saren (132), lisów (63) i kun (33). Na podstawie uzyskanych 

wyników można stwierdzić, że najwięcej wypadków wydarzyło się na drogach wylotowych 

z centrum miasta. Ponadto analiza zmian średniej liczby incydentów z dużymi ssakami 

wykazała dwa okresy charakteryzujące się wzrostem zderzeń dzikich zwierząt z pojazdami, 

tj. wiosną (maj) i zimą (grudzień i styczeń) co jest związane z ich naturalnym behawiorem. 

W tej grupie zwierząt sarny stanowiły 97%. Wiosna to okres zwiększonej aktywności 

zakładania i chronienia swoich terytoriów przez kozły, zima natomiast to okres polowań 

zbiorowych (od 1 października do 15 stycznia) i związana z nimi naganka oraz odstraszanie 

i zmuszanie do ucieczki co może skutkować przemieszczaniem się zwierząt przez drogi. 

Analiza liczby zderzeń pojazdów z małymi ssakami w poszczególnych miesiącach 

wykazała, że liczba ta rośnie nieznacznie w okresie rui lisiej (styczeń - luty). Następnie w 

maju obserwuje się stopniowy wzrost liczby kolizji który może być związany z okresem 

rozwoju potomstwa lisa i kuny oraz zwiększona aktywność samic poszukujących 

pożywienia dla swoich młodych. Natomiast najmniejszą liczbę incydentów odnotowano w 

okresie porodowym (luty / marzec). Ponadto ilość wypadków z udziałem nietoperzy rośnie 

i jest skorelowana z ich większą aktywnością po hibernacji. Szczyt tego typu incydentów 

odnotowuje się wczesną jesienią, tj. na początku okresu godowego. 
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Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

1) Tajchman K., Gawryluk A., Drozd L. 2010: Effects of roads on populations of wild game in the Lublin 

region. TEKA Commission Of Protection And Formation Of Natural Environment vol. VII, 420-427.  

 

2) Chmielewski T.J., Drozd L., Tajchman K., Maślanko W. 2013: Linia Hutnicza Szerokotorowa nr 65 i linia 

nr 66 Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola Południe jako strefa kolizji zwierząt z taborem kolejowym w 

Roztoczańskim Parku Narodowym. Przegląd komunikacyjny 5: 8-12. 

 

3) Tajchman K., Gawryluk A., Drozd L., Czyżowski P., Karpiński M., Goleman M., 2017. Deer-vehicle 

collisions in Lubelskie region in Poland. Safety coefficients. Applied Ecology And Environmental Research 

15(3):1485-1498.  

 

4) Tajchman K., Drozd L., Karpiński M., Czyżowski P., Goleman M., Chmielewski Sz. 2017. Wildlife-

vehicle collisions in urban area in relation to the behaviour and density of mammals. Polish Journal of Natural 

Sciences  32(1). Polish Journal of Natural Sciences 32(1): 49–59. 

 
 

3) jakość odżywcza mięsa pochodzącego z tusz bobrów 

 Wzrost liczebności populacji bobra oraz coraz częstsze wydawanie pozwoleń przez 

Ministra Środowiska na odstrzał tego gatunku chronionego spowodował wzrost 

zainteresowania walorami żywieniowymi bobrzyny. W badaniach przedstawiono skład 

chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięsa bobra ponadto zbadano zawartość 

aminokwasów, skład kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu, oraz minerałów. 

Wykazano w badaniach przydatność bobrzyny do spożycia oraz jej walory smakowe i 

zdrowotne.  

- Badania pilotażowe (pozycja: 1) wykazały, że mięso bobra jest bogatym i dobrym źródłem 

białka, ze względu na wysokie wartości wskaźnika jakości odżywczej (INQ), jak również 

ma stosunkowo niskotłuszczowe treści. Dodatkowo, kolor mięsa przez całkowite stężenie 

pigmentu wzrasta z wiekiem osobników. Wyniki sugerują, że przechowywanie mięsa bobra 

ma większy wpływ na właściwości technologiczne i utlenianie lipidów (TBARS) w 

porównaniu z wiekiem bobra lub rodzajem mięśni. Ponadto wykazano tendencję poprawy 

czułości i zdolność zatrzymywania wody po 7 dniach przechowywania bobrzyny. 

- Określono profil żywieniowy mięsa bobra europejskiego (pozycja: 2). Zbadano jego skład, 

wartość energetyczną, skład aminokwasów, skład chemiczny dla niezbędnych 

aminokwasów, skład kwasów tłuszczowych i stężenia minerałów. Białko mięśniowe było 

dobrej jakości z wysoką wartością odżywczą i dobrze zrównoważony w aminokwasach 

skład kwasowy jako procent niezbędnych kwasów. Co więcej, skład aminokwasów 
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wskazywał na pełną zgodność z zalecanymi wymaganiami dla dorosłych, a tym samym 

wysoką wartość biologiczną białka. Badanie to wskazuje, że mięso bobra jako źródło 

pokarmu spełnia zalecenia dietetyczne dla diet o niskiej zawartości tłuszczu i cholesterolu. 

Chude mięso bobrowe z dominującymi wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi i ich 

dopuszczalną zawartością  są uważane za korzystne dla zdrowia ludzkiego i są spójne z 

rekomendowaną dietą. Ponadto tkanka mięśniowa bobrów zawierała korzystną ilość 

minerałów, zwłaszcza Fe i hemu Fe, Zn i Cu a także niski poziom Na.  

- Po raz pierwszy (pozycja: 3) dokonano szczegółowej charakterystyki lipidowej tłuszczu 

śródmięśniowego z mięśni szkieletowych różnych części tuszy bobra (schab, tylna noga i 

ramię). Przedstawione wyniki zawierają szczegółowe informacje na temat profili kwasów 

tłuszczowych ogółem z mięśni szkieletowych bobra, poszerzając bardzo ograniczoną wiedzę 

na temat wartości odżywczej MFW i ich stabilności oksydacyjnej. Wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe były najczęstszymi kwasami tłuszczowymi w mięśniach bobrów, a następnie 

jednonienasycone i nasycone kwasy tłuszczowe. Wśród wielonienasyconch kwasów 

tłuszczowych dominowały n-6 kwasy tłuszczowe, ale proporcje n-3 kwasy tłuszczowe były 

dość wysokie dla czerwonego mięsa. W rezultacie oznaczone wskaźniki były bardzo 

korzystne i w większości przypadków znacznie lepsze niż w mięsie zwierząt domowych i 

dzikich. Wykryto również rozgałęzione łańcuchy kwasów tłuszczowych, które są bardziej 

typowe dla przeżuwaczy niż zwierząt monogastrycznych. To zjawisko to można 

wytłumaczyć strategią trawienia koprofagii występujące u gryzoni i innych małych 

roślinożerców. Widocznie trawienie bakteryjne jest ważne dla bobra, który pochłania roślinę 

- zwykle materiał trudny do strawienia.  

