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Na krawedzi zaglady
Na poczatku XX wieku zubry zyjace na wolnosci zosta
ly doszczetnie wytepione i na swiecie pozostaly tylko
nieliczne zubry w ogrodach zoologicznych i prywatnych
zwierzyncach. W 1923 roku powstalo Miedzynarodo
we Towarzystwo Ochrony Zubra, które za cel postawilo
sobie restytucje zubrów, czyli przywrócenie tego gatun
ku wolnej przyrodzie. Restytucja zubrów przebiegala
dwuetapowo. Pierwszy etap mial na celu uzyskanie jak
najwiekszej liczby tych zwierzat poprzez rozmnazanie
ich w niewoli. Drugi natomiast zakladal wypuszczenie
zubrów na wolnosc do odpowiednich dla nich kom
pleksów lesnych.

Po 10 latach nieobecnosci zubry powrócily do Puszczy Bialowieskiej.

Na zdjeciu moment wypuszczenia w 1929 r. byka Borusse ze skrzyni
transportowej. Opieke nad zubrami przebywajacymi w rezerwacie po
wierzono Nadlesnictwu "Rezerwat", czyli pózniejszemu Parkowi Naro
dowemu. Fot. J.J. Karpinski (archiwum BPN)

Powrót zubra do Puszczy
Restytucja zubrów w Puszczy Bialowieskiej rozpoczela
sie równo 80 lat temu, w 1929 roku, kiedy to do specjal
nie przygotowanego dla nich rezerwatu przywieziono
dwa pierwsze zubry - byka Borusse i zubrzyce Biserte.
W kolejnych latach przybyly m.in. krowa Biscaya i byk
Plisch. Tecztery zubry odegraly znaczaca role w restytu
cji gatunku. Lacznie w latach 1929-1939 przywieziono
11 zwierzat, nie wszystkie jednak wziely udzial w re
stytucji. Niektóre z nich okazaly sie mieszancami zubra
i bizona, co jest trudne do odróznienia po samym wy
gladzie, bez znajomosci rodowodu zwierzecia lub ba
dan genetycznych, których w tamtych czasach jeszcze
nie znano. Inne byly juz leciwe i padly ze starosci nie
dochowawszy sie potomstwa. Jeden z byków zostal za
bity podczas walki ze starszym samcem zaledwie 4 mie
siace po przyjezdzie do bialowieskiego rezerwatu. Tak
ze okres II wojny swiatowej nie sprzyjal hodowli zubrów
i czesc zwierzat zginela z powodu wojennej zawieru
chy. Po wojnie do rezerwatu przywieziono jeszcze 7
zubrów, a czesc posiadanych osobników wywiezio
no do innych hodowli. Mimo wielu przeciwnosci losu
udalo sie uzyskac stado zubrów dostatecznie liczne, by
jesienia 1952 roku zaczac wypuszczac je na wolnosc.

Jako pierwsze droge na wolnosc znalazly dwa niespelna
2-letnie byki: Pomruk i Popas,a wiosna nastepnego roku
dolaczyly do nich krowy: Poreba i Pojata z cieleciem
Podarek. Byl to zalazek pierwszego na swiecie wolno
zyjacego stada zubrów po ich wytepieniu. Poczatkowo
stado to powiekszalo sie dzieki wypuszczaniu z rezer
watu kolejnych zubrów, ale w 1957 roku urodzilo sie
w nim pierwsze ciele i populacja zubrów zaczela szybko
rosnac. 10 lat pózniej liczyla juz ponad 100 osobników,
a na poczatku lat 70. ubieglego wieku przekroczyla 200
sztuk. Obecnie w polskiej czesci Puszczy Bialowieskiej
zyje ponad 450 zubrów. Jestto najwieksze zubrze stado
na swiecie.

Jaki los czeka zubra?
Wszystkie zyjace zubry pochodza od zaledwie 12 przod
ków. Sawiec mocno spokrewnione, co nie jest dla nich
korzystne. Czesc naukowców twierdzi, ze skoro zubry
przetrwaly do chwili obecnej i maja sie dobrze, a ich
populacja stale rosnie, to prawdopodobnie szkodliwe
geny zostaly usuniete z ich puli genowej i wysokie spo
krewnienie nie stanowi dla nich zagrozenia. Inni jednak
uwazaja, iz niska zmiennosc genetyczna zubrów moze
byc przyczyna ich slabej odpornosci na choroby, czego
dowody mielismy juz w historii zubrów i co w przyszlo
sci moze obrócic sie przeciwko nim. Ponadto w naszym
obecnym gesto zaludnionym swiecie trudno jest zna
lezc miejsce dla kolejnych odpowiednio licznych stad
tak duzego roslinozercy, jakim jest zubr, a w niewiel
kich i odizolowanych od siebie populacjach zmiennosc
genetyczna maleje bardzo szybko. Mozna temu prze
ciwdzialac tworzac polaczenia (korytarze ekologiczne)
pomiedzy niezbyt oddalonymi od siebie stadami lub
przewozac miedzy populacjami pojedyncze osobniki.
Jak widac, los zubra wciaz w duzym stopniu zalezy od
dobrej woli i pomocy czlowieka.
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Opieke nad zubrami bytujacymi w polskiej czesci Puszczy Bialowie

skiej sprawuje Bialowieski Park Narodowy. Pracownicy Osrodka Ho
dowli Zubrów BPN troszcza sie zarówno o stado wolno zyjace, jak

i o zwierzeta znajdujace sie w rezerwatach hodowlanych. Na zdjeciu
Aleksander Waszkiewicz - wieloletni lesniczy - podczas kontroli zubrów

w miejscu stalego zimowego dokarmiania. Fot. M. Szymura
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