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Nowy _______ Retrap __________ P!e" _________________________

Cel od!owu:

PRZEBIEG IMMOBILIZACJI:

Czas Lek i dawka Sposób iniekcji Miejsce iniekcji

Rozpocz#cie prac:

Pierwsza dawka

Pierwsza reakcja

Pe!ne unieruchomienie

Antidotum (tak, nie)

Pierwsza reakcja

Czas wybudzenia

Pozycja stoj$ca

Odej%cie

Zako&czenie prac:

1

Klasa wieku ___________________

Dawka uzupe!n. (tak, nie)

Reakcja

Data ___________________ Lokalizacja (+ GPS) ________________________________________________

Uczestnicy __________________________________________________________________________________

Metoda od!owu ________________________________________ Czas w pu!apce: _____________________

IMMOBILIZACJA

PROTOKÓ' IMMOBILIZACJI

Nr mikroczipa___________________  Nr ident. nied(wiedzia_________________________
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Czas
Temperatura 

(norma - 38-39ºC)
T#tno (norma - 53-

90 ud/min)

SpO2 (odczyt          
z pulsoksym.  

norma - >90%

OGL)DZINY OGÓLNE:

Uwagi

2

Nr ident. nied(wiedzia_________________________Nr mikroczipa___________________  

MONITOROWANIE CZYNNO*CI +YCIOWYCH:

Cz#sto%" oddechów              
(norma - 15-30 odd/min)

Ogl#dziny oczu i spojówek

Inne uwagi

Wygl$d futra

Stan skóry (rany, paso,yty etc.)

Ogl#dziny uszu i kana!u s!uch.

Ogl#dziny %luzówki pyska

Ogólny stan uz#bienia

Ogl#dziny organów p!ciowych             
i cewki moczowej

Załącznik A



OCENA KONDYCJI:

wychudzony chudy dobra kondycja ot!uszczony oty!y

3

Inne uwagi:

Opis

(1) kr#gos!up, 
miednica                   
i !opatka 
niewyczuwalne, 
(2) d!o& 
wci%ni#ta w 
skór# powoduje 
trz#sienie              
i rolowanie

(1) ko%ci 
miednicy 
niewyczuwalne 
pod warstw$ 
t!uszczu, (2) 
d!o& wci%ni#ta w 
skór# na zadzie 
powoduje 
fa!dowanie

Nr mikroczipa__________________ Nr ident. nied(wiedzia__________________________

W
sk

a(
n
ik

 k
o
n
d
yc

ji

(1) kr#gos!up, 
,ebra,  ko%ci 
miednicy i !opatki 
wyra(nie widoczne, 
(2) t!uszcz 
niewyczuwalny przy 
badaniu 
palpacyjnym okolic 
miednicy, brzucha i 
zadu 

(1) kr#gos!up, 
biodra i !opatka 
cz#%ciowo 
widoczne, 
palpacyjnie !atwo 
wyczuwalne pod 
skór$, (2) t!uszcz 
nieobecny na 
grzbiecie, 
wyczuwalny w 
dolnych okolicach 
zadu

(1) ok. 1/3 
kr#gos!. 
palpacyjnie 
wyczuwalna pod 
skór$, (2) t!uszcz 
wyczuwalny pod 
skór$ w 
przedniej i tylnej 
cz#%ci cia!a
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ZNAKOWANIE:

Kolczyk:

Obro,a r-t: 

Mocowanie:

Inne uwagi:

POMIARY:

Waga:

Okrywa: 

D!ug. w!osa:   na k!#bie ______________________________________ca!kowita _____________________

D!ug. ogona (b) _____________________________

Wys. na tln !apach (f) ________________________

a - d!ug.   ____________   ____________   ____________    ____________  

  ____________   ____________    ____________    ____________  

c - szer.   ____________    ____________   ____________    ____________  

d - d!ugo%" + pad   ____________    ____________    ____________    ____________  

e - d!ug. %rodk. pazura   ____________    ____________    ____________    ____________  