 Podsumowując, bobry są cennym źródłem mięsa o pożądanym składzie chemicznym 

i niskiej kaloryczności i mogą stanowić zdrową alternatywną żywność, która jest korzystna 

dla zdrowia ludzkiego i zgodna z zaleceniami żywieniowymi. 

 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

1) Florek M., Drozd L., Skałecki P., Domaradzki P., Litwińczuk A., Tajchman K. 2017. Chemical 

composition, amino acid and fatty acid contents, and mineral concentrations of European beaver (Castor fiber 

L.) meat. Journal of Food Measurement and Characterization 11:1035–1044. 
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2) Florek M., Drozd L., Skałecki P., Domaradzki P., Litwińczuk A., Tajchman K. 2017. Proximate 

composition and physicochemical properties of European Beaver (Castor fiber L.) meat. Meat science 123 

(2017) 8-12. 

 

3) Domaradzki P., Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., Kędzierska-Matysek M., Anna Wolanciuk A., 

Tajchman K. 2019. Fatty acid composition, cholesterol content and lipid oxidation indices of intramuscular 

fat from skeletal muscles of beaver (Castor fiber L.). Meat science 150 (131-140) DOI: 

10.1016/j.meatsci.2018.12.005 
 

4) gospodarowanie populacjami zwierząt dzikich  

 W szeregu prac  wykazano jak ważnymi cechami populacji zwierząt dzikich jest ich 

liczebność i zagęszczenie które kształtowane poprzez gospodarowanie łowieckie może 

prowadzić do polepszenia kondycji osobniczej jaki jest wpływ zwierzyny na środowisko 

bytowania  poszczególnych gatunków czy ich wzajemnych interakcji. 

- Cykl artykułów (pozycja: 8, 9, 10) dotyczących racjonalnego zarządzania populacjami 

zwierząt łownych jako zespół zabiegów hodowlanych porównywał do zabiegów 

hodowlanych wykonywanych na zwierzętach gospodarskich. Udowodniono że hodowla 

zwierząt łownych jest znacznie trudniejsza, a myśliwi napotykają problemy zupełnie inne w 

porównaniu z hodowcami zwierząt udomowionych. W części pierwszej (pozycja: 8) 

zwrócono uwagę na prace łowieckie, dzięki którym można kształtować środowisko 

bytowania zwierząt, a przede wszystkim poprawiać ich kondycję osobniczą. Porównując 

hodowlę zwierząt dzikich do udomowionych, areały osobnicze zwierząt dzikich można 

polepszyć poprzez wzbogacanie bazy żerowej i osłonowej, regulowanie liczebności poprzez 

odstrzał osobników słabych/chorych czy też minimalizowanie czynników stresogennych. 

Wyniki potwierdzające wpływ zabiegów łowiecko-hodowlanych przedstawiono na 

przykładzie populacji sarny. W drugiej części (pozycja: 9) przedstawiono problemy i błędy, 

którymi obarczone jest gospodarowanie populacjami zwierząt dzikich. Na przykładzie 

hodowli jelenia szlachetnego i łosia wykazano, że trudności, z jakimi się spotykają myśliwi 

przy szacowaniu liczebności gatunków zwierząt łownych, mają ogromny wpływ na 

późniejsze zabiegi. Ponadto wykazano że nie ma obecnie doskonałych metod inwentaryzacji 

zwierzyny, a w związku z tym pojawiają się problemy z określeniem odpowiedniego 

pozyskania, co może skutkować wystąpieniem przegęszczeń lub drastycznym spadkiem 

liczebności populacji. W pracy (pozycja: 9) udowodniono że utrzymywanie odpowiednich 

zagęszczeń poprzez przesiedlanie lub okresową ochronę gatunku może prowadzić nie tylko 

do polepszenia kondycji osobniczej zwierząt i ich zdrowotności, ale też stwarza możliwość 

odbudowania populacji. W trzeciej części pracy (pozycja: 10) przedstawiono zabiegi 

związane z introdukowaniem obcych 
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gatunków na terenie Polski na przykładzie hodowli daniela i muflona. Wykazano że w 

gospodarowaniu populacjami tych gatunków na terenie Polski należy szczególną uwagę 

zwrócić na zagęszczenia i liczebność, tak by nie zagrażały rodzimym populacjom zwierząt. 

Ponadto w gospodarowaniu łowieckim jakość populacji jest jednym z celów zarządzania, a 

„dosiedlanie” do populacji osobników z zewnątrz (o wyższej jakości osobniczej), może być 

ważnym narzędziem poprawy jakości zwierzyny oraz zapobiega problemom związanym z 

wysokim inbredem. 

- W pracy (pozycja: 12) podjęto próbę wskazania w gospodarce łowieckiej elementów 

warunkujących dobrostan zwierząt łownych. Wymieniono i opisano kryteria uwzględniające 

wskaźniki biochemiczne i fizjologiczne organizmu, które pozwalają na ocenę stanu 

wewnętrznej równowagi organizmu będącego pod wpływem różnych czynników 

środowiska zewnętrznego. Ponadto zwrócono uwagę na inne parametry opisujące stan 

osobnika, np. zapasy energetyczne w postaci tkanki tłuszczowej, jakość trofeów 

myśliwskich, a także wskaźniki dotyczące populacji, jak jej zagęszczenie czy struktura. 

- Dokonano porównania wybiórczości pokarmowej bobra europejskiego występującego na 

terenie Nadleśnictwa Lubaczów i Nadleśnictwa Chotyłów (pozycja: 11) oraz na terenie 

miasta Lublin (pozycja: 4) oraz jego wpływ na przebudowę środowiska w którym bytuje. 

- Przeprowadzono analizę zmian liczebności jeleniowatych i wilka na terenie 

Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem wpływu drapieżnictwa 

wymienionego gatunku (pozycja: 15). Wykazano że odkąd wilki bytują w KPN (2015) ilość 

wypadków drogowych obniżyła się, co może mieć korzystny wpływ na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego w pobliżu chronionego obszaru. Ponadto zagryzień przez zdziczałe psy 

jest również mniej, możliwe, że zwiększająca się liczebność wilka szarego powoduje że jego 

ofiarami stają się też zdziczałe psy. Wykazano też, że wilk na terenie KPN nie ma istotnego 

wpływu na populacje jeleniowatych, jednak wskazane jest dalsze monitorowanie liczebności 

wilka w kontekście jego wpływu na wymienione gatunki. W pracy (pozycja: 13) 

przedstawiono proces udomowienia wilka oraz udowodniono jak ważna jest różnorodność 

gatunkowa w ekosystemach (pozycja: 7) i liczebność zwierzyny (pozycja: 16). 

