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CZYM JEST ŻUBROŃ
Mieszańce międzygatunkowe będące wynikiem krzyżowania żubra i bydła nazwane są
żubroniami.
Są one także mieszańcami międzyrodzajowymi, gdyż bydło domowe należy do rodzaju
Bos, a żubr do rodzaju Bison.

Nazwa „żubroń” zaczęła obowiązywać dopiero w 1969 roku, kiedy popularny wówczas
tygodnik

„Przekrój”

ogłosił

konkurs

na

nazwę

dla

mieszańców

żubra

i bydła, a „żubroń” konkurs ten wygrał. Od tego roku mieszańce nie tylko otrzymały

swoją nazwę, ale także określono, co jest, a czego nie należy nazywać żubroniem.
Tak więc - żubroń jest mieszańcem pokolenia F1, gdzie po stronie matecznej,
jak i ojcowskiej mogą znajdować się oba wyjściowe gatunki. Żubroniem jest także

mieszaniec wsteczny w kierunku bydła.
Mieszańce wsteczne w kierunku żubra nazwano żubroidami

ŻUBROŃ ”LEW”
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Tworzenie mieszańców F1 żubra i bydła domowego
Schemat 1:

OJCIEC: ŻUBR

MATKA: BYDŁO
DOMOWE

Pokolenie potomne F1:
ŻUBROŃ

Schemat 2:
OJCIEC: BYDŁO
DOMOWE

MATKA: ŻUBR

Pokolenie potomne F1:
ŻUBROŃ

W praktyce tworzenia mieszańców żubra i bydła domowego, podczas dobierania
osobników rodzicielskich stosowany jest schemat 1. Wynika to z łatwego dostępu
do krów gatunku bydła domowego, które mogą zostać zapłodnione jednocześnie
przez jednego żubra. Samice pokolenia F1 są płodne, samce są bezpłodne.

Tworzenie mieszańców F2 żubra i bydła domowego

OJCIEC:
BYDŁO
DOMOWE

MATKA:
ŻUBROŃ

Pokolenie potomne F2:
ŻUBROŃ

Tworzenie mieszańców F2 żubra i bydła domowego

OJCIEC:
ŻUBR

MATKA:
ŻUBROŃ

Pokolenie potomne F2:
ŻUBROID

PO CO NAM ŻUBRONIE?
Dalekosiężny cel tworzenia żubroni, to uzyskanie gatunku zwierzęcia, cechującego
się znacznymi przyrostami masy mięśniowej (cecha bydła domowego), osiąganymi
przy wykorzystywaniu paszy nawet bardzo słabej jakości (cecha żubra).
Powołując się na fachową literaturę można wysnuć wniosek, że żubronie są
zwierzętami odznaczającymi się nieprzeciętną zdrowotnością, mogą być
utrzymywane na pastwiskach przez cały rok z powodzeniem zjadając pokarm
zupełnie niewykorzystywany przez bydło domowe. Istotną sprawą jest natomiast
zapewnienie im dostępu do wody i dużych areałów.
Z uwagi na występowanie w Polsce dużych powierzchni nieużytków rolnych
wydaje się zasadne, aby w przyszłości były one wykorzystywane przez żubronie.

TROSZKĘ HISTORII
Doświadczenie nad krzyżowaniem żubra

i bydła zapoczątkował Leopold Walicki.
Miało to miejsce na początku XIX wieku.
Celem Walickiego było uzyskanie silnego
bydła roboczego poprzez dolew krwi żubra do
bydła domowego.
Doświadczenie przeprowadził w swoim
majątku Wilanowo koło Grodna.

Uzyskał on w sumie 15 mieszańców.
Wskutek zmian ustrojowych, majątek jego
został przejęty przez państwo, a sam Walicki

został aresztowany.
Losy żubroni z gospodarstwa są nieznane.

Mapa Grodna

ŻUBRONIE W POLSCE
Tematyką krzyżowania żubra z bydłem zajmował się w Białowieży
Profesor Dehnel, który w 1958 r. rozpoczął kompleksowe badania
nad mieszańcami. Interesowały go szczególnie: rozwój postnatalny,
płodność i wartość użytkowa mieszańców. W ciągu sześciu lat od
1960 r. otrzymał 71 hybryd. Do krzyżowania używał krów rasy
polskiej czerwonej i nizinnej czarno-białej. Na podstawie jego
Profesor Dehnel A.
Fot. Źródło
http://www.encyklopedia.puszczabialowieska.eu/index.php?dzial=has
lo&id=62

raportu do krzyżowania żubra z bydłem wyznaczono: PGR
Rzepin, PGR Łękno i Państwowy Zakład Unasienniania
Zwierząt w Myśliborzycach.