4

kondycja_______________________________________kolor___________________________

Obw. karku (g) ______________________________

Wys. w k!#bie: "na stoj$co" (d) ________________

Obwód kl. piers. (c) __________________________

D!ugo%" ca!k. (a) ____________________________

Nr mikroczipa__________________  

rzeczywista_____________________

typ _____________ kana! ________________________ VHF freq. ______________________

marka ___________________________ numer seryjny _______________________________

stan baterii ___________________________________________________________________

Nr ident. nied(wiedzia__________________________

oszacowana____________________________________

ucho prawe ___________________________ ucho lewe _______________________________ 

ZNAKOWANIE I MORFOMETRIA

b - d!ug. (+ %rodkowy pazur)

Odl. oko-nos ____________ Odl. pom. k!ami: górne _______________ dolne _______________________

D!ugo%" k!ów: grn lewy __________ grn prawy ___________ dln lewy _________ dln prawy ____________

Pomiary stóp:

Stopa przednia Stopa tylna

D!ugo%" k. pr$cia __________________ J$dra: szeroko%" _______________ d!ugo%" _________________

Pochwa ___________________________________  Laktacja ________________________________________

G!owa: obwód (h) ________________ szeroko%" _________________ d!ugo%"  (i) ____________________

D!ugo%" ucha:  lewe _______________ prawe _____________  Odleg!o%" pom. uszami_______________

Uszkodzenia k!ów __________________________ Uszkodzenia siekaczy ___________________________

Dolny lewy M1: szeroko%" _________________________   d!ugo%" _________________________________

                      wzd!u, cia!a (e) _________________
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TABELA PRÓB:

Analiza Obj./waga/liczba Przechowywanie Probówki/fiolki
Pobrane 

(tak/nie)/          
adres lab./inst. 

z EDTA         
(genetyka)

2 x 5 ml

do 7 dni - 
lodówka               
> 7 dni - 

zamra,arka

probówki 
sterylne z EDTA               

(poj. 10 ml)

z antykoagulantem 
(morfologia)

2 x 5 ml
do czasu transp.   
- temp. pok., do 

24 h lodówka

probówki 
sterylne z EDTA 

lub innym 
antyk.        

(poj. 10 ml)

bez antykoagulantu 
(osocze, biochemia, 

serologia, 
hormony)

3 x 2 ml

temp. pok. do 
wykrzepienia, 

potem lodówka; 
serologia 
(osocze)- 

zamra,arka

probówki 
sterylne suche 

(poj. 5 ml)

rozmaz 2 preparaty temp. pok.         szkie!ka 

paso,yty, stres
2 x 20 g (2 !y,ki 

sto!owe)

1 - lodówka,           
> 2 mies. 2% 

formalina,               
2 - zamra,arka

sterylne ka!ówki 
z !opatk$

rozmaz 2 preparaty
temp. pok.             
i lodówka

szkie!ka

Mocz
ogólne badanie 
moczu, stres

min. 10 ml lodówka
sterylna 

probówka        
(poj. 15 ml)

Sier%" izotopy, stres pe!na koperta temp. pok.
koperta 

papierowa

Z$b* wiek 1 przedtrzonowy temp. pok.
koperta 

papierowa

Zeskrobina 
skóry

paso,yty, grzyby 2 preparaty temp. pok.
sterylny skalpel, 

szkie!ka lub 
probówka

Wymazy bakterie, grzyby
4 wymazówki 
(nos, gard!o, 
%lina, odbyt)

temp. pok.
sterylne 

wymazówki      
z pod!o,em

Paso,yty 
zewn#trzne

ogólna           
(gatunek, rodzaj)

próbka 
stwierdzonych

temp. pok.
probówka z 

alkoholem 96%

* warunkowo 5

Inne uwagi/wykonane zabiegi:

POBIERANIE PRÓB

Krew

Ka!