Zróżnicowanie cech biometrycznych zwierząt w zależności od wieku, płci oraz 

czynników środowiskowych przebadano głównie w odniesieniu do sarny jak też jelenia i 

dzika. W przypadku saren dokonano charakterystyki wybranych cech morfometrycznych i 
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ontogenetycznych pochodzących głównie z Lubelszczyzny oraz Czech. Badania wykazały, 

że zarządzanie populacjami saren powinno uwzględniać wpływ struktury krajobrazu i 

jakości siedlisk. Ponadto cechy takie jak długość żuchwy czy masa tuszy lub pojemność 

klatki piersiowej saren mogą być wskaźnikami jakości siedlisk.  

- Obliczenia oparte na pomiarach pozwoliły określić wskaźnik pojemności klatki piersiowej 

(CI) i ustalono zmienność między poszczególnymi pomiarami biometrycznymi poprzez 

obliczenie współczynników korelacji (pozycja: 2, 3). Potwierdzono różnice masy ciała sarny 

z północno-wschodniej (podlaskiej) oraz warmińsko-mazurskiej Polski. Stwierdzono 

średnią wartość 66,4% dla CI samicy sarny. Wartość ta była wyższa w drugiej klasie 

wagowej (P ≤ 0,05), co znalazło odzwierciedlenie w charakterystycznym owalnym kształcie 

klatki piersiowej i widocznym wydłużeniu w 2 kolejnych klasach. Stwierdzono znaczące 

pozytywne zależności między masą tuszy a wartościami wszystkich parametrów 

biometrycznych. Zwiększenie parametrów biometrycznych klatki piersiowej, takich jak 

pojemność, głębokość i szerokość, wskazuje na wzrost indywidualnego stanu samicy sarny. 

Wykazano ujemną korelację między masą tuszy a CI. Udowodniono, że ocena sylwetki 

samicy sarny może mieć użyteczne znaczenie dla praktyki łowieckiej, ponieważ pomaga w 

przypisaniu zwierzęcia do odpowiedniej klasy wagowej, a tym samym ułatwia prawidłową 

ocenę selektywną. 

- Zbadano korelację między długością żuchwy a wiekiem i masą ciała sarny europejskiej 

(pozycja: 5). Długość żuchwy mierzono u 7560 saren (3888 samic i 3672 samców), które 

zostały zebrane w Czechach w latach 2007-2012. Masa ciała i wiek każdego zwierzęcia 

zostały określone. Największy wzrost długości żuchwy i masy ciała, odpowiednio o 24,8 

mm i 5,3 kg, zaobserwowano u zwierząt w wieku do 4 lat. U starszych saren długość żuchwy 

rosła wolniej i pozostawała dość stała. Wyniki tego badania wskazują, że długość żuchwy 

może być wiarygodnym i łatwym do zmierzenia wskaźnikiem jakości poszczególnych saren 

i pośrednio subpopulacji sarny. Długość żuchwy i masa ciała sarny mogą być również 

solidnymi wskaźnikami jakości siedlisk. Oba parametry powinny być stosowane w praktyce 

przez specjalistów ds. Dzikiej przyrody i praktyków odpowiedzialnych za zarządzanie 

wolno żyjącymi populacjami jeleniowatych. Ponadto należałoby rozszerzyć szczegółowe 

badania na inne gatunki ssaków łownych i chronionych. 
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- Określono wpływ czynników środowiskowych (wskaźnik jakości produkcji rolnej, 

wskaźnik lesistości, wskaźnik rozdrobnienia lasu, udział różnych typów siedlisk i 

wybranych czynników meteorologicznych) na wartość wskaźnika tłuszczu nerkowego (KFI) 

i masy tuszy sarny (pozycja: 6). Materiał badawczy stanowiło 344 saren w wieku powyżej 

3 lat (296 samców i 48 samic). Sarny do badań pozyskano z 15 nadleśnictw na 

Lubelszczyźnie. Określono KFI i masę tuszy. Badanie nie wykazało znaczących różnic w 

wartościach KFI między kozłami i kozami. Na wskaźniki kondycji kozłów pozytywnie 

wpłynął udział siedlisk zajmowanych przez świeży mieszany las liściasty oraz wskaźnik 

jakości produkcji rolnej. Udział siedlisk ze świeżym lasem iglastym i świeżym mieszanym 

lasem liściastym, a także fragmentacja lasów, pozytywnie wpłynęły na wartości KFI i masę 

tuszy samic. To badanie pokazuje, że zarządzanie populacjami saren powinno uwzględniać 

wpływ struktury krajobrazu i jakości siedlisk. 

- Zbadano wpływ warunków środowiskowych panujących w kompleksach łowieckich 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP w Lublinie) na ontogenetyczną jakość 

sarny (pozycja: 14). Badanie przeprowadzono na 518 sarnach europejskich w wieku od 4 do 

7 lat (379 samców i 139 samic) pozyskanych w okresach polowań 2010/2011–2013/2014. 

Wyniki wykazały, że zwierzęta pochodzące z obszarów o większej powierzchni leśnej i 

gęstszych drzewostanach charakteryzują się niższymi wartościami średnich 

ontogenetycznych parametrów jakości (masa tuszy, wskaźnik tłuszczu nerkowego, obwód 

klatki piersiowej, waga poroża) w porównaniu ze zwierzętami z typowych obszarów 

rolniczych z rozdrobnionymi kompleksami leśnymi. Wyniki te wskazują, że nawet w 

przypadku gatunków eurytopowych, takich jak sarna, jakość ontogenetyczna jest różna w 

poszczególnych kompleksach łowieckich. Badania wykazały, że strategie zarządzania 

populacją sarny europejskiej powinny uwzględniać wpływ struktury krajobrazu, co stanowi 

uzasadnienie tworzenia kompleksów łowieckich. 

- Dokonano analizy wybranych parametrów biometrycznych dzików w poszczególnych 

klasach wagowych (pozycja: 1). Materiał badawczy obejmował 74 tusze dzików 

upolowanych na obszarach badań województwa lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-

mazurskiego w sezonie 2007/2008. Pomiary stanowiły podstawę do obliczenia wskaźnika 

pojemności klatki piersiowej (CI) i wskaźnika budowy ciała (BSI). Wykazano, że BSI, 

którego wartość maleje wraz ze wzrostem masy ciała samca, samicy i warchlaków, jest 

bardziej przydatny do określania klasy wagowej dzika. 
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Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

1) Czyżowski P., Karpiński M., Tajchman K. 2008. Use of biometric data for evaluation of wild boar (Sus 

scrofa) individual quanlity. Annales Univeritatis Maria Curie – Skłodowska Lublin – Polonia sectio EE, vol. 

XXVI (1), 30-36. 

 

2) Karpiński M., Czyżowski P., Drozd L., Goleman M., Tajchman K. 2009. Parametry biometryczne jako 

element oceny kondycji osobniczej samic sarny (Capreolus capreolus L.) i jelenia (Cereus elaphus L.). 

