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Zwierze polskie :: Zubr

Nazywane bywaja
imperatorami puszczy.
Slusznie. W lesnej
gestwinie zubry
poruszaja sie niemal
bezglosnie, choc waza
setki kilogramów,
a rozpietosc rogów
najpotezniejszych
byków dochodzi
do 80 centymetrów.

I sa tak silne, ze boja sie
ich nawet wilki
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Marzenna
Nowakowska

Biolog, niezalezna
dziennikarka

popularyzujaca
ekologie, etologie
behawioralna
i socjobiologie
z wioski na
Kaszubach

Najpierw poczulam zapach krowy

i uslyszalam odglos powietrza wy
dmuchiwanego z poteznych pluc .
Zdazylam zobaczyc ruch brunatnych

nozdrzy. Olbrzymi leb o wypuklym profilu i cha
rakterystycznej bródce uniósl sie, az wreszcie zza
zaslony galezi wyjrzalo podejrzliwe oko.

Najpotezniejszy ssak ladowy Europy, zubr, dal
sie podejsc w gestwie Puszczy Bialowieskiej, ostat
niego skrawka pierwotnego lasu porastajacego
niegdys caly kontynent. Popoludniowe slonce
oswietlalo potezna sylwetke. Zeby polozyc dlon
najego garbie - skrywajacym mocarne miesnie od
powiedzialne za utrzymywanie czaszki zdobnej
w pare ciezkich rogów - musialabym wyciagnac
reke wysoko w góre. Klab byków znajduje sie
na wysokosci 170-190 cm, ja mam 160 cm. Ilewa
zyl? Na pewno grubo ponad pól tony.

Jesli do tego dodamy, ze zubry umieja sadzic
dwumetrowe susy i wsród gestwiny poruszaja
sie z nieslychana gracja, nie zdziwilo mnie wca
le zalecenie dr. Rafala Kowalczyka z Zakladu Ba
dania Ssaków PANw Bialowiezy - naukowca bio

racego udzial w programie, którego celem jest
opracowanie nowej strategii ochrony zubra - ze
gdyby ruszyl na nas, mam wskoczyc za potezne

drzewo. Szansa, ze zaatakuje, byla minimalna, ale
rozzloszczony zubr potrafi zabic konia, krowe
czy dzika. Czlowiek nie ma przy nim szans.

Zubrze zaloty
Szukalismy zubrów od rana. Uzbrojeni w od

biornik fal radiowych i antene namierzalismy zwie
rzaki noszace obroze z nadajnikami. Na co dzien
umozliwiaja one kontrole poczynan zubrów i szyb
ka interwencje, gdyby stado weszlo w konflikt z rol
nikami lub zawedrowalo na tereny gesto zabudo
wane, gdzie ruch samochodowy jest intensywny
i gdzie pojawienie sie olbrzymiego zwierzaka za
grazaloby zarówno jemu, jak i kierowcom.

Kilkakrotnie pedzilismy przez gestwine krze
wów, paproci, zwalone pnie, podmokle zaglebienia,
ale kiedy docieralismy na miejsce, skad dochodzil

sygnal.. zubrów juz nie bylo. Czujne i plochliwe,
znikaly niemal bezszelestnie. Gdyby nie slady od
bitych racic (wielkosci dloni!) i cichnace pikanie
nadajnika - wskazujace na tempo oddalania sie
stada - nie mielibysmy pojecia, ze byly tuz obok.

Dlatego, choc w Puszczy Bialowieskiej zyje po
nad 450 zubrów, spotyka sie je rzadko, zwykle
przypadkiem i glównie w zimie. Wtedy, kiedy
z drzew i krzewów spadnie gesta zaslona z lisci,
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Zubry mozna spotkac nie tylko w Puszczy Bialowieskiej,
lecz takze w Knyszynskiej, Boreckiej, w lasach zachodniopomorskich
ibukowych kniejach Bieszczadów.Jesienia rozsadniejest
omijac pomruki podnieconych byków

a zwierzaki gromadza sie w olbrzymie stada
przy pasnikach. Kojarzac obecnosc siana z ludzmi.
w tym czasie staja sie znacznie mniej plochliwe. Za
nim jednak to nastapi. byki przezywaja najbar
dziej emocjonujacy okres roku - ruje.

