
Zubry sa najpotezniejszymi ssakami ladowymi Europy,

ale maja jedna slabosc - bardzo niska róznorodnosc

genetyczna. Po Puszczy Bialowieskiej chodza niemal klony.

Te zwierzeta potrzebuja innej ochrony,

niz nam sie do tej pory wydawalo.
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MARZENNA NOWAKOWSKA•

Z ubr, gatunek w ostatniej chwili

ocalony od zaglady, w czym naj
wieksze zaslugi maja Polacy, jest
zagrozony. To nic, ze na calym

swiecie na wolnosci zyje ich ponad 2300,
a w samej Polsce mozna je spotkac w Pusz
czach Bialowieskiej, Knyszynskiej i Bo
reckiej, w lasach zachodniopomorskich
oraz w bukowych kniejach Bieszczadów.
Wszystkie zubry nizinne pochodza od zale
dwie kilku zwierzat wybranych do hodowli
sposród ocalalych w ogrodach zoologicz
nych i zwierzyncach po tym, jak w 1919 r.
padl w Puszczy Bialowieskiej ostatni roga
ty olbrzym zyjacy na wolnosci.

Wspólne dziedzictwo oznacza, ze ze
staw genów potomków jest niemal iden-

tyczny. A za tym idzie identyczna wraz
liwosc na zmiany srodowiska i choroby,
grozaca katastrofa, gdyby pojawil sie wy
jatkowo zlosliwy wirus, bakteria lub inny
patogen. Zeby zapobiec nieszczesciu, ja
kim bylaby zaglada zwierzecia bedace
go wizytówka Polski, zespól naukowców
z Zakladu Badania Ssaków (ZBS) PAN
w Bialowiezy zdobyl pieniadze m.in.
z Unii Europejskiej, z programu Life,
umozliwiajace nie tylko staly monito
ring najliczniejszej z 30 wolno zyjacych
populacji tego gatunku na swiecie, ale
takze na wprowadzenie elementów no
woczesnej ochrony.

- Jednym z naszych najwiekszych osia
gniec jest zmiana nastawienia mieszkan
ców puszczy do zubrów - mówi Dorota
Lawreszuk, koordynator administracyj-
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ny unijnego programu nazwanego Kra
ina Zubra. - Kiedys rolnicy traktowali je
jak szkodniki, teraz przechwalaja sie, ze
z ich stogu lub brogu stada jedza siano.

Wies Babia Góra powstala na skra

ju p.uszczy w XVII w. jako osadakrolewskich strazników chronia
cych bialowieska knieje. Na lakach stoja
stogi. Na oko nie wyrózniaja sie niczym.
- Zdradze, dlaczego zubry zjadaja moje
siano - usmiecha sie z duma rolnik. - Bo
ja laki nawoze. Taka trawa jest bardziej
pozywna, a zubry wiedza co dobre. Ja
moim krowom i koniom nie zaluje, to co
mam zalowac zubrom. Lubie je.

Wielu innych rolników nie nawozi lak,
poniewaz nie hoduja juz bydla. Laki ko
sza, zeby uzyskac doplaty unijne, ale sia
na nie potrzebuja. Zubry moga z niego
korzystac. A jesli skorzystaja, rolnicy do
staja dodatkowe pieniadze - odszkodo
wanie. Nic dziwnego, ze lubia zubry. Dla
gatunku to ogromna korzysc. Zima i wio
sna zwierzeta wychodza z lasu w poszu
kiwaniu jedzenia.

- Coraz wiecej wskazuje na to, ze zubr
wcale nie jest zwierzeciem typowo le
snym - tlumaczy dr Rafal Kowalczyk
z ZBS. - Najprawdopodobniej zyl na te
renach bardziej otwartych, jak bizon,
jego kuzyn, z którym stracil kontakt kil
kadziesiat tysiecy lat temu. Holenderski
ekolog Frans Very twierdzi, ze w przeszlo
sci Eurazja byla raczej mozaika terenów
lesnych i otwartych, na których pasly sie
stada zubrów, turów i tarpanów. Zwie
rzeta te zapobiegaly zarastaniu polan.
Za ta teoria przemawia np. zachowanie
matki i cielat. Zwierzeta typowo lesne,
jak jelenie czy sarny, tuz po porodzie
ukrywaja maluchy i dopiero, kiedy pod
rosna, pozwalaja im wedrowac w towa
rzystwie doroslych. Tymczasem male
gnu, zebry, impala - zwierzeta otwartej
sawanny - wkrótce po narodzinach staja
na chwiejnych nózkach i od razu dola
czaja do stada. Zubry tak samo. Budowa
szczek, zebów i warg zubrów tez jest ty
powa dla trawozerców, a nie amatorów
lisci drzew i krzewów czy galezi.