Monografia „Zagrożenia biotopów leśnych”. Wydawnictwo „Świętego Krzyża” Opole. s: 55-67. 

 

3) Czyżowski P., Karpiński M., Drozd L., Tajchman K. 2009. Individual condition Evaluation of Female 

European Roe Deer by Biometric Measurement. Electronic Journal of Polish Agricurtural Uniwersities 2009 

vol. 12 Issue 4 Animal Husbandry 4.   

 

4) Czyżowski P., Drozd L., Karpiński M., Goleman M., Tajchman K. 2009: Uszkodzenia drzew przez bobra 

europejskiego (Castor fiber L.) na terenie Lublina. Monografia „Zagrożenia biotopów przekształconych przez 

człowieka”. Wydawnictwo „Świętego Krzyża” Opole. s: 145-155.  

 

5) Hanzal V., Janiszewski P., Tajchman K., Košinová K. 2017. The correlation between mandibular length 

versus body mass and age in the European roe deer (Capreolus capreolus L.) Applied Ecology And 

Environmental Research 15(4):1623-1632. 

 

6) Czyżowski P., Karpiński M., Zieliński D., Goleman M., Tajchman K., Rodzik B.,  Drozd L. 2017. Influence 

of selected environmental factors on the value of the kidney fat index (KFI) and weight of roe deer Capreolus 

capreolus. Baltic Forestry 23, 3(46): 691-697. 

 

7) Drozd L., Gruszecki T., Czyżowski P., Tajchman K. 2017. Rola gospodarki łowieckiej w kształtowaniu 

bioróżnorodności. Wiadomości Zootechniczne, R. LV, 5: 198-202.  

 

8) Tajchman K., Drozd L. 2018. Management of hunting animals population as breeding work. Part III: 

Hunting and breeding work on introduced fauna. Ann. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Anim. Sci. 57 (4) : 419-

427. 

 

9) Tajchman K., Drozd L. 2018. Management of hunting animals population as breeding work. Part II: 

Hunting and breeding work on red deer (Cervus elaphus) and elk (Alces alces) populations. Ann. Wars. Univ. 

Life Sci.-SGGW, Anim. Sci. 57(3): 299-309. 

 

10) Tajchman K., Drozd L. 2018. Management of hunting animals population as breeding work. Part I: Impact 

of hunting and breeding work on animal conditions. Ann. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Anim. Sci. 57(2): 183-

192. 

 

11) Tajchman K., Czyżowski P., Drozd L. 2018. Food selectivity of european beaver (Castor fiber L.) 

occurring in the area Lubaczów and Chotyłów Forest Districts. Pol. J. Nat. Sci. 2018 33 (4): 533-543 

 

12) Tajchman K., Czyżowski P., Drozd L., Karpiński M., Wojtaś J., 2018. Sustainable game managements as 

one of the determinants of the welfare of hunting animals. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy  

36(1): 19-30 

 

13) Wojtaś J., Karpiński M., Tajchman K., Czyżowski P., Goleman M., Zieliński  D., Kozak A., Krupa W., 

Gabiec A., Drozd L. 2018. Canis lupus familiaris - doestication. Folia Pomeranae Univ. Technol. Stetin. Agric. 

Aliment. Piscaria Zootech. 354 (48) nr 4: 129-136 

 

14) Czyżowski P., Drozd L., Karpiński M., Tajchman K., Goleman M., Wojtaś J., Zieliński D. 2018. Impact 

of environmental diversity of hunting complexes in the Lublin region on ontogenetic quanlity indicators in roe 

deer (Capreolus capreolus). Biologia. 73 (2): 185-189. 

 

15) Tajchman K., Dziki-Michalska K., Krawczyk M., Wojtaś J. 2019. Porównanie liczebności saren 

europejskich, jeleni szlachetnych, łosi i wilków oraz ilości jeleniowatych, które padły ofiarą drapieżnika na 

obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiadomości Zootechniczne LVII (3): 73-79. 
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16) Dziki-Michalska K., Tajchman K., Budzyńska M. 2019. Increase in the moose (Alces alces L. 1758) 

population size in Poland: causes and consequences. Ann. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Anim. Sci. 58(3): 

203-214.  

 

 

5) dobrostan jeleniowatych fermowych 

 Rozpoczęcie współpracy ze Stacją Badawczą Instytutu Parazytologii Polskiej 

Akademii Nauk zainspirowało do badań dotyczących dobrostanu jeleniowatych fermowych 

(pozycja: 2, 3) ze szczególnym uwzględnieniem jego zachowania i dostosowania warunków 

chowu (pozycja: 1) do klimatu umiarkowanego jaki występuje między innymi na terenie 

Polski.  

- W XX wieku niektóre gatunki z rodziny jeleniowatych, zwłaszcza jeleń europejski (Cervus 

elaphus), daniel (Dama dama) i jeleń sika (Cervus nippon), stały się dość popularnymi 

zwierzętami gospodarskimi (pozycja: 1). W ich utrzymaniu fermowym powinno być 

spełnionych pięć zaleceń dotyczących wolności, wymienionych w Kodeksie dobrostanu 

zwierząt gospodarskich (FAWC 2014). Ze względu na specyficzne wymagania biologiczne, 

brak wzorców zachowań i niski poziom udomowienia jeleniowatych może wiązać się to z 

zastosowaniem odmiennych wskaźników, w porównaniu z innymi zwierzętami 

gospodarskimi. Wiele wymagań musi być spełnionych, aby osiągnąć wysoki poziom 

dobrostanu zwierząt gospodarskich, w tym jeleni. Należą do nich odpowiednia dieta, która 

zaspokaja potrzeby żywieniowe zwierzęcia, stosowanie odpowiednich materiałów i 

rozwiązań do budowy sprzętu i urządzeń, wybór odpowiedniego personelu i odpowiednich 

procedur obsługi zwierząt. W hodowli jeleniowatych musi być spełnionych kilka 

podstawowych warunków, aby zagwarantować minimalny poziom dobrostanu. W pracy 

przedstawiono wymagania sformułowane na podstawie wieloletnich obserwacji, 

doświadczeń i badań naukowych, które po zastosowaniu poprawiają dobrostan hodowanych 

jeleni i danieli. 

