
królestwo
zwierzat

Jednym z najtrudniejszych prob
lemów zdrowotnym zubrów w ostat
nich 30 latach w Puszczy Bialowieskiej
okazala sie choroba nekrotycznego
zapalenia napletka samców (NZN).
Profesor Kita wraz ze swoim zespolem
(P.T. Krzysztof Anusz, Konrad Dzia
ba, Bohdan Kowalski, Zofia Lenar
towicz) i patologami (P. T. Wojciech
Bielecki, Elzbieta Malicka, Barbara
Osinska, Wojciech Piusinski) szukali
jej przyczyn oraz badali zmiany pa
tologiczne towarzyszace tej chorobie.
W pierwszych latach rozwoju tejchoro
by aktywnie w badaniach uczestniczy
li równiez Wojewódzcy Lekarze We
terynarii z Bialegostoku, poczatkowo
dr Anatol Bacharewicz, nastepnie dr
Jan Krupa oraz inni lekarze weteryna
rii z ówczesnego Wojewódzkiego Za
kladu Higieny Weterynaryjnej w Bia
lymstoku. W zmienionych choro
bowo tkankach samców chorych na
NZN znaleziono wiele drobnoustro

jów chorobotwórczych, badano rów
niez poziom wskazników morfolo
gicznych krwi i enzymów w surowicy
krwi u chorych i zdrowych samców
oraz obecnosc przeciwcial w suro
wicy skierowanych przeciwko retro
wirusom bydla domowego. Podjeto
równiez próby leczenia kilku chorych
zubrów.

Lekarze weterynarii - epizootiolo
dzy, morfolodzy, parazytolodzy i pa
tolodzy - od kilkudziesieciu lat co
rocznie uczestnicza w monitoringu
stanu zdrowia zubrów w Puszczy Bia
lowieskiej oraz w innych miejscach ich
hodowli, dokonuja komisyjnej sekcji
eliminowanych zwierzat, gromadzac
dokumentacje umozliwiajaca ocene
stanu ich zdrowia w aspekcie zmian
wieloletnich. W 2006 r. z inicjatywy
i pod redakcja profesora Jerzego Kity
i docenta Krzysztofa Anusza opub
likowana zostala ksiazka pl. "Zagro
zenia stanu zdrowia zubra ze szcze

gólnym uwzglednieniem wolnych
populacji w Polsce", podsumowujaca
dotychczasowe badania nad choroba
mi zakaznymi, pasozytniczymi, pato
morfologia, zmiennoscia genetyczna,
morfologia i fizjologia zubrów.

Bardzo wazne dla ochrony zdrowia
zubrów jest zbadanie dynamiki zmian
zachodzacych w faunie jego paso
zytów wewnetrznych. Profesor Jan
Drozdz, pracujac poczatkowo na Wy-

14

80 lAT RID"'U(j1 ZUB'"
W PUHIZ\, BIMOWIYKI~J
Wklad polskich lekarzy weterynarii
w poznanie i ochrone gatunku
zubr Bison bonasus (L.) CZESC n



oraz naukowców z innych osrodków
- specjalistówepizootiologów, pa
tologów i genetyków (P. T. Krzysztof
Anusz, Wojciech Bielecki, Jerzy Kita,
Marek Lipiec, Barbara Osinska, An
drzej Salwa, Miroslaw Welz, Ryszard
Wozikowski, Magdalena Zaleska i Ce
zariusz Zórawski). Zespól ten opraco
wal zalecenia profilaktyczne i sposób
postepowania ze zwierzetami podej
rzanymi i chorymi w ognisku tej cho
roby. Badania nad gruzlica zwierzat
w Bieszczadach sa kontynuowane na
poczatku XXI wieku, obejmujac róz
ne gatunki dziko zyjacych kopytnych
w Bieszczadach, staraja sie ustalic
drogi szerzenia sie choroby i jej roz
przestrzenienia.