Juz w sredniowieczu ludzie zepchneli
zubry do srodowiska, które nie jest dla
nich optymalne. Przez wieki jednak nie
zle sobie radzily, a moze nawet przysto
sowaly sie do zycia wsród drzew. Kiedy
patrzy sie na zubra z przodu, okazuje sie
zwierzakiem dosc waskim. To umozli
wia mu bezszelestna ucieczke nawet
w gestwinie.

Zubry, ze wzgledu na ogromna mase,
szybkosc i rogi, sa grozne nawet dla je
leni i dzików. Wielu turystów nie doce
nia jednak niebezpieczenstwa, bo ataki
na ludzi zdarzaja sie niezmiernie rzad
ko. - Zubry nie zaatakuja, jesli same nie
beda sie czuly zagrozone- twierdzi Doro
ta Lawreszuk. - Dlatego nie nalezy do nich



podchodzic zbyt blisko. Oznaka zdener
wowania jest krecenie ogonem, grzebanie
racicami w ziemi, tarzanie sie. Widzac to,
nalezy odejscjak najszybciej, ale bez gwal
townych ruchów. Zubry lepiej ogladac zza
grubego drzewa albo z podestu. Przygoto
walismy kilka punktów obserwacyjnych
w miejscach zimowego dokarmiania: Kosy
Most, Czolo iBabia Góra.

Widok olbrzymich stad pasacych sie
razem jest niesamowity. Liczba zubrów
przy pasnikach moze siegac setki! Ale
biologów taka koncentracja zwierzat
wcale nie cieszy. Sprzyja roznoszeniu
chorób i pasozytów. - Wszystkie zubry
w Puszczy Bialowieskiej, które padna lub
zostana odstrzelone na podstawie specjal
nego pozwolenia ministra ochrony srodo
wiska, sa badane - mówi dr Kowalczyk.
- W 2000 r. po raz pierwszy znaleziono
w ciele zubra krwiopijne nicienie z ga
tunku Ashworthius sidemi. Do puszczy
robak trafil, kiedy nasze jelenie zarazily
sieodjeleni sika. Cztery lata pózniej mialy
go juz wszystkie zbadane zubry. Odstrze
lon036, a pod tym katem zbadano 17. In
tensywnosc inwazji nie zmniejszyla sie do
dzis ibywa przerazajaca. Jeden zwierz byl
zywicielem 44 tys. nicieni!Wywoluja ane
mie, co sprawia, ze zubry sa oslabione.

Zubry atakowane sa takze przez
pryszczyce, która zdziesiatkowala sta
do w Pszczynie, i chorobe niebieskiego
jezyka. Ta ostatnia wywodzi sie z Afry
ki. Roznosza ja owady zwane kuczma
nami. Pierwsze przypadki stwierdzo
no wsród bydla na poludniu Europy
w 2006 L W 2007 L zaatakowala zubry
w rezerwacie Hardehausen w Nadre
nii Pólnocnej-Westfalii. Objawia sie za
paleniem stawów wszystkich konczyn,
slinotokiem, bablami miedzy racicami
i sinica jezyka, stad nazwa. Jest smier
telna. Moze zabic nawet 80 proc. stada
owiec. Czy dotrze do Polski? Istnieje ta
kie niebezpieczenstwo. Dlatego tak waz
ne jest zapobieganie koncentracjom zu
brów. Naukowcy z ZBS, we wspólpracy
z miejscowymi lesnikami i opiekunami
zubrów z Bialowieskiego Parku Narodo
wego, juz nad tym pracuja.

Podatnosc zubrów na infekcje jestwieksza niz innych puszczanskich
zWierzat, poniewaz sa ze soba blisko
spokrewnione. - W Puszczy Bialowie
skiej mieszkaja zubry europejskie czystej
krwi - wyjasnia dr Malgorzata Tokarska
z ZBS. - Poza tym jest jeszcze linia nizin
no-kaukaska, która obecnie mieszka np.
w Bieszczadach. Zwierzaki z górskich la
sów sa nizsze, maja w klebie niewiele po
nad póltora metra, zaokraglone kopyta
ikrótsza siersc o czekoladowym odcie
niu. Linia bialowieska pochodzi od zale
dwie siedmiu zwierzaków. Jakby tego bylo
malo, blisko 90 proc. genów we wspólcze
snych stadach to geny zaledwie dwóch za-

lozycieli - byka Plebejera ikrowy Planty.
Chromosom y, który przekazywany jest
tylko z ojca na syna, pochodzi zas wylacz
nie od Plebejera.