- W badaniach wstępnych (pozycja: 2) dotyczących wpływu suplementacji na masę i formę 

poroża oraz na ontogenetyczną jakość zwierząt wykazano że wapń jest jednym z 

ważniejszych minerałów w procesie mineralizacji poroża danieli ponadto Zn, P, Mg, Cu 

również odgrywają dużą rolę w tym okresie. Potwierdzono tezę że należy zwrócić 

szczególną uwagę na odpowiednią suplementację witaminami i minerałami w okresie 

zimowania cieląt, ponieważ wpływa to na kolejne lata życia zwierząt i przyczynia się do 

osiągnięcia odpowiedniej masy i bardziej równomiernego wzrostu poroża. 
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- Dokonano analizy możliwości wykorzystania wybranych urządzeń i metod diagnostyczno-

laboratoryjnych do wykrywania rui i diagnozowania ciąży u łań daniela europejskiego 

utrzymywanych w warunkach fermowych (pozycja: 3). Pośrednio, uzyskane wyniki mogą 

być pomocne do opracowania metod zwiększenia dobrostanu na fermach jeleniowatych. Do 

badań wykorzystano urządzenia: elektroniczny wykrywacz rui, tester ciąży, kamerę 

termowizyjną, ultrasonograf oraz analizowano stężenie progesteronu we krwi. Możliwość 

wykrywania rui u łań danieli za pomocą zastosowanych w badaniach metod, okazała się 

ograniczona. Z uwagi na konieczność częstego chwytania i przeganiania zwierząt, 

wykorzystanie elektronicznego wykrywacza rui w komercyjnej hodowli fermowej 

jeleniowatych, choć możliwe do przeprowadzenia, prawdopodobnie nie znajdzie 

praktycznego zastosowania. Nie jest też zalecane, z uwagi na ryzyko obniżenia dobrostanu 

zwierząt w okresie rujowym. Natomiast jak wykazano, termografia może być potencjalnie 

wykorzystywanym narzędziem do wykrywania rui u jeleniowatych, jednak, przy 

zapewnieniu odpowiednich warunków. Najbardziej przydatny w praktyce hodowlanej do 

wczesnego wykrywania ciąży u łań danieli okazał się elektroniczny tester ciąży 

(przeznaczony dla owiec i kóz firmy DRAMIŃSKI®), który jest stosunkowo tani oraz dość 

łatwy w obsłudze, a przy tym daje natychmiastowy wynik. Ultrasonografia była 100% 

skuteczna w diagnozowaniu późnej ciąży. Podobnie, jednoznaczny wynik, można uzyskać 

za pomocą badania krwi samic na zawartość progesteronu, o ile wykonuje się je po 

równonocy wiosennej. Wykrywanie późnej ciąży przy użyciu obrazowania termowizyjnego 

okazało się możliwe do przeprowadzenia i zastosowania u danieli utrzymywanych w 

warunkach fermowych, a ponadto było skuteczne. 

 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

1) Janiszewski P., Bogdaszewski M., Murawska D., Tajchman K. 2016. Welfare of farmer deer-practical 

aspects. Polish Journal of Natural Sciences 31(3): 345-361. 

  

2) Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilev E., Steiner-Bogdaszewska Ż. Bogdaszewski P. 

2018. Mineral concentrations in the plasma of young farmed fallow deer (Dama dama) in relation to the 

feeding system. Agriculture & Forestry. 64 (1): 35-44, 2018, Podgorica. 

 

3) Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Tajchman K., Bogdaszewski M. The applicability of selected diagnostic 

devices for enhancing the welfare of farmed fallow deer does during the reproductive period. W: VIII 

International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2017”. Book of proceedings. Jahorina, 

October 05 -08, 2017.Edit. / Dusan Kovacevic s. 2162-2171. Istočno Sarajevo 2017, Istočno Sarajevo, 978-

99976-718-1-3. 
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6) interakcje zwierząt wolnożyjących, gospodarskich i towarzyszących z 

uwzględnieniem wynikających z nich zagrożeń 

 Realizacja wieloletniego projektu Biostarteg 2/297267/14/NCBR/2016 pt.” Kierunki 

wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych  zwierząt gospodarskich w warunkach 

zrównoważonego rozwoju” spowodowała powstanie monografii pt. ”Przeżuwacze w 

czynnej ochronie środowiska” i „Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności 

prozdrowotnej”.  

 Ochrona środowiska przyrodniczego jest w ostatnich latach jednym z priorytetów 

przedsięwzięć Unii Europejskiej, stanowi również ważny cel wielu projektów polskich. W 

związku z tym koniecznością staje się poszukiwanie nowych rozwiązań, do których można 

zaliczyć powrót do tradycyjnych sposobów gospodarowania, a w szczególności 

przywrócenie wypasu zwierząt gospodarskich na terenach cennych pod względem 

przyrodniczym. Przedstawione w niniejszym opracowaniu  rozwiązania mogą być 

interesujące zarówno dla organizacji chroniących środowisko, jak i dla rolników. Wdrożenie 

do praktyki przedstawionych rezultatów badań pozwoli w przyszłości z jednej strony na 

obniżenie kosztów żywienia zwierząt, poprawę jakości oraz walorów prozdrowotnych 

produkowanego surowca, a z drugiej strony umożliwi zmniejszenie kosztów utrzymania 

terenów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.  

- W opracowaniach wykazano przydatność danieli i jeleni fermowych do wypasu (pozycja: 

1). Opisano ich naturalne przystosowania (uwarunkowania fizjologiczne i anatomiczne), 

preferencje żywieniowe oraz wpływ na ruń pastwiskową. Ponadto przedstawiono interakcje 

jakie mogą zachodzić podczas wypasu między zwierzętami dzikimi i gospodarskimi. 

Wykazano że może dochodzić do konkurencji między gatunkami gospodarskimi 

wypasanymi na terenach gdzie występują dzikie jeleniowate.  

- Przedstawiono wpływ wypasania na populacje zwierzyny drobnej (pozycja: 1). 

Udowodniono że na terenie rolniczym wielkość zniszczeń wśród lęgów bażanta była 

większa niż na terenach wypasanych przez zwierzęta gospodarskie, co może wskazywać na 

niską presję drapieżników na tych obszarach. Inwentaryzacja bażantów metodą liczenia 

odgłosów tokujących kogutów wykazała większe zagęszczenie bażantów na terenie 

rolniczym w porównaniu z terenem wypasanym. Ponadto średnia powierzchnia terytorium 

bażantów była większa na terenie wypasanym niż na terenie rolniczym, było to 

spowodowane większym zagęszczeniem bażantów na terenie rolniczym. Może to świadczyć 

o przyzwyczajeniu się bażantów do bliskiej obecności człowieka na terenach rolniczych. 
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- Wykazano że zwierzęta dzikie są doskonałym wskaźnikiem zmian w środowisku (pozycja: 

4, 5). Stały monitoring stanu populacji gatunków pozwoliła wczesne wyrycie zagrożeń. 

Ochrona gatunkowa zwierząt odnosi się do rodzimych gatunków dziko żyjących, zwłaszcza 

rzadkich, endemicznych i zagrożonych wyginięciem. Wykazano że odzwierciedleniem 

stanu środowiska przyrodniczego w Polsce może być, między innymi, liczebność ptaków i 

ssaków znajdujących się na liście gatunków łownych na przestrzeni minionych lat. 

