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Wklad polskich lekarzy weterynarii
w poznanie i ochrone gatunku
zubr Bison bonasus (L.) CZESC I

Nie sposób omówic wszystkich osiagniec polskich lekarzy
weterynarii w zakresie ochrony zdrowia zubrów w Polsce
ani wymienic nazwisk wszystkich osób, które sie nimi
opiekowaly. Wszyscy lekarze weterynarii sprawujacy opieke
nad zdrowiem zubrów na róznych etapach restytucji - zarówno
praktycy jak i naukowcy, przyczynili sie swoja rzetelna praca
i wielkim zaangazowaniem do wlasciwej ochrony zubra i pomys
lnych rezultatów restytucji gatunku. Jednoczesnie publikujac
prace naukowe i prezentujac wyniki swoich badan na konferen
cjach naukowych w kraju i za granica upowszechniali wiedze o tym
gatunku i przyczyniali sie do zrozumienia potrzeby jego ochrony.
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Poczatek XX wieku to czas, kiedy
gwaltownie postepowala zaglady zu
brów zyjacych w warunkach natu
ralnych. W 1919 r. ginie ostatni zubr
w Puszczy Bialowieskiej, a w 1927 r.
w górach Kaukazu. Wiedza o ostat
nim, naturalnym stadzie zubrów
nizinnych, zwanych tez bialowieski
mi, zyjacym w Puszczy Bialowieskiej
zostala na szczescie utrwalona dzie
ki polskiemu przyrodnikowi - dr.
Konradowi Wróblewskiemu, leka
rzowi weterynarii z wyksztalcenia.
W latach 1906 - 1909 pracowal on
w Puszczy Bialowieskiej dokumen
tujac zebrane przez siebie unikalne
dane o liczebnosci, biologii i stanie
zdrowia zubrów tu zyjacych. W 1927 r.
ukazala sie drukiem w Poznaniu jego
monografia pt. "Zubr Puszczy Bialo
wieskiej", która jest waznym zródlem
informacji o zyciu ostatniej wolnej
populacji zubrów nizinnych. Konrad
Wróblewski przeprowadzil sekcje
81 zubrów i okreslil przyczyny ich
smierci. Interesujaca jest informacja,

ze w tamtych czasach pryszczyca po
wodowala niska smiertelnosc zubrów
(5% przyczyn) oraz fakt wykrycia
we krwi zubra pasozyta - swidrowca
Trypanosoma. Profesor Jan Drozdz
w 2000 r. uznal pasozyta Trypano
soma wrublewskii za typowego dla
zubra.

W latach dwudziestych XX wieku
europejscy przyrodnicy obawiali sie,
ze gatunek Bison bonasus moze po
dzielic los tura, który wyginal bez
powrotnie w XVII wieku, a o którym
zachowalo sie niewiele zródlowych
informacji. Nadzieje na uratowanie
zubra od zaglady dawalo jedynie ist
nienie kilkudziesieciu osobników
zyjacych w osrodkach hodowlanych
- w Pszczynie, ZOO w Berlinie i ZOO
w Sztokholmie. W tym czasie kazdy
osobnik byl niezwykle cenny i jego
zdrowie bylo przedmiotem specjalnej
troski. Tylko zdrowe, dobrze rozwija
jace sie osobniki gwarantowaly stop
niowy wzrost liczby zubrów w Polsce
i w Europie.

W okresie po II wojnie swiatowej
nastapil wzrost liczebnosci zubrów, co
umozliwilo tworzenie nowych osrod
ków hodowli zubrów w róznych kra
jach europejskich. W kazdym z nich
otaczano troska zdrowie indywidual
nych osobników. Na przyklad piecze
nad zdrowiem zubrów w rezerwatach
w Bialowiezy, a nastepnie nad zubra
mi z wolnej populacji sprawowal od
1940 r. do 1975 r. lekarz weterynarii
Wiaczeslaw Demiaszkiewicz.