Nr mikroczipa__________________  Nr ident. nied(wiedzia__________________________
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INSTRUKCJA

Temperatura - (1) nale,y mierzy" w odbycie co kilka, kilkana%cie minut, (2) przy temperaturze powy,ej 
40ºC nale,y sch!adza" zwierz# ok!adaj$c wod$ lub %niegiem pysk i/lub pachwiny, (3) przed wych!odzeniem 
(hipotermi$, temp. poni,ej 36ºC) chroni" kocem i os!ania" od wiatru                                                           
T!tno - mierzy" na t#tnicy udowej lub ramiennej co kilka, kilkana%cie minut                                                                            
Cz!sto"# oddechów - mierzy" k!ad$c d!o& na, lub os!uchuj$c klatk# piersiow$                                                                                                           
SpO2 - wska(nik nasycenia krwi t#tniczej tlenem odczytywa" z pulsoksymetru (warto%" poni,ej 90% 
oznacza niedotlenienie) lub obserwowa" %luzówk# pyska - ró,owo-czerwona oznacza prawid!owe wysycenie 
tlenem, natomiast niebiesko-sina - niedotlenienie 

A. PRZEBIEG IMMOBILIZACJI

Uwagi:                                                                                                                                                                            
(1) Przy immobilizacji zachowujemy niezb!dne "rodki ostro$no"ci i zasady bezpiecze%stwa!                       
(2) Pobierania prób dokonujemy w r!kawiczkach ochronnych i probówki opisujemy natychmiast 
po pobraniu (wg wzoru: numer nied&wiedzia/mikroczipa, lokalizacja, data i godzina pobrania 
oraz cel analizy)!                                                                                                                                                                               
(3) Próby i kopi! protoko'u wysy'amy do instytucji odpowiedzialnej za przechowywanie prób i 
bank danych

II. ZNAKOWANIE I MORFOMETRIA

Pobranie krwi, wymazów i sier"ci jest niezb!dnym minimum!

3. MOCZ                                                                                                                                                                         
przy immobilizacji chemicznej dzia!anie leków powoduje rozlu(nienie mi#%ni zwieraczy cewki moczowej - 
nast#puje spontaniczne oddawanie moczu, który nale,y zebra" do sterylnej probówki (obj#to%" próby                 
w tabeli)  

1. KREW                                                                                                                                                                          
(1) mo,e by" pobierana z ,y!y szyjnej lub udowej do sterylnych probówek (obj. prób i specyfika w tabeli 
pobierania prób), (2) probówki z krwi$ na osocze, biochemi#, serologi# i hormony do 2 godzin powinny by" 
przechowywane w temperaturze pokojowej do kompletnej koagulacji (wykrzepienia), (3) rozmaz - 
wykona" nakraplaj$c krew na szkie!ko podstawowe i rozmazuj$c szkie!kiem nakrywkowym pod k$tem 45º, 
lub w laboratorium z krwi pobranej do probówek z EDTA

III. POBIERANIE PRÓB

B. MONITOROWANIE CZYNNO(CI )YCIOWYCH

C. OGL*DZINY

W przebiegu immobilizacji nale,y notowa" dok!adnie wszystkie zdarzenia z przebiegu procedury - czas,
ka,d$ reakcj# zwierz#cia od momentu rozpocz#cia prac do ich zako&czenia, dawki podanych leków
i miejsca iniekcji.

Mikroczip - umieszcza" pod skór$ po lewej stronie karku i sprawdza" po implantacji                                                         
Kolczyk - mocowa" po przeci#ciu ma!,owiny skalpelem (fragment skóry z naci#cia umie%ci" w probówce            
z alkoholem 96%)                                                                                                                          
Morfometria - sposób wykonywania pomiarów nieuwzgl#dnionych na rysunkach: (1) szeroko%" g!owy - 
mierzy" w najszerszym miejscu (!uki jarzmowe), (2) d!ugo%" ucha - mierzy" od nasady do koniuszka,                     
(3) odleg!o%" pomi#dzy uszami - mierzy" u nasady uszu, (4) odleg!o%" oko-nos - mierzy" do bli,szego 
nosowi k$cika oka, (5) odleg!o%" pomi#dzy k!ami - mierzy" pomi#dzy koniuszkami, (6) d!ugo%" k!ów - 
mierzy" od szczytu (przy dzi$%le) do koniuszka

I. IMMOBILIZACJA

Przy ogl#dzinach szczególn$ uwag# zwraca" na rany, zaczerwienienia, wydzieliny etc.