Zachodzące zmiany w środowisku, intensyfikacja rolnictwa, coraz większa mechanizacja 

prac polowych oraz zanikanie siedlisk wilgotnych powoduje zmiany w wielkości populacji 

wielu gatunków, w tym także łownych. Może to doprowadzić do ograniczenia listy 

gatunków na które można będzie polować.  Wyłączono już ze spisu zwierząt łownych: rysia, 

tchórza stepowego, wydrę, wiewiórkę, dropia, głuszca, cietrzewia, dubelta, krzyka, 

bekasika, derkacza, bataliona, większość dzikich gęsi i dzikich kaczek. Przypomniano cele 

ochrony przyrody jej różnorodności biologicznej w Polsce i podkreślono ich aktualność oraz 

znaczenie gospodarcze i kulturowe (pozycja: 2, 3).  

- Interakcje zwierząt dzikich, gospodarskich i towarzyszących mogą prowadzić również do 

równego rodzaju zagrożeń. Zwłaszcza infekcje, a w szczególności choroby zakaźne zwierząt 

wolnożyjących odgrywają dużą rolę ze względu na zagrożenia jakie stanowią dla zdrowia i 

życia zwierząt, możliwość przeniesienia na zwierzęta gospodarskie a także na charakter 

zoonotyczny. W opracowaniach (pozycja: 6, 7) przedstawiono epidemiologię, obraz 

kliniczny i drogi rozprzestrzeniania się chorób oraz ogólne zasady postępowania w 

przypadku zaistnienia choroby co ma duże znaczenia w ochronie zdrowia zwierząt i 

człowieka. Opracowania dotyczące chorób zwierząt dzikich i wpływu na zwierzęta 

gospodarskie oraz człowieka zostały przygotowane we współpracy z Katedrą Epizootiologii 

i Kliniką Chorób Zakaźnych oraz Katedrą Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 

(Wydział Medycyny Weterynaryjnej) i będą pomocne dla osób mających nieprofesjonalne 

kontakty ze zwierzętami łownymi a także dla studentów wydziału medycyny 

weterynaryjnej, lekarzy weterynarii, zootechników, pracowników służby leśnej, myśliwych 

i biologów.  

 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 

1) Tajchman K., Czyżowski P., Drozd L. 2019. Wykorzystanie zwierząt wolnożyjących do wypasu 

pastwiskowego W: Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej, red: Gruszecki 

TM., Junkuszew A., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 83-100. 
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2) Szymanowska A., Gruszecki T. M., Drozd L., Szczepaniak K., Tajchman K., Tomczuk K., Greguła-Kania 

M., Grzywaczewski G., Patkowski K. 2017. Wypas jako forma ochrony środowiska przyrodniczego. W: 

Przeżuwacze w czynnej ochronie środowiska / Monografia pod red. nauk.: Tomasz M. Gruszecki, Andrzej 

Junkuszew Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2017, 174-199. 

 

4) Junkuszew A., Dudko P., Drozd L., Tajchman K., Gruszecki T. M., Bielińska E. J., Florek M., Tomczuk 

K., Szczepaniak K. 2017. Znaczenie gospodarcze i kulturowe zwierząt.  W: Przeżuwacze w czynnej ochronie 

środowiska / Monografia pod red. nauk.: Tomasz M. Gruszecki, Andrzej Junkuszew Lublin, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, 2017, 156-173. 

 
4) Drozd L., Tajchman K., Patkowski K., Greguła-Kania M., Grzywaczewski G., Chmielewski Sz., Kulik M., 

Warda M. 2017. Zwierzęta w ochronie przyrody. W: Przeżuwacze w czynnej ochronie środowiska / 

Monografia pod red. nauk.: Tomasz M. Gruszecki, Andrzej Junkuszew Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie, 2017, 133-155. 

 

5) Patkowski K., Greguła-Kania M., Bielińska E. J., Szymanowska A., Tajchman K., Drozd L., 

Grzywaczewski G. 2017. Ochrona różnorodności biologicznej. W: Przeżuwacze w czynnej ochronie 

środowiska / Monografia pod red. nauk.: Tomasz M. Gruszecki, Andrzej Junkuszew Lublin, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, 2017, 98-132. 

 

6) Tomczuk K., Szczepaniak K., Junkuszew A., Dudko P., Gruszecki T. M., Florek M., Grzywaczewski G., 

Tajchman K. 2017. Pastwiskowe uwarunkowania chorób zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem 

parazytoz. W: Przeżuwacze w czynnej ochronie środowiska / Monografia pod red. nauk.: Tomasz M. 

Gruszecki, Andrzej Junkuszew Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2017, 269-291, il. bibliogr, 978-

83-88458-23-1 

 

7) Bełkot Z., Czyżowski P., Drozd L., Gliński Z., Goleman M., Karpiński M., Kostro K., Król M., Tajchman 

K., Tietze M. 2019. Choroby zakaźne zwierząt łownych z zarysem biologii. Lublin. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie s. 200. 

 

7) inne 

  

 Część prac badawczych jest nawiązaniem do ukończonych studiów magisterskich na 

kierunku Ochrony środowiska. W jednym z artykułów (pozycja: 7) przedstawiono problem 

presji turystycznej na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z wybitnie cennymi 

kompleksami ekologicznymi, takimi jak Poleski Park Narodowy, rezerwaty przyrody oraz 

obszary NATURA 2000. W okresie 1985–2008 nastąpił tu ponad 6-krotny wzrost ruchu 

turystycznego, prowadzący do degradacji wielu ekosystemów wodnych. Wykazano, że 

najsilniej obciążone ruchem turystycznym są jeziora: Białe Włodawskie oraz Piaseczno. 

Należy odciążyć najcenniejsze przyrodniczo oraz najsilniej turystycznie użytkowane jeziora 

w obrębie Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, budując zbiorniki rekreacyjne w strefie C 

Rezerwatu Biosfery, w rejonach atrakcyjnych dla wypoczynku, ale nieuznanych za wybitnie 

cenne przyrodniczo. Ponadto w publikacji 6 przedstawiono system zarządzania zasobami 

krajobrazu i wartości w Polsce. Druga część tego artykułu przedstawia wybrane wyniki 

badań oczekiwań ludzi dotyczące jakości krajobrazu na Lubelszczyźnie. Wyniki wyraźnie 

wskazują na te oczekiwania dotyczące wysokiej jakości fizjonomii krajobrazu, jako 

ważnego elementu standard życia, wyrażane są głównie przez osoby młode i 

https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42170/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42170/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42170/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42169/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42169/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42169/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42168/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42168/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42168/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42167/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42167/
https://publikacje.up.lublin.pl/bpp/rekord/59,42167/
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wykształcone i dotyczą obu miejsc obszary zamieszkania i rekreacji. W ogólnej ocenie 

jakości krajobrazu wiele uwagi zwrócono uwagę na rolę jakości wody, bogactwa 

naturalnego, faktycznego obszaru i jakości zieleni miejskiej a także estetyka architektury. 