•

dziale Weterynaryjnym SGGW, usta
lil liste pasozytów zubrów zyjacych
w zagrodach. Pózniej, wraz z zespo
lem swoich uczniów, pracowników
Instytutu Parazytologii PAN - leka
rzy weterynarii (P. T. Aleksander De
miaszkiewicz, Jacek Lachowicz, Izabe
la Kulikowska, Anna Pyziel) oraz zoo
logów, prowadzil wieloletnie badania
nad pasozytami u zubrów zyjacych
w stanie naturalnym. U zubrów w Pu
szczy Bialowieskiej stwierdzono do
tychczas 36 gatunków helmintów (ro
baków plaskich i oblych) oraz 3 ga-

tunki pierwotniaków. Helmintofauna
zubra zyjacego na wolnosci wzbo
gacila sie o 11 gatunków pierwotnie
typowych dla jeleniowatych (jelen,
sarna, los).

Druga powazna choroba, jaka
dotknela zubry w ostatnich latach
jest gruzlica, stwierdzona w 1996 r.
w stadzie bytujacym na terenie Nad
lesnictwa Brzegi Dolne w Bieszcza
dach. Badania nad ta choroba pro
wadzi duzy zespól miejscowych le
karzy weterynarii z Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Krosnie

Lekarze weterynarii, którzy mieli
mozliwosc pracy z zubrami chetnie
dziela sie swoja wiedza o zubrze pod
czas spotkan z mlodzieza, studentami,
przewodnikami, turystami lub piszac
popularnonaukowe artykuly do przy
rodniczych czasopism. Na przyklad
w popularnej ksiazce "Moje spotkanie
z zubrami" (2004, E. Jablonska - red.),

obok innych autorów, wlasnie lekarze
weterynarii umiescili swoje wspo
mnienia o pracy z tymi fascynujacy
mi zwierzetami oraz o spotkaniach
z niezapomnianymi "zubrowymi lu-
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dzmi" (P.T. Aleksander Demiaszkie
wicz, Janusz Gill, Franciszek Kobryn
czuk, Malgorzata Krasinska, Zbigniew
A. Krasinski i Jan Krupa).

Pragne podkreslic, ze studia odbyte
na Wydziale Weterynaryjnym SGGW
w Warszawie oraz wiedza zdobyta
w tym czasie przydaly sie wydatnie
w mojej pracy zawodowej. Na decyzje
podjecia przeze mnie pracy w Bialo
wiezy duzy wplyw miala zacheta ze
strony naszych uczelnianych profeso
rów - Kazimierza Krysiaka i Stanisla
wa Piwowarczyka. Lekarzowi wetery
narii trudno bylo wymarzyc ciekaw
sza prace. Mam nadzieje, ze popular
nonaukowa monografia pt. "Zubr"
(autorzy Malgorzata Krasinska i Zbi
gniew A. Krasinski) - wydana takze
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po angielsku i po niemiecku, przyczy
ni sie do popularyzacji wiedzy o tym
reliktowym zwierzeciu, cudem urato
wanym od zaglady, i do jego ochrony.

W takim krótkim artykule nie spo
sób omówic wszystkich osiagniec pol
skich lekarzy weterynarii w zakresie
ochrony zdrowia zubrów w Polsce ani
wymienic nazwisk wszystkich osób,
które sie nimi opiekowaly. Niemniej
pragne podkreslic, ze wszyscy lekarze
weterynarii sprawujacy opieke nad
zdrowiem zubrów na róznych etapach
restytucji - zarówno praktycy, jak i na
ukowcy przyczynili sie swoja rzetelna
praca i wielkim zaangazowaniem do
wlasciwej ochrony zubra i pomysl
nych rezultatów restytucji gatunku.

MALGORZATA KRASINSKA
Zaklad Badania Ssaków PAN

w Bialowieiy

W I czesci artykulu, podczas poprawy
tekstu, autorka przeoczyla dwa nazwiska
anatomów, badaczy morfologii zubrów 
profesora Henryka Kobrynia i profeso
ra Tadeusza Roskosza, za co serdecznie
przeprasza.

W 2004 roku
prof. Malgorzata Krasinska
i dr Zbigniew A. Krasinski

za wieloletnie badania biologii

i ekologii zubrów w Puszczy Bialowieskiej
oraz popularyzacje wiedzy o zubrzezostali uhonorowani

Medalem "Przyjaciel Zubra'~
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