2. KA+                                                                                                                                                                                                 
(1) mo,e by" pobierany palcem wskazuj$cym lub ostro,nie !opatk$ z ka!ówki (r#kawiczki jednorazowe) 
(minimalna obj#to%" próby w tabeli), (2) po!ow# próby konserwowa" 4% formalin$, a po!ow# zamra,a",            
(3) rozmaz - wykona" bagietk$ na szkie!ku lub w laboratorium z wymazu lub pobranego ka!u                                               
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6. GPS

4. termometr

* warunkowo 7

WYPOSA#ENIE

4. SIER",                                                                                                                                         
pobiera" szczypcami, palcami lub obcina" no*yczkami (obj#to%" w tabeli) do papierowej koperty                                                

6. ZESKROBINA SKÓRY                                                                                                                                                                                                               
pobiera" sterylnym skalpelem z fa!du skóry - zeskrobywa" na granicy zmian do momentu pojawienia si# 
p!ynów surowiczych
7. WYMAZY                                                                                                                                                                                                      
pobiera" materia! przesuwaj$c i obracaj$c wymazówk#: (1) po %luzówce jamy nosowej, (2) po %luzówce 
jamy gard!a, (3) po %luzówce pyska pobieraj$c %lin# i (4) po %luzówce odbytnicy (wymazówka musi by" 
plastikowa!)
8. PASO#YTY ZEWN$TRZNE                                                                                                                                                         
pobiera" bezpo%rednio do probówki pincet$ lub palcami

Wyposa(enie ogólne:

*5. Z-B*                                                                                                                                                                                                                                                        
(1) ekstrakcji dokonywa" przy u*yciu kleszczy dentystycznych, po 
ods!oni#ciu skalpelem szyjki z#ba, nie dopuszczaj$c do jego z!amania,                                                                                                              
(2) miejsce ekstrakcji miejscowo znieczuli" lidokain$,                                                                                                                   
(3) pobrany w ca!o%ci z$b przechowywa" w papierowym r#czniku                 
i w kopercie lub konserwowa" w 96% alkoholu,                                           
(4) z$b i kierunek ekstrakcji zaznaczono strza!kami                                                                                                                                     

1. latarki czo!owe i baterie

6. probówki na ka! z !opatk$

1. leki do immobilizacji

9. pinceta i no*yczki

12. r#kawiczki jednorazowe

3. przybory do pisania - wodoodporny pisak, notes, o!ówek

2. folia do roz!o*enia, koc i materia! do zakrycia oczu

Wyposa(enie do pobierania prób:
1. strzykawki (1, 2, 5, 10 i 20 ml) i ig!y

11. szczypce

8. koperty i r#czniki papierowe

4. centymetr i suwmiarka

2. wata, gaza i gaziki

3. probówki zakr#cane typu Falcon (15, 25 i 50 ml)

4. probówki typu Eppendorfer (1,5 i 2 ml)

5. probówki sterylne na krew - z EDTA (i/lub innym antykoag.) i suche (5 i 10 ml)

5. waga i sie"/plandeka

10. skalpele

2. pulsoksymetr

Wyposa(enie do immobilizacji i monitorowania czynno%ci (yciowych:

13. kleszcze dentystyczne

14. alkohol 96% lub probówki z alkoholem

3. stetoskop

7. wymazówki z pod!o*em i zestaw szkie!ek podstawowych i nakrywkowych
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Imi! i nazwisko osoby wype"niaj#cej protokó":