 Współpraca w Katedrze wiązała się również z tematyką zwierząt towarzyszących. 

Określono skalę zjawiska i zagrożeń wynikających z użądlenia psa domowego przez 

pszczoły (pozycja: 3). Wykazano że samce zostały użądlone dwa razy częściej niż samice i 

prawie połowę z nich stanowiły psy w wieku powyżej 4 lat. Większość użądlonych psów 

trzymano na podwórku. Psy rasowe były żądlone częściej niż mieszańce. Połowa wszystkich 

przypadków to użądlenia na głowie. Zwykle użądlone psy reagowały silną hiperkinezą i 

lekką wokalizacją.  

 W medycynie ratunkowej i katastrof od lat funkcjonuje i dobrze sprawdza się 

segregacja poszkodowanych. Międzynarodowym pojęciem określającym tę selekcję, 

jednocześnie nie wzbudzającym negatywnych skojarzeń, jest triage (triaż). Podążając tym 

tokiem myślenia, stworzono „Kartę wstępnej segregacji pacjenta weterynaryjnego” 

(pozycja: 4). Skonstruowana w prosty i przejrzysty sposób umożliwia wypełnienie zarówno 

przez personel przychodni weterynaryjnej, jak i przez właściciela zwierzęcia. Formularz 

weterynaryjny został stworzony w celu usprawnienia pracy klinik weterynaryjnych oraz 

wprowadzenia segregacji pacjentów do polskich klinik weterynaryjnych. Ponadto w innych 

pozycjach przedstawiono analizę pracy psów ratowniczych i wyniki egzaminów (pozycja: 

2, 5). W pracy 1 omówiono wykorzystanie oznaczenia stężenia kortyzolu do oceny poziomu 

stresu u zwierząt.  

 Celem pracy (pozycja: 8) była charakterystyka genetyczna linii syntetycznych BCP 

i SCP w odniesieniu do ras wykorzystywanych do ich wytworzenia. Badaniami objęto 

łącznie 37 owiec, należących do rasy romanowskiej, charolaise, olkuskiej, fryzyjskiej, 

suffolk oraz linii BCP i SCP. Różnice genetyczne stwierdzone w grupach i między grupami 

owiec wskazują na redukcję zmienności genetycznej. Świadczy o tym zmniejszenie się 

ogólnej liczby alleli, jak również obniżenie się stopnia heterozygotyczności. 

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki wykazują zróżnicowaną przydatność użytych 

markerów do określania i śledzenia zmian zachodzących w strukturze genetycznej badanych 

populacji owiec. 
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Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

 

1) Wojtaś J., Karpiński M., Tajchman K. 2017. Wykorzystanie oznaczenia stężenia kortyzolu do oceny 

poziomu stresu u zwierząt. W: Nauki Przyrodnicze: Weterynaria i hodowla zwierząt (red) Jędrzej Nyćkowiak, 

Jacek Leśny. 144-149.  

 

2) Wojtaś J., Karpiński M., Tajchman K., Czyżowski P., Goleman M., Zieliński D. 2017. Analiza przebiegu i 

wyników egzaminów psów ratowniczych w 2016 roku. W: Nauki Przyrodnicze: Weterynaria i hodowla 

zwierząt (red) Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. 150-155. 

 

3) Karpiński M., Goleman M., Czyżowski P., Tajchman K., Wojtaś J.,  Różaniecka K., Drozd L. 2016. 

Clinical and behavioral aspects of bee stings in domestic dog. Medycyna Weterynaryjna 72 (10), 641-647.  

 

4) Wojtaś J., Karpiński M., Goleman M., Czyżowski P., Drozd L., Tajchman K. 2016. Triage. Karta Wstępnej 

Segregacji Pacjenta Weterynaryjnego. Medycyna Weterynaryjna 72 (9), 590-592.  

 

5) Wojtaś J., Karpiński M., Goleman M., Czyżowski P., Tajchman K. 2015, Analiza pracy psów ratowniczych 

na podstawie wyników egzaminów. Przegląd Hodowlany nr 4, 28-30  

 

6) Chmielewski T.J., Tajchman K. 2014: Polityka krajobrazowa Polski w świetle Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej i oczekiwań społecznych. W: Mirek Z., Nikel A. (red.), Ochrona przyrody w Polsce wobec 

współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków 65-87  

 

7) Maślanko W., Tajchman K., Chmielewski T.J. 2011: Wybrane wskaźniki antropogenicznego obciążenia 

środowiska w Rezerwacie Biosfery “Polesie Zachodnie”. TEKA Commission Of Protection And Formation 

Of Natural Environment vol. VIII: 86 – 96.  

 

8) Greguła-Kania M., Karpiński M., Gruszecki T.M., Milewski S., Drozd L., Patkowski K., Czyżowski P., 

Goleman M., Tajchman K., Kondracki M., Wiercińska K, Szymanowska A. 2015. Analiza zróżnicowania 

genetycznego nowo wytworzonych populacji owiec i ras wyjściowych. Roczniki Naukowe Polskiego 

Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11, nr 4, 21-29  

 

9) Teter W., Żółkiewski P., Sawicka-Zugaj W., Tajchman K. 2014: Opracowanie nowatorskiego programu 

liczącego efektywność produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych z uwzględnieniem korelacji z 

czynnikami zależnymi W: Białach M., Huber M., Muraczyńska B., Oszust K., Kowalczyk E. (red.), 

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych. Zarządzanie 

Projektami Badawczymi i Pracami Rozwojowymi. Edycja 2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

73-82.  

 

 

 

7. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

 

 Od 2011 roku, gdy zostałam zatrudniona na stanowisku starszego technicznego, 

prowadzę wykłady i ćwiczenia, a od 2015 w pełnym wymiarze pensum dydaktycznego 

obowiązującego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z przedmiotów: Biologia 

zwierząt wolnożyjących, Hodowle zamknięte zwierząt dzikich, Ekologia populacji, 

Hodowla kotów, Ekologia behawioralna, Geometria i grafika inżynierska, Systemy 

informacji o środowisku, Teledetekcja i GIS, Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie 

obszarów wypoczynkowych. Opracowałam treści programowe dla przedmiotów: Biologia 



Katarzyna Tajchman Autoreferat Załącznik Nr 3 

48 

 

zwierząt wolnożyjących i Hodowle zamknięte zwierząt dzikich. Ponadto prowadziłam 

zajęcia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2012-2013) z 

przedmiotu: Planowanie przestrzenne. 

Jestem promotorem pomocniczym w otwartym przewodzie doktorskim mgr 

Marka Bogdaszewskiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie w 2015 r. pt.: "Wpływ wybranych czynników na rozwój poroża 

daniela europejskiego w warunkach fermowych". 

