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Utrzymujące się w Polsce od szeregu lat postępujące 
zwiększanie liczebności zwierzyny grubej, pociągające 
za sobą wzrost lokalnych wskaźników zagęszczenia, 
prowadzi do zmian behawioralnych poszczególnych 
gatunków w zakresie areałów bytowania. Rzutuje to 
również bezpośrednio na wielkość poziomu łowiec-
kiego pozyskania w drodze odstrzału, który rokrocznie 
wzrasta. Wzmożona presja na zwierzynę w połączeniu 
z postępującą antropogenizacją środowisk bytowania 
wpływa dość istotnie na stałe lub okresowe migracje 
zwierząt (5, 6-8, 14, 20, 23, 24). Przemieszczanie 
zwierząt związane jest głównie ze spełnianiem pod-
stawowych potrzeb życiowych, zwłaszcza związanych 
z pożywieniem oraz rozrodem. Nie bez znaczenia 
w tym względzie pozostają warunki klimatyczne. 
Niejednokrotnie migracje spowodowane są także 
nadmiernym płoszeniem zwierzyny w miejscach ich 
stałego bytowania, a tym samym powstawaniem bodź-

ców stresogennych, na które zwierzęta odreagowują 
w gwałtowny sposób – ucieczką lub agresją. Migracje 
zwierząt wynikają nie tylko z uwarunkowań środo-
wiskowych, lecz także istotną rolę w tym względzie 
odgrywają czynniki genetyczne (3, 13, 15, 17, 21, 22). 
Wędrówki zwierząt wymuszają pokonywanie nie tylko 
zróżnicowanych barier środowiskowych, lecz przede 
wszystkim antropogenicznych. Sprawia to, że narażo-
ne są one z reguły na oddziaływanie znacznej liczby 
bodźców, zarówno egzogenicznych jak i endogenicz-
nych, które przyczyniają się w sposób bezpośredni lub 
pośredni do powstawania uszkodzeń ciała. Niezmiernie 
istotnym elementem w tym względzie jest wzrastająca 
liczba kolizji drogowych oraz kolejowych z udziałem 
dzikich zwierząt. Trend ten obserwowany jest zarówno 
w Polsce, jak i wielu innych krajach (1, 12, 16, 19, 
26, 27, 29). To właśnie rozwijająca się infrastruktura 
drogowa stanowi globalne zagrożenie dla różnorod-
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Summary
The paper presents a post-traumatic anomaly of the metacarpal joint of a front limb of a female red deer, 

which was the cause of joint dislocation. This anomaly arose due to an incorrect positioning of the limb during 
movement, especially during fast running, most probably when the frightened animal was escaping from 
danger. Other mechanical causes cannot be excluded, such as entrapment of the limb in a net fence for crops 
and forest youngsters, which is commonly used to protect the forest from wild animals. The study showed 
that the resulting injury had led to secondary degenerative changes and deformities of the lopsided axis of the 
limb. The result was an incorrect directional orientation of the metacarpal bone and toes, and consequently 
of the hooves of the third and fourth fingertips. At the same time, the second and fifth toes, residual in this 
species, became retarded. The joint dislocation led to an incorrect positioning of the hooves during the animal’s 
movement and, consequently, to their excessive growth. These changes, however, despite their long-standing 
character, did not affect the animal’s condition, as evidenced by its carcass weight, which was above average 
for a female deer of this age and in this region of Poland.
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ności biologicznej (18). Efektem kolizji drogowych są 
nie tylko ofiary śmiertelne oraz kalectwa, lecz także 
znaczne straty w mieniu, a tym samym są one zarazem 
przyczyną znacznych kosztów o podłożu społeczno-
-ekonomicznym (4, 11, 28).