Dane kontaktowe znalazcy:

Opis lokalizacji (odleg"o$ci od g"ównych dróg, typ siedliska, pokrycie terenu etc.):

N E

Przypuszczalny powód $mierci:

Przypuszczalny czas $mierci: (dd/mm/rrrr), (godz:min)

Brakuj#ce fragmenty cia"a:

Wiek nied%wiedzia: __________

1

email: _______________________________________________________

PROTOKÓ& POMIARÓW I POBIERANIA PRÓB OD MARTWEGO NIED'WIEDZIA

2. Powiadomienie: RDO! (w"a$ciwy na danym terenie) - Rzeszów: 017 852 11 09, Kraków: 012 61 98 122, Katowice: 
032 20 77 884, w"a$ciwa instytucja odpowiedzialna za przechowywanie prób i bank danych

DATA ZNALEZIENIA: _______________________ (dd/mm/rrrr)

Nr nied%wiedzia:                        
(nadaje jednostka monitoruj#ca)                      

1. O ka(dym znalezieniu cia"a b#d% jego fragmentów informuje si!: GDO!,              
RDO! (w"a$ciwy na danym terenie), gospodarza terenu (PN, LP),                                                                    
instytucj" odpowiedzialn# za przechowywanie prób i bank danych 

Miejsce znalezienia: Czas znalezienia: (godz:min)

tel.: __________________________ faks: _________________________

Koordynaty GPS: 

adres: _______________________________________________________

LOKALIZACJA:

Stan zw"ok:

UWAGI: ($lady obecno$ci nied%wiedzi lub innych zwierz#t, tropy, zdj!cia w za"#czeniu etc.)

OPIS ZNALEZISKA:

P"e) ____________________ (F/M) Masa cia"a: ____________________

Załącznik A



Nr mikroczipa__________________

Obro(a r-t: 

Inne uwagi:

OGL*DZINY OGÓLNE:

Uwagi

2

OGL*DZINY OGÓLNE I OCENA KONDYCJI

Nr nied%wiedzia:                                              

Znakowanie: _________________

Inne uwagi

Ogl!dziny organów p"ciowych                
i cewki moczowej

Mikroczip (tak, nie) ______________

Stan skóry (rany, paso(yty etc.)

Ogl!dziny oczu i spojówek

Ogólny stan uz!bienia

Ogl!dziny $luzówki pyska

marka ___________________________ numer seryjny _______________________________

Kolczyk (tak, nie): ____________  ucho prawe ____________________ ucho lewe _______________________

Wygl#d futra

Ogl!dziny uszu i kana"u s"uch.
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wychudzony chudy dobra kondycja ot"uszczony oty"y

CIA&O/PREPARATY/TROFEA

Imi! i nazwisko (i/lub nazwa instytucji):

Adres:

email:

tel.:

Sposób przechowywania:

3

                      szeroko$) ____________________

Skóra:            d"ugo$) ______________________

(1) kr!gos"up, 
(ebra,  ko$ci 
miednicy i "opatki 
wyra%nie 
widoczne, (2) 
t"uszcz 
niewyczuwalny 
przy badaniu 
palpacyjnym 
okolic miednicy, 
brzucha i zadu 

Inne uwagi:

OCENA KONDYCJI:

(1) ko$ci 
miednicy 
niewyczuwalne 
pod warstw# 
t"uszczu, (2) 
d"o+ wci$ni!ta w 
skór! na zadzie 
powoduje 
fa"dowanie

(1) kr!gos"up, 
miednica                        
i "opatka 
niewyczuwalne, 
(2) d"o+ 
wci$ni!ta w 
skór! powoduje 
trz!sienie                      
i rolowanie

W
sk

a%
n
ik

 k
o
n
d
yc

ji

Opis

Inne: 