We wczesnych latach powojen
nych oficjalnym lekarzem weteryna
rii zubrów w Polsce byl dr Zbigniew
Jaczewski, pózniejszy profesor PAN.
Na jego barkach spoczal ciezar jed
nego z najtrudniejszych problemów
zdrowotnych zubra, jakim byl wy
buch epizootii pryszczycy w latach
1953 -1954 w rezerwatach na polu
dniu Polski (Pszczyna, Gorce, Nie
polomice), kiedy padlo z powodu
tej choroby 35 zubrów. Czlonkami
zespolu zajmujacego sie ta epizootia
byli lekarze weterynarii i zoolodzy
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(P. T. Zbigniew Jaczewski, Zygmunt
Podgurniak i Jan Zabinski). Profesor
Zbigniew Jaczewski w koncu lat piec
dziesiatych XX wieku opublikowal
wartosciowa prace dostarczajaca in
formacji o rozrodzie zubrów zyjacych
w warunkach rezerwatowych, a póz
niej - pracujac juz w Popielnie - opra
cowal bibliografie rodzaju Bison.

W nastepnych latach konsultan 
tern do spraw zdrowia zubrów przy
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Ministerstwie Lesnictwa i Przemyslu
Drzewnego byl profesor Stanislaw Pi
wowarczyk, specjalista chorób zakaz
nych, który sprawowal te funkcje do
konca lat szescdziesiatych XX wieku.
Z racji tego zadania wielokrotnie wi
zytowal Puszcze Bialowieska wspól
pracujac w rozwiazaniu problemów
zdrowotnych zubrów z Wojewódz
kim Lekarzem Weterynarii w Bialym
stoku dr. Anatolem Bacharewiczem

oraz Powiatowym Lekarzem w Haj
nówce dr. Edwardem Pieniazkiem.
Poniewaz byl swietnym praktykiem
udzielal kierownictwu rezerwatów

wielu cennych rad dotyczacych zasad
profilaktyki, leczenia zubrów oraz ich
hybrydów z bydlem. W latach osiem
dziesiatych XX wieku konsultantem
do spraw zdrowia zubrów z ramienia
ministerstwa zostal równiez epizoo
tiolog, profesor Jerzy Kita, z Wydzialu
Weterynaryjnego w Warszawie.

Sposród innych lekarzy praktyków
dbajacych o ochrone zdrowia zubrów
w osrodkach hodowli nalezy wymie
nic dr. Mieczyslawa Hlawiczke, któ
ry od kilkudziesieciu lat opiekuje sie
zubrami w Pszczynie. Poza dbaniem
o profilaktyke i zdrowie zubrów ak
tywnie angazuje sie w prace hodowla
ne tego osrodka, dziala na rzecz ochro
ny gatunku i utrwala zycie zubrów na
pieknych fotografiach. Jego uczen dr
Jaroslaw Tomana tak zafascynowal sie
historia i zyciem zubrów, ze stworzyl
bardzo ciekawa strone internetowa
poswiecona temu gatunkowi.

We wczesnych latach po zakon
czeniu II wojny swiatowej przysz
losc gatunku byla ciagle niejasna.
Dlatego postanowiono gromadzic
wszystkie materialy pochodzace od
padlych zwierzat i wnikliwie je ba
dac, aby utrwalic jak najpelniejsza
wiedze o tym zagrozonym gatunku.
W 1949 r. profesor nauk weterynaryj
nych Kazimierz Krysiak, kierownik
Katedry Anatomii Zwierzat Wydzialu
Weterynaryjnego SGGW; zaczal or
ganizowac Osrodek Badan nad Zu
brem w Warszawie, który skupial
przedstawicieli wielu specjalnosci.
Celem tego Osrodka bylo utrwalenie
pelnej wiedzy o tym gatunku oraz
kolekcjonowanie i badanie materia
lu anatomicznego pochodzacego od
zubrów, a nastepnie opracowanie mo
nografii poswieconej anatomii zubra.
Dzieki temu w Katedrze Anatomii
powstala unikalna kolekcja materialu
pochodzacego od zubrów urodzonych
na poczatku restytucji. Przedwczesna
smierc Profesora uniemozliwila opra
cowanie planowanej monografii. Poza
dzialalnoscia naukowa Profesor Kry
siak prowadzil równiez aktywna dzia
lalnosc na rzecz ochrony zubra bedac
przez wiele lat czlonkiem Panstwowej
Rady Ochrony Przyrody, sprawujac