Dzikie zwierzęta będące uczestnikami wypadków 
komunikacyjnych oraz wszelkich innych sytuacji zwią-
zanych z poważnymi urazami mechanicznymi z reguły 
są narażone na powstawanie różnorodnych trwałych 
zmian o podłożu nie tylko fizjologicznym, lecz także 
anatomicznym. Jednocześnie należy zaznaczyć że 
podejmowane próby leczenia zwierząt uczestniczą-
cych zarówno w wypadkach komunikacyjnych, jak 
i uległych innym wypadkom losowym z reguły kończą 
się niepowodzeniem (2, 9, 10).

Opis przypadku
Podczas polowania zbiorowego w jednym z obwodów 

łowieckich na Lubelszczyźnie, w dniu 12 stycznia 2020 r. 
odstrzelona została samica jelenia szlachetnego, u której 
na podstawie oceny morfologicznej stwierdzono zmiany 
w budowie przedniej kończyny. Opisana anomalia wystę-
powała w okolicy stawu śródręcza, który morfologicznie 
swoim wyglądem odbiegał znacznie od kończyny prawidło-
wo wykształconej (ryc. 1). Szczegółowa analiza wykazała 
istniejącą deformację na poziomie stawu śródręczno-palicz-
kowego. Dokładnie przeprowadzone oględziny zewnętrzne 
pozostałych stawów, kończyn oraz trzewioczaszki zwierzę-
cia nie wskazały na jakiekolwiek inne anomalie o charakte-
rze anatomiczno-morfologicznym. Potwierdzeniem dobrej 
kondycji osobniczej łani była masa jej tuszy wynosząca 
101 kg. Wiek oceniony na podstawie charakterystycznych 
zmian uzębienia określony został na 7 lat, co pozwala ją 
zakwalifikować do kulminacyjnego okresu rozwoju osob-
niczego (25). Wykonana diagnostyka RTG uwidoczniła 
utrwalone zwichnięcie ww. stawu, koślawą deformację osi 
oraz przemieszczenie rotacyjne (ryc. 2). Liczne osteofity, 
sklerotyzacja podchrzęstna oraz deformacja obrysów sta-
wowych wskazują na rozwój wtórnych zmian zwyrodnie-
niowych i odległy w czasie uraz. Przemieszczenie rotacyjne 
i będąca następstwem tego pourazowa deformacja koślawa 
osi kończyny wskazują na przyczynę określaną jako tzw. 
„uraz koślawiąco-rotacyjny”. Dodatkowo ze względu na 
opisaną anomalię nastąpił zanik palców II i V, które u tego 
gatunku występują jako szczątkowe i określane są jako 
przyraciczki, co widoczne jest zarówno w obrazie makro-
skopowym, jak i RTG. Przyczyną tego urazu mogło być 
nieprawidłowe ułożenie kończyny podczas gwałtownego 
obciążenia, co mogło powstać podczas szybkiego biegu 
lub pokonywania przeszkody terenowej. Spośród innych 
przyczyn nie można również wykluczyć możliwości 
uwięźnięcia kończyny w oczkach siatki ogrodzeniowej, 
powszechnie wykorzystywanej w zabiegach ochrony przed 
zwierzyną młodszych stadiów rozwojowych drzewosta-
nów ekosystemów leśnych. Następstwem którejkolwiek 
z wcześniej wymienianych i omawianych przyczyn była 
zmiana kierunkowa ustawienia kości śródręcza i palców, 
a tym samym, kopyt. Niewielkie obciążanie kończyny ze 
zdeformowanym stawem doprowadziło do braku ścierania 
kopyt oraz nadmiernego ich rozrostu.