Okazuje sie, ze zmiennosc genetyczna
zubrów jest znacznie mniejsza niz pod
recznikowego przykladu gatunku o zni
komej zmiennosci - geparda, u którego
stwierdzono siedem form mitochon
drialnego DNA (kolistej czasteczki DNA
zamknietej w tak zwanej silowni komór
ki, czyli mitochondrium, która dziedzi
czona jest w linii zenskiej). W przypad
ku zubrów znaleziono zaledwie trzy
warianty! Co ciekawe, dzielace sie mito
chondria popelniaja bledy w mniej wie
cej równych odstepach czasu. W zwiazku
z tym mozna potraktowac kazda zmiane
jak jedno tykniecie zegara genetycznego
i sledzic historie gatunku. Od poczatku
restytucji zubrzy zegar nie tyknal ani
razu, mimo ze od czasu wypuszczenia
na wolnosc, a wiec od 1952 L, w polskiej
czesci Puszczy Bialowieskiej urodzilo sie
ponad 1900 zubrzat.

- Przebadalismy genetycznie okolo jed
nej szóstej populacji bialowieskich zubrów
- mówi dr Tokarska. - To, ze tak malo sie
róznia, moze nie tylko swiadczyc o sklon
nosci do identycznych chorób, ale takze
innych niekorzystnych zmian. Od drob-
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nych, takich jak w przypadku slonic z Par
ku Narodowego Addo Elephant w Afryce
Poludniowej, wsród których czesc samic
rodzi sie bez ciosów, po powazne zaburze
nia wzrostu, rozwoju czy rozmnazania.

Nie ma mozliwosci wzbogacenia

puli genowej zubrów metodamihodowlanymi, zwlaszcza ze wszystkie
zubry nizinne na swiecie sa blisko spo
krewnione, bo pochodza od zalozyciel
skiej siódemki. O taka zmiennosc musi
zadbac natura. A to dzieje sie tylko w je
den sposób: liczebnosc populacji musi
wzrosnac, smiertelnosc eliminujaca sla
biej przystosowane osobniki musi miec
podloze naturalne, a nadmiar urodzo
nych zwierzat musi zaczac wywedrowy
wac z Puszczy Bialowieskiej. Z rozrodem
zubrów nizinnych nie ma problemu. Co
dwa lata samice dochowuja sie potomka.
Pierwszy raz rodza w wieku czterech lat,
ostatni ok. 20. Naturalna smiertelnosc
zubrów jest niska - ok. 3 proc. popula
cji, która w Puszczy Bialowieskiej liczy
obecnie 450 zwierzat. Klopot w tym, ze
zubry nie moga pójsc, gdzie oczy ponio
sa· - Opracowujemy wlasnie plan koryta
rzy migracyjnych dla zubrów - pokazuje
mape Dorota Lawreszuk. - Najkorzyst
niej byloby, gdyby wedrowaly na pólnoc,
do Puszczy Knyszynskiej, ina poludnie
- do Puszczy Mielnickiej.

- Takie wygodne, bezpieczne szlaki by-
lyby tez wykorzystywane przez inne rzad
kie zwierzeta, jak wilki czy rysie - dodaje
dr Kowalczyk, który poza zubrami bada
takze puszczanskie drapiezniki. - We
drówki umozliwialyby rozprzestrzenia
nie sie populacji oraz wymiane genów
pomiedzy stadami, które sa obecnie izo
lowane. Zubry z tych tras chetnie skorzy
staja· Niektóre sa lazikami. Jeden z linii
nizinno-kaukaskiej w 1981 r. przewedro
wal z Bieszczadów niemal pod Warsza
we. Pokonal 700 km! Zasiedlenie wielu
kompleksów lesnych zwieksza bezpie
czenstwo na dwa sposoby. Pierwszy to
szerokie rozprzestrzenienie. Jesli, po
wiedzmy, choroba zdziesiatkuje stada
w Puszczy Knyszynskiej, te bialowieskie
moga ocalec. Drugi - rozproszenie wply
wa na róznicowanie genetyczne. Zwie
rzeta zaczynaja przystosowywac sie do
innych mikrosiedlisk.

- W tym roku przypada 80 rocznica roz
poczecia restytucji zubra w Puszczy Bia
lowieskiej - mówi dr Tokarska. - Tempo
rozmnazania zubrów, ich kondycja ire
gularna budowa swiadcza o tym, ze do
odtworzenia gatunku wybrano osobniki
z doskonalymi genami. Zubry z linii nizin
no-kaukaskiej dotykaja zaburzenia budo
wy czaszki iwysoka smiertelnosc cielat.
Zubry bialowieskie od poczatku hodowli
mialy szczescie. Mam nadzieje, ze nie za
braknie go im w przyszlosci. I ze genetycz
ny zegar zacznie tykac .•
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