ZDEPONOWANIE/PRZECHOWYWANIE ZW&OK

Czaszka:        d"ugo$) ______________________

(1) kr!gos"up, 
biodra i "opatka 
cz!$ciowo 
widoczne, 
palpacyjnie "atwo 
wyczuwalne pod 
skór#, (2) t"uszcz 
nieobecny na 
grzbiecie, 
wyczuwalny w 
dolnych okolicach 
zadu

(1) ok. 1/3 
kr!gos". 
palpacyjnie 
wyczuwalna pod 
skór#, (2) t"uszcz 
wyczuwalny pod 
skór# w przedniej 
i tylnej cz!$ci 
cia"a

Nr nied%wiedzia:                                             

                      szeroko$) ____________________
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POMIARY:

D"ugo$) w"osa: na k"!bie ________ ca"k. ___________

D"ugo$) ca"k. (a) ______________________________

D"ug. ogona (b) ______________________________

Obwód kl. piers. (c) ___________________________

Wys. w k"!bie: "na stoj#co" (d) __________________

Wys. na tln "apach (f) ________________________

G"owa: obwód (h) ________________ szeroko$) _________________ d"ugo$)  (i) ___________________

D"ugo$) ucha:  lewe _______________ prawe _____________  Odleg"o$) pom. uszami _______________

Odl. oko-nos ____________ Odl. pom. k"ami: górne _______________ dolne _______________________

D"ugo$) k"ów: grn lewy __________ grn prawy ___________ dln lewy _________ dln prawy ____________

Pomiary stóp:

a - d"ug.   ____________   ____________   ____________   ____________ 

b - d"ug. (+ $rodkowy pazur)   ____________   ____________   ____________   ____________ 

c - szer.   ____________   ____________   ____________   ____________ 

d - d"ugo$) + pad   ____________   ____________   ____________   ____________ 

e - d"ug. $rodk. pazura   ____________   ____________   ____________   ____________ 

4

MORFOMETRIA

             Stopa tylna

D"ugo$) k. pr#cia __________________ J#dra: szeroko$) _______________ d"ugo$) _________________

Pochwa ___________________________________  Laktacja ________________________________________

Nr nied%wiedzia:                                              

Stopa przednia

Waga: _____________________

Uszkodzenia k"ów __________________________ Uszkodzenia siekaczy ___________________________

Dolny lewy M1: szeroko$) _________________________   d"ugo$) _________________________________

Obw. karku (g) ________________________________

                       wzd"u( cia"a (e) __________________
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TABELA PRÓB:

Analiza Obj./waga/liczba Przechowywanie Probówki/fiolki
Pobrane 

(tak/nie)/          
adres lab./inst.

Mi!sie+  genetyka

próba ok. 3 g                    
(szer. 0,5 cm i d". 

3 cm) - 
(wskazana 

wi!ksza ilo$) 
prób!)

temp. pok.

probówki ster.           
z alkoholem 

(poj. 15 ml) -
stos. obj. alk. 

do masy próby - 
10:1

Mi!sie+
ok. po"owa poj. 

probówki

probówki ster., 
suche                

(poj. 50 ml)

W#troba
ok. po"owa poj. 

probówki

probówki ster., 
suche                

(poj. 50 ml)

Nerka                 
i nadnercza

ok. po"owa poj. 
prob., nadnercza 

osobno

probówki ster., 
suche              

(poj. 50 ml)

T"uszcz
ok. po"owa poj. 

probówki

probówki ster., 
suche              

(poj. 50 ml)

Ko$ci izotopy, szpik

izotopy - 2 ma"e 
k. d"ugie, szpik - 

k. (uchwy, 
ramienna i udowa

temp. pok./             
na szpik - 

zamra(arka

r!cznik pap., 
koperta 

papierowa

Sier$) izotopy, stres pe"na koperta temp. pok.
koperta 

papierowa

W#sy, pazury izotopy
w#sy-maks. 
mo(liwo$ci,      

pazury-2 sztuki
temp. pok.

koperta 
papierowa

Tre$) (o"#dka ogólna ca"a tre$) lodówka folia

Owady i larwy czas $mierci
próbka 

stwierdzonych
temp. pok. probówki z alk.