W celu przeprowadzenia dokładnego badania makro-
skopowego odpreparowano powłokę skórną okalającą 
zmieniony staw śródręczno-paliczkowy. Przeprowadzone 

Ryc. 1. Zdeformowany staw śródręczno-paliczkowy prawej 
przedniej kończyny

Ryc. 2. Zdeformowany staw w obrazie RTG (po prawej) na 
tle prawidłowo wykształconej kończyny (po lewej)
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oględziny potwierdziły wcześniejsze wątpliwości prawi-
dłowej budowy, obrysu i zachowanych proporcji zdefor-
mowanego stawu. W badaniu makroskopowym stawu, 
przeciętego w płaszczyźnie poziomej, stwierdzono wystę-
powanie obszarów koloru ciemnoczerwonego, świadczą-
cych o występowaniu wcześniejszych wynaczynień dużego 
stopnia (ryc. 3).

Analiza histopatologiczna preparatów mikroskopowych 
wykonana metodą HE z powłoki skórnej wskazała na znacz-
nego stopnia dominację fibrocytów kształtu wrzecionowate-
go (ryc. 4). Stwierdzono także nielicznie występujące fibro-
blasty, również kształtu wrzecionowatego, które cechowały 
się jasną cytoplazmą oraz owalnym, słabo barwiącym się 
jądrem. W niektórych miejscach świadczących o wystę-
powaniu dość młodej tkanki ziarninowej zaobserwowano 
obecność granulocytów obojętnochłonnych, limfocytów 
oraz komórek plazmatycznych z owalnym jądrem i cytopla-
zmą barwiącą się intensywniej na jej obwodzie. Występują-
ca znaczna przewaga dojrzałych fibrocytów i włókien ko-
lagenowych w badanych preparatach świadczy o odległym 
w czasie urazie. W materiale histopatologicznym pobranym 
z kolei dokładnie z miejsc wcześniej określonych w badaniu 
makroskopowym jako ciemnoczerwone stwierdzono wystę-

powanie wynaczynień mogących świadczyć o ponownym 
i nieodległym w czasie urazie najbardziej zdeformowanej 
powierzchni stawu. Jednocześnie stwierdzono również, 
w preparatach najbardziej zdeformowanej części stawu, 
występowanie odczynu zapalnego, czego potwierdzeniem 
było wyraźne otarcie naskórka, co wcześniej stwierdzono 
w badaniu makroskopowym.

Podsumowanie
W przypadku zwierząt dzikich bardzo trudne jest 

zapewnienie optymalnego dobrostanu, ze względu 
na otwarty charakter ekosystemów, w których one 
żyją oraz spełniają podstawowe funkcje życiowe. 
Zapewnienie optymalnych warunków bytowania nie 
jest w stanie ustrzec ich przed bezkolizyjnym funk-
cjonowaniem w środowisku, bez uszkodzeń ciała, 
które prowadzić mogą bezpośrednio, a czasami także 
pośrednio do pojawienia się anomalii zarówno anato-
micznych, jak i fizjologicznych, a w wielu przypadkach 
także śmierci. W opisanym przypadku pomimo dość 
odległego w czasie zwichnięcia stawu śródręczno-
-paliczkowego, co spowodowało zmianę w postaci 
kierunkowego ustawienia kości oraz deformacje całej 
kończyny, opisane zwierzę funkcjonowało prawidło-
wo. Dowodem tego jest wysoka kondycja osobnicza, 
określona na podstawie ogólnego wyglądu, a przede 
wszystkim masy tuszy zwierzęcia, którą określić 
można jako ponadprzeciętną dla tego regionu kraju 
i wieku osobnika. Obecnie w literaturze brak jest 
wystarczających danych odnośnie do występowania 
różnego rodzaju anomalii zarówno rozwojowych, jak 
i funkcjonalnych w odniesieniu do poszczególnych 
gatunków zwierząt dzikich. Pomimo że nie są prowa-
dzone tego rodzaju statystyki, opisany przypadek jest 
potwierdzeniem tezy wskazującej, że presja środowi-
ska w połączeniu z jego antropogenizacją wywiera 
istotny wpływ na funkcjonowanie osobników poszcze-
gólnych gatunków zwierząt dzikich, co może także 
rzutować na funkcjonowanie niektórych populacji 
w obrębie ekosystemu.
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