 Jako opiekun naukowy prowadziłam 14 prac inżynierskich i 4 magisterskie oraz 1 

podyplomową: 

Liczba Rodzaj pracy dyplomowej Kierunek studiów, Wydział, Uniwersytet 

4 inżynierska Ochrona Środowiska, Wydział Biologii Środowiskowej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

4 inżynierska Leśnictwo, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

6 inżynierska Behawiorystyka Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach i 

Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

4 magisterska Ochrona Środowiska, Wydział Biologii Środowiskowej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

1 podyplomowa Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi, 

Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie 

19 razem 

 

Jako recenzent dokonałam oceny 10 prac inżynierskich: 

Liczba Rodzaj pracy 

dyplomowej 

Kierunek studiów, Wydział, Uniwersytet  

4 inżynierska Ochrona Środowiska, Wydział Biologii Środowiskowej, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

2 inżynierska Zootechnika, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

3 inżynierska Leśnictwo, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

1 inżynierska Behawiorystyka Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach i 

Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

10 razem 

 

Byłam opiekunem studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Behawiorystyka 

Zwierząt (2015 - 2018) oraz członkiem komisji egzaminacyjnej z praktyk zawodowych dla 

studentów kierunku: Behawiorystyka Zwierząt (2019). 
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Jestem autorem 25 artykułów popularno-naukowych, które ukazały się na łamach 

następujących czasopism: Brać Łowiecka, Łowiec Lubelski, Natura. Przyroda Warmii i 

Mazur,  Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

Lp. Artykuły popularnonaukowe 

1 Tajchman K. 2016. System GPS – przyszłość badań nad zwierzętami. Brać Łowiecka 

12: 42-44. 

2 Janiszewski P., Tajchman K. 2016. Nauka łowiecka w Polskim Towarzystwie 

Zootechnicznym. Brać Łowiecka 12: 24. 

3 Tajchman K. 2016. Czy w Polsce występuje tylko jedna populacja wilka? Brać 

Łowiecka 7: 30-32 

4 Tajchman K. 2017. Czy renifer to tylko atrybut Św. Mikołaja?- znaczenie renifera w 

życiu człowieka. Natura. Przyroda Warmii i Mazur 4(44): 15-17. 

5 Tajchman K. 2017. Kraniometria- przestarzała metoda badań? Brać Łowiecka 6: 50-52. 

6 Tajchman K. 2017. Wzrost poroża. Łowiec Lubelski 80: 13-14. 
7 Tajchman K. 2017. Przystosowanie jeleniowatych do środowiska życia. Łowiec 

Lubelski 81: 24-25. 

8 Tajchman K. 2017. Miejsca krzyżowania się drogi asfaltowej za szlakiem migracyjnym 

zwierząt. Łowiec Lubelski 82: 14-16. 

9 Tajchman K. 2017. Ugrupowania zwierząt - jedna ze strategii przetrwania zimy. Łowiec 

Lubelski 83: 15-16. 

10 Tajchman K. 2017. Pokaż zęby a powiem ci co jesz... Natura. Przyroda Warmii i Mazur 

2(46): 16-18. 

11 Tajchman K. 2017. O dzikiej przyrodzie na kongresie biologów IUGB. Brać Łowiecka 

11: 16. 

12 Tajchman K. 2018. Problem ze zwierzętami na drodze. Brać Łowiecka 5: 35-37. 

13 Tajchman K. 2018. Matczyna rola łani. Łowiec Lubelski 85: 11012.  

14 Tajchman K. 2018. Jak zwierzęta postrzegają poruszające się pojazdy? Brać Łowiecka 

7: 62-63 

15 Tajchman K. 2018. Głód nie taki straszny. Brać Łowiecka 12: 48-49 

16 Tajchman K. 2018. Zając-symbol odrodzenia. Łowiec Lubelski 84: 21-22. 

17 Drozd L., TajchmanK. 2018. Myśliwi i leśnicy oraz ich wspólny interes. Łowiec 

Lubelski 87: 13-14. 

18 Tajchman K. 2018. Naukowcy o gospodarowaniu populacją dzika. Brać Łowiecka 10: 

8. 

19 Tajchman K. 2019. Jelenie nie takie stałocieplne. Brać Łowiecka 1: 50.  

20 Tajchman K. 2019. Trzeci cel łowiectwa. Łowiec Lubelski 88:11-12. 

21 Tajchman K. 2019. Przepiórka - mała migrantka. Brać Łowiecka 8: 60-61. 

22 Drozd L., Tajchman K. 2019. Łowiectwo – za czy przeciw? Aktualności Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 4(94): 11-13.  

23 Tajchman K. 2019. Dzika przyroda pod lupą naukowców. Brać Łowiecka 11: 12. 

24 Tajchman K. 2019. Behawior jeleniowatych a wzrost poroża. Brać Łowiecka 12: 48-50. 

25 Tajchman K. 2018. XXXII Zjazd Naukowy PTZ w Poznaniu : Sekcja Chowu i Hodowli 

Zwierząt Towarzyszących i Dzikich. Prz. Hod. R. 86 nr 1 s. 31-32.  
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Prowadziłam szkolenia dla członków Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie.   

 

Działalność organizacyjna: 

 członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji - 34th IUGB 

Congress „Wildlife: Coexistence or Opposite?” 26-30 sierpień 2019, Kowno, Litwa 

 współprzewodniczący sesji obrad Sekcji Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i 

Dzikich LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. 

Michała Oczapowskiego : Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt, Poznań 20-

22 września 2017 / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 sekretarz Sekcji Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich Polskiego 

Towarzystwa Zootechnicznego (od 2015 - do dnia dzisiejszego) 

 główny koordynator konferencji pt. "Zarządzanie systemami krajobrazowymi" w 

Zwierzyńcu (24-26.05.2012 r.). 

Jestem członkiem Komisji Hodowlanej przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku 

Łowieckiego w Lublinie (od 2015 - do dnia dzisiejszego).  

Ponadto współpracuję z:  

- Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie,  

- Roztoczańskim Parkiem Narodowy,  

- Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie,  

- Polskim Związkiem Łowieckim - Zarząd Okręgowy Lublin.  

 

Odbyte szkolenia, warsztaty, kursy:  

- szkolenie "Sposoby komercjalizacji wyników prac badawczo - rozwojowych" 

realizowane przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w ramach projektu 

"Systemy pozyskiwania nowych technologii w lubelskim środowisku akademickim i ich 

komercjalizacja" (2008 r.), 

- kurs: "Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)" (2007 r.), 

- szkolenie "Nauka fundamentem przyszłości" (2009 r.), 

- staż kandydacki i po zdaniu odpowiednich egzaminów, uzyskałam członkostwo w 

Polskim Związku Łowieckim (2010 r.), 

- szkolenie " Spin off spin out na start - Edycja 2" (2011 r.), 

 



 

 