Zaczyna sie w sierpniu. Meskie zubry w sile
wieku. zyjace samotnie lub w grupach kawalerów.
zaczynaja wtedy wedrowac kilometrami po pusz
czy. szukajac stad krów. pod których opieka do
rastaja cieleta i mlodziez. O swojej obecnosci in
formuja dzwiecznym. chrapliwym glosem zwa
nym chruczeniem. Podnieceniu daja upust. grze
biac racicami sciólke. tarzajac sie w ziemi uprzed
nio zroszonej wlasnym moczem. lamiac mlode
drzewka. przyginajac swierki. a nawet podwaza
jac rogami ich system korzeniowy. by wywrócic
spore "choinki". W ten sposób. kiedy znajda sta
do. imponuja tez samicom i rywalom. Potem byk
wybiera najbardziej pociagajaca krowe. gotowa
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Do najwiekszych

przysmaków zubrów
naleza trawy, turzyce
i rosliny zielne.
Czasem skubna liscie
i pedy maliny, grabu,
jesionu czy iwy.
I przepadaja
za zoledziami.
Turówka wonna zas,

zwana zubrówka,
nie bardzo

je pociaga

przyjac zaloty. prowadzi ja na bok i przez dobe
lub dwie nie odstepuje ani na krok.

Ruja samicy nie trwa dluzej niz trzy dni. Nic
dziwnego zatem. ze partner rezygnuje na ten czas
z jedzenia i odpoczynku. Nie interesuje go zad
na inna. Ukochana lize. smakuje i obwachuje

pod ogonem. marszczac górna warge w grymasie
zwanym llehmen. W swiecie wechowców - takze
lwów.wilków.zebr czy szympansów - ta mina z roz

chylonymi wargami. uniesiona glowa i wyciagnie

ta szyja niesie uniwersalne przeslanie: chlone twa
won i czuje. ze mnie podnieca.

Poczatkowo pieszczotliwie. z czasem w coraz
powazniejszych zamiarach. wskakuje na jej zad.
Najbardziej jurne byki nawet osiem razy w ciagu
pól godziny. Samo zblizenie jest jednak krótkie.
A kiedy zubr nabierze przekonania. ze zostal ojcem.
porzuca krowe i... traci glowe dla innej. Biolodzyta
ki system kojarzenia nazywaja poligamia. ale
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Zwierze polskie :: Zubr

w przypadku zubrów mówia o seryjnej monogamii.
Bo nastepna zubrzyca tez przez dobe lub dwie sta
je sie jedyna, najwazniejsza, tak niezbedna do zy
cia, ze byk gotów bic sie o nia do upadlego.

Dopojedynku dochodzi wówczas, gdy do ukocha
nej przystawia sie inny byk, równie silny i potez
ny. Zaczyna sie od wygladajacej niewinnie przepy
chanki. Byki staja do siebie równolegle, z glowami
w przeciwnych kierunkach, tak ze rogi jednego sa
na wysokosci zadu drugiego. Coktóry unosi glowe,
drugi zaraz odwraca swoja w jego kierunku. Napie
cie rosnie, ogony kreca sie jak zwariowane, a od
leglosc miedzy orezem maleje. Wreszcie dochodzi
do zderzenia czaszek i zakleszczenia rogów. Te
raz przeciwnicy maja tylkojeden cel- powalic dru
giego na kolana.

Chrapliwe sapanie, ostra won pizma i dno la
su zryte do golej ziemi swiadcza o wysilku, jaki mo
carze wkladaja w pojedynek. Gdy juz rozgorzeje
na dobre - a ma to miejsce rzadko, znacznie rza
dziej niz w przypadku jeleni - byki walcza nie
tylko o wzgledy wybranki, lecz takze o zdrowie

i zycie. Od czasu do czasu spotyka sie bowiem
byki poranione rogiem przeciwnika, a nawet pa
dle w wyniku odniesionych obrazen.