Na jubileusz zubra

MALGORZATA KRASINSKA

Zaklad Badania Ssaków PAN w Bialowieiy

dokonczenie", nastepnym numerze
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funkcje przewodniczacego Komisji
Ochrony Zwierzat tej Rady. Byl rów
niez wieloletnim przewodniczacym
Rady Naukowej Bialowieskiego Parku
Narodowego i Warszawskiego ZOO.
Przez krótki okres czasu byl równiez

redaktorem Ksiegi Rodowodowej Zu
brów, po którym ta funkcje przejal
profesor Waldemar Pilarski. Anato
mowie pracujacy w Osrodku opub
likowali dotychczas okolo 100 prac
naukowych poswieconych róznym
strukturom anatomicznym zubra,
czesto badajac je równiez w aspek
cie zmian zachodzacych w rozwoju
postnatalnym oraz pod wplywem
wysokiej wsobnosci. Pracownikami
Katedry Anatomii Zwierzat, a tym sa
mym Osrodka, sa lekarze weterynarii,
uczniowie profesora Krysiaka, którzy
stopniowo uzyskiwali kolejne stopnie
i tytuly naukowe (P.T. Wojciech Em
pel, Franciszek Kobrynczuk, Marta
Kupczynska, Maria Makowiecka, Ka
tarzyna Olbrych, Waldemar Pilarski
Stanislaw Pytel, Tomasz Szara, Stani
slaw Serwatka, Krzysztof Swiezynski,
Mieczyslaw Wegrzyn i Maria Woj
nowska). Czlonek tego zespolu, pro
fesor Franciszek Kobrynczuk, anatom

Dzis jest swieto w Bialowiezy.
Nasz monarcha stary
osiemdziesiat latek przezyl.
Wiec wzniesmy puchary!

Niechaj zyje bez urazów!
Vivat Bison noster,
on po dwakroc pan bonasus,
równy turom wzrostem.

Niech go fauny lesne strzega
Przed inbredem wrednym!
Przez ten napletkowy szczegól
niech nie bedzie biedny!

On jak orzel, zwierz herbowy,
dla Dwojga Narodów,
moze byc symbolem nowym
zwyciestwa i zgody.

W przyszlosc dzis daleko gonmy!
Lecz odwrócmy twarze
i historii sie poklonmy,
ze go dala w darze.

Pijmy przyszlosc mosci króla,
Jego czesc i zdrówko.
Zubrologom zyczmy stu lat,
pijac je zubrówka!

Franciszek KobrYliczuk, 2009

i poeta - jest autorem pieknych wier
szy popularyzujacych ojczysta przy
rode, z których kilkadziesiat jest po
swieconych zubrowi. Profesor chetnie
równiez popularyzuje wiedze o zubrze
i koniecznosci jego ochrony na spot
kaniach z dziatwa szkolna.

Lekarzem weterynarii, który naj
dluzej prowadzil badania naukowe
nad zubrem jest profesor Janusz Gill,
pracujacy poczatkowo na Wydziale
Weterynaryjnym SGGW, a nastep
nie od 1968 r. na Wydziale Biologii
UW Pierwszego zubra Profesor badal
w 1952 r. i tak zafascynowal sie tym
niezwyklym zwierzeciem, ze pozostal
mu wierny przez cale zycie naukowe
badajac wlasciwosci jego procesów fi
zjologicznych. Ukoronowaniem pracy
Profesora nad zubrami bylo opubli
kowanie w 1999 r. ksiazki pl. "Zarys
fizjologii zubra': Przez wiele lat byl
równiez aktywnym czlonkiem Rady
Naukowej BPN. Za swój wklad w dzie
lo ochrony zubra otrzymal w 2004 r.
od Bialowieskiego Parku Narodowe
go Medal Przyjaciel Zubra.

Inny lekarz weterynarii, profesor
Pawel Sysa, jest wspólautorem badan
nad chromosomami zubra, bydla do
mowego i ich hybrydów, a wspólnie
z dr Magdalena Matuszewska prowa
dzil równiez badania nad spermato
geneza i zmianami patologicznymi
w jadrach zubra.
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