Z#b wiek 1 przedtrzonowy temp. pok.
koperta 

papierowa

Przepona w"osie+ spiralny

ok. 20 g (ok. 
po"owa 

pojemno$ci 
probówki)

zamra(arka
probówki ster., 

suche              
(poj. 50 ml)

Mózg w$cieklizna ok. 5 g zamra(arka
probówki 
sterylne         

(obj. 15 ml)
Inne (serce,         
p"uca, oczy, 
ko$) pr#cia)

ogólna
tkanki - ok. 20 g. 
oczy i k. pr#cia - 

ca"e 

zamra(arka/          
temp. pok.

probówki 
ster./pr. z 

alk./kop. pap.

5

Nr nied%wiedzia:                                              

POBIERANIE PRÓB

metale ci!(kie           
i pestycydy

zamra(arka

Załącznik A
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3. KOŚCI                                                                                                                                                                           
(1) pobrać dwie małe kości długie do analizy izotopowej (np. śródręcza, śródstopia lub inne dostępne)                 
i zawinąć w papierowy ręcznik przed włożeniem do koperty,                                                                          
(2) do analizy szpiku najlepiej pobrać kość ramienną, udową i kości żuchwy i zapakować osobno

8. MÓZG                                                                                                                                                                             
pobrać skalpelem i pincetą fragment tkanki mózgowej (może być z tkanką opon)

Uwagi:                                                                                                                                                                            
(1) Przy oględzinach i pobieraniu prób z martwego zwierzęcia zachowujemy niezbędne środki 
ostrożności!                                                                                                                                                                   
(2) Pobierania prób dokonujemy w rękawiczkach ochronnych i probówki opisujemy 
natychmiast po pobraniu (wg wzoru: numer niedźwiedzia/mikroczipa, lokalizacja, data                                                         
i godzina pobrania oraz cel analizy)!                                                                                                                                                                               
(3) Próby i kopię protokołu wysyłamy do instytucji odpowiedzialnej za przechowywanie prób i 
bank danych

INSTRUKCJA

I. OPIS ZNALEZISKA I OGLĘDZINY

Przy opisywaniu znaleziska i w przebiegu oględzin należy notować dokładnie wszystkie zdarzenia z 
przebiegu procedury (lokalizację, ślady wokół ciała etc.). Przy oględzinach szczególną uwagę zwracać na 
rany, wydzieliny, brakujące fragmenty etc. Uzupełniać dane kontaktowe. Sporządzić dokładną 
dokumentację fotograficzną. Przeprowadzić kotrolę miejsca i znaleziska wykrywaczem metalu (jeśli to 
możliwe).

1. MIĘSIEŃ (do badań genetycznych)                                                                                      
(1) pobierać fragment tkanki jakiegokolwiek mięśnia (dobrze zachowanego, szczególnie 
przydatny język) szerokości ok. 0.5 cm i długości do 3 cm (całość do masy 3 gram),                                                                                               
(2) umieszczać w probówce o poj. 15 ml z alkoholem 96% - prawidłowy stosunek 
alkoholu do masy próby wynosi 10:1

2. PRÓBY DO ANALIZY W KIERUNKU METALI CIĘŻKICH                  
I PESTYCYDÓW                                                                                                                            
(1) pobrać skalpelem i pincetą cztery fragmenty tkanek do 4 probówek           
o poj. 50 ml (napełniamy suchą probówkę bez alkoholu): mięsień, 
fragment wątroby, fragment nerki i tkanki tłuszczowej,                       
(2) nadnercze wkładamy do osobnej probówki

7. PRZEPONA                                                                                                                                                                   
pobierać skalpelem i pincetą fragmenty z prawej i lewej strony mięśnia przepony (masy ok. 20 g)

4. SIERŚĆ                                                                                                                                         
pobierać szczypcami, palcami lub obcinać nożyczkami (objętość w tabeli) do papierowej koperty                                                