Laki ulepszanie
Nowe pokolenia zubrów plodzone sa az do paz

dziernika. Potem zubry zbijaja sie w stada zimo
we liczace nawet setke zwierzat. I trzymaja sie
w poblizu kilku miejsc dokarmiania w puszczy. Ten
tlok i mala ruchliwosc zima martwi dr. Kowal
czyka i innych badaczy. Oznacza bowiem ryzyko
szybkiego rozprzestrzeniania sie infekcji, takich
jak pryszczyca, choroba niebieskiego jezyka czy
gruzlica bydleca, gdyby te przywedrowaly do pusz
czy.Zeby temu zaradzic, wystarali sie o pieniadze,

Przez pierwsz'=Jtydzien malec nie odstepuje
matki na krok. Zubrzyca zasjest tak przejeta,
ze wiecej czasu poswieca wylizywaniu
i karmieniu dziecka nizjedzeniu
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miedzy innymi z programu Life Unii Europejskiej
i Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego. Do
rota Lawreszuk z Zakladu Badania Ssaków, koor

dynujaca dzialania, oprowadza mnie po puszczy,
pokazujac z duma nowo zbudowane wodopoje
dla zubrów oraz liczne stogi i brogi do skladowa
nia siana. Zamiast w kilku miejscach, zubry pija
i pasa sie w kilkudziesieciu. Podkradaja suche
trawy rolnikom. A rolnicy sie ... ciesza! Dzieki pro
gramowi zubrowemu dostaja zaplate za zjedzo
ne siano. I to siano, które wielu z nich nie jest po

trzebne, a musza je zbierac, zeby otrzymac dopla
ty z Unii Europejskiej za koszenie lak.

Nic dziwnego, ze teraz - zamiast zwierzaki go
nic - zaczeli konkurowac o to, kto skuteczniej je za
neci. Jeden z gospodarzy ze wsi Babia Góra zdra
dzil mi tajemnice, dlaczego zubry najchetniej pod
jadaja zjego stogów: poniewaz swoje laki nawozi.
Jest jednym z nielicznych, któremu zalezy najako
sci trawy i ziól, bo nadal hoduje krowy i konie.

Zubry zyskuja na tej zmianie podejscia miesz
kanców puszczy: stada rozbijaja sie na mniejsze,

w ciagu zycia zubrzyca
rodzi jakies dziewiec
cielat. Zaczyna w wieku
czterech lat, konczy
okolo 20, kiedy jest
juz staruszka. Samce
rozmnazaja sie
znacznie krócej:
od czwartego do
dwunastego roku zycia.
Wykorzystuja ten czas,
starajac sie splodzicjak
najwiecej potomków

znajduja pozywienie nie tylko na lakach na obrze
zach puszczy, lecz takze na polanach puszczan
skich. I przezywaja w lepszej kondycji. Ta zas ma
ogromne znaczenie szczególnie dla krów, które
wiosna zaczynaja rodzic cieleta.

Poród trwa krótko, godzine lub dwie. Przez
pierwsze kilkadziesiat minut jedynak lezy na tra
wie, a matka wylizuje jego mokre futerko. Godzi
ne po narodzinach cielatko wsuwa nos pod brzuch
mamy i zaczyna ssac. Krowa z potomkiem szybko
dolacza do stada, totez od pierwszych dni malec
uczy sie chodzic po puszczy. Poczatkowo tuz obok
matki, pod jej stala czujna opieka. W wieku kilku
miesiecy dolacza do innych cielaków i maszeruje
w centrum grupy, ze wszystkich stron oslaniany
przed niebezpieczenstwem przez doroslych.

Taki wlasnie obrazek chcialam wytropic, we
drujac po bialowieskich lasach. Nic z tego. Zubr, nie
kwestionowany imperator europejskich puszcz,
nielatwo zdradza swoje tajemnice. Pozostalo mi
jednak wspomnienie dzikiego byka patrzacego po
dejrzliwie zza puszczanskiej leszczyny. ::
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