Od 1974 roku do 1984 roku otrzymano 253 mieszańce pokolenia F1 oraz 217 mieszańców
dalszych pokoleń. Zmiany ustroju, jakie miały miejsce w naszym kraju na przełomie lat 90tych spowodowały, że doświadczenie przerwano. 56 jałówek F1 sprzedano do ośrodka PAN
w Popielnie, a los pozostałych mieszańców jest nieznany. Najprawdopodobniej zostały
sprzedane jako bydło mięsne

Temat tworzenia żubroni w Polsce powrócił w
2005 roku. Właśnie wtedy, Gospodarstwo
Rolne Karolew Sp. z oo. uzyskało pozwolenie
Ministra

Środowiska

na

przetrzymywanie

żubrów.
Prezesem spółki jest Pan Henryk Ordanik, który
był dyrektorem PGR’u Łękno i we współpracy
Henryk Ordanik
Fot. Źródło http://www.vice.com/pl/read/zubron-sie

z dr Sumińskim w przeszłości brał udział
w tworzeniu żubroni.

Po wybudowaniu odpowiedniej dla żubrów zagrody, do Karolewa sprowadzono
trzy samce żubra (Pubal, Plawan, Poki).

ZAGRODA W KAROLEWIE
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ŻUBRONIE

NAJLEPSZE CECHY ŻUBRONI
Mieszańce te można nazwać super zdrowymi. Nie występują u nich choroby
nękające bydło domowe, takie jak przemieszczenie trawieńca, czy choroby racic.
Dla przyszłego hodowcy najważniejsze będą małe, można rzec minimalne
koszty utrzymania. Hodowla żubroni nie wymaga bowiem stawiania budynków
inwentarskich. Jeżeli prowadzi się już hodowlę bydła, można dla żubroni
przeznaczyć resztki paszy niewykorzystanej przez niskowydajne krowy mleczne.
Wbrew obawom, będą one z powodzeniem bardzo dobrze przyrastać na tego
typu pokarmie. I kwestia najważniejsza, żubronie utrzymywane są dla mięsa,
które posiada szczególne walory smakowe, kulinarne i dietetyczne. Ponadto
zawiera mniej tłuszczu niż wołowina (przy identycznej zawartości białka:
20,6%, wołowina zawiera 3,5% tłuszczu, a mięso żubroni 2,3% tłuszczu).

ŻUBRONIE
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GDZIE JEST HACZYK?
Krzyżowanie międzygatunkowe niesie ze sobą kilka problemów
 Często zdarza się, że samce żubra nie wykazują zainteresowania krowami
będącymi w rui.

 Jeżeli już dochodzi do krycia, to często nie dochodzi do zapłodnienia. Generuje to
koszty związane z wydłużaniem się okresu międzywycieleniowego u krów.
 Żubronie rodzą się jako bardzo duże cielęta, szczególnie dotyczy to byczków -

dla nich średnia masa urodzeniowa to 56 kg. Stwarza to konieczność wykonania
cesarskiego cięcia – (koszty weterynaryjne, opóźnienie szczytu laktacji itp.,
Byczki niejednokrotnie padają na skutek niewydolności oddechowej lub sercowo

naczyniowej).
 Dorosłe samce - mieszańce są niepłodne a uzyskanie płodnego osobnika wymaga
krzyżowania

wstecznego

w

kierunku

bydła

lub

żubra.

ROZWIĄZANIA
W XXI wieku, przy tak dobrze rozwiniętych i nadal prężnie
rozwijających się biotechnikach rozrodu, na wszystkie wymienione
„niedogodności” można znaleźć „remedium”.
* Lekarstwem na brak powodzenia w kryciu naturalnym może być oczywiście
inseminacja.
* Krowy nie będą miały problemu z wycieleniami, jeżeli dobrze zostaną dobrane rasa,

jak i gabaryty przyszłych matek żubroni.
* Problemem pozostaje zarówno istnienie bariery międzygatunkowej jaki i
bezpłodność u samców F1 . Pocieszenie stanowi fakt, że nie tylko u żubroni samce są
bezpłodne (najstarsze mieszańce międzygatunkowe świata: muły, także są bezpłodne).
Natomiast w przypadku Beefalo (krzyżówka bydła i bizona) na drodze wieloletnich
prac i badań ustalono taki schemat dobierania osobników rodzicielskich, który
umożliwia urodzenie płodnego byka mieszańca.

ŻUBRONIE
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PODSUMOWANIE
Prace nad uzyskiwaniem żubroni wciąż trwają. Amerykanie przez 150 lat
pracowali nad wytworzeniem Beefalo i udało się. Mam nadzieję, że my
również pokonamy przeciwności i za ”150 lat” też nam się uda.

Zainteresowanych tematem
odsyłam do literatury.
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