5. WĄSY I PAZURY                                                                                                                                                                  
(1) wszystkie dostępne wąsy pobierać szczypcami,                                                                                                                                  
(2) pazury w liczbie dwóch sztuk odciąć skalpelem lub oddzielić jeśli pozwala na to stopień dekompozycji 
ciała

6. ZĄB                                                                                                                                                                                                                                                         
(1) ekstrakcji dokonywać przy użyciu kleszczy dentystycznych po 
odsłonięciu skalpelem szyjki zęba, nie dopuszczając do jego złamania,                                                                                                                 
(2) pobrany w całości ząb przechowywać w papierowym ręczniku                
i w kopercie lub konserwować w 96% alkoholu                                                                                                                
(3) ząb i kierunek ekstrakcji zaznaczono strzałkami                                                                                                                                      

II. POBIERANIE PRÓB
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WYPOSA+ENIE

Wyposa%enie do pobierania prób:

1. probówki zakr!cane typu Falcon (15, 25 i 50 ml)

4. centymetr i suwmiarka

3. koperty i r!czniki papierowe

4. pinceta i no(yczki

5. skalpele i no(e

2. probówki typu Eppendorfer (1,5 i 2 ml)

5. waga i sie)/plandeka

Wyposa%enie ogólne:

1. latarki czo"owe i baterie

2. folia do roz"o(enia

3. przybory do pisania - wodoodporny pisak, notes, o"ówek

UWAGA: sekcja musi by) wykonywana przez lekarza weterynarii, docelowo w sali sekcyjnej wydzia"u weterynaryjnego; o pobieraniu 
prób w terenie nale(y powiadomi) powiatowego lekarza weterynarii

6. szczypce i sekator

7. r!kawiczki jednorazowe

8. kleszcze dentystyczne

10. alkohol 96% lub probówki z alkoholem

9. worki foliowe na du(e ko$ci i tre$) (o"#dka

WSKAZÓWKI DO POBIERANIA PRÓB

1. Ogólne:                                                                                                                                                     
(1) opisujemy wszystkie obserwacje ze szczegó"ami                                                                                             
(2) dodatkowe próby opisujemy i zaznaczamy w protokole                                                                         

2. Wykonanie:                                                                                                                                                       
(1) oczy po ogl!dzinach usuwamy skalpelem z zachowaniem mi!$nia i nerwów (prob. z alk.)                                          
(2) ci!cie w linii po$rodkowej od (uchwy do miednicy, skór! odpreparowujemy na boki razem z "apami                                                                                                                                    
(3) przed wykonaniem g"!bszych naci!) dokonujemy ogl!dzin mi!$ni (skalpelem i pincet# pobieramy 
prób!)                                                                                                                                                                                        
(4) klatk! piersiow# otwiera) wzd"u( mostka rozcin#j#c na po"#czeniach chrz!stnych, przy ogl!dzinach 
jamy klatki piersiowej notujemy wygl#d i pozycj! narz#dów (skalpelem i pincet# pobieramy próby - serca, 
p"uc i przepony)                                                                                                                                                                                                                                               

(5) z jamy brzusznej pobieramy próby w#troby, nerek i nadnerczy (okolica l!d%wiowa, nerki wielop"atowe 
(kszta"t owocu morwy)); je$li tre$) pokarmowa obecna w (o"#dku pobra) ca"o$)                                                                                 
(6) dokonujemy ogl!dzin okolic p"ciowych - od samca pobieramy ko$) pr#cia                                                    
(7) prób! mózgu pobieramy skalpelem przez otwór wielki po wykonaniu naci!cia w okolicy potylicznej, po 
usuni!ciu skóry i uzyskaniu dost!pu do rdzenia kr!gowego                                                                                     
(8) ko$ci pobieramy po zako+czeniu pozosta"ych ogl!dzin i pobiera+                                                                           
(9) miejsce deponowania zw"ok/trofeów/okazów notujemy w protokole

Załącznik A




