
oraz zdecydowanie ograniczyć rozprzestrzenianie na-
sion. Współczesne zmiany klimatu w połączeniu ze 
zmianami antropogenicznymi mogą mieć znaczący 

negatywny wpływ na wypracowaną przez miliony 
lat zależność między owocożernymi gatunkami ryb  
a gatunkami roślin [6].
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HISTORIA TURA – 
JEGO PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Łukasz Dylewski (Poznań)

Streszczenie

   Tur wpisał się na stałe w historię Polski. Historia tego gatunku sięga 2–1,5 mln lat temu, gdy pojawiły się 
pierwsze osobniki tego gatunku na terenie Indii. Wizerunki zwierzęcia przypominającego tura zostały odkryte 
między innymi w słynnej jaskini Lascaux we Francji, Bihimbetce w Indiach oraz Catalhoyuk w centralnej Tur-
cji. Tur jako wymarły przodek ras bydła mierzył przeciętnie około 3,2 m i ważył 800 kg. Proces wymierania 
tura był złożony i trwał bardzo długo. Do najważniejszych przyczyn wymarcia tego gatunku należały: szybki 
rozwój rolnictwa w Europie Zachodniej, wysoki inbred osobników, polowania do XVI wieku, konkurencja  
o żywność z innymi gatunkami. Historia tura kończy się śmiercią ostatniej krowy w 1627 roku. Ostatnia po-
pulacja tura żyła na terenie Polski w Puszczy Jaktorowskiej.
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Artykuł powstał na bazie książki „Czy tur powróci 
do polskich lasów ?” – Dzieduszycki A. M., Słomski 
R., Ryba M. S. (2008) Wyd. Bibliotheca Turcoviana. 

Wstęp

Działalność człowieka prowadząca do fragmenta-
ryzacji siedlisk, zagospodarowywaniem naturalnych 
obszarów, wprowadzaniem gatunków obcych prowa-
dzi do szybkiego wymierania gatunków zagrożonych 
wyginięciem [4]. Na naszych oczach praktycznie co 
roku wymierają ostatnie populacje gatunków i pod-
gatunków zwierząt i roślin. W 2012 roku świat po-
żegnał ostatniego osobnika podgatunku żółwia (Che-
lonoidis nigra abingdonii) żyjącego na Galapagos,  
a w roku 2000 na terenach Hiszpanii i Portugalii wy-
miera podgatunek koziorożca górskiego (Capra py-
renaica pyrenaica). Możliwości współczesnej gene-
tyki i technik związanych z biotechnologią rozrodu 
wskazują, że odtworzenie wymarłego gatunku jest  
prawdopodobnie możliwe. Wyniki badań z 2008 roku 
nad wyizolowanymi fragmentami DNA pochodzącymi  
z martwych szczątków wilka tasmańskiego wykaza-
ły, że wprowadzony do zarodków myszy fragment 
DNA wymarłego torbacza pełnił swoją funkcję, tzn. 
wprowadzony fragment DNA poddawany był proce-
sowi transkrypcji i translacji [7]. Rozpoczęty 13 paź-
dziernika 2006 projekt mający na celu przywrócenie 
tura, gatunku niegdyś żyjącego na ziemiach polski, 
to tylko jeden z kilku projektów poświęconych od-
twarzaniu wymarłych gatunków zwierząt. Pozna-
nie różnorodności genetycznej zwierząt żyjących  
w przeszłości może wspomóc programy ochrony 
zwierząt wymierających.

Początek i koniec – historia tura

Gatunek tura (Bos primigenius) prawdopodobnie 
pojawił się 2–1,5 mln lat temu na terenie dzisiejszych 
Indii. Około 250 000 tys. lat temu przybył on do  

Europy. Swoim zasięgiem obejmował tereny dzisiej-
szej Europy (za wyjątkiem Irlandii, Norwegii i Fin-
landii), północną część Afryki oraz Azję. Przyjmuje 
się, że w wyniku oddzielenia się poszczególnych 
populacji, które następnie zasiedlały nowe tereny, 
wyodrębniły się następujące podgatunki: Bos primi-
genius primigenius żyjący na terenie Europy i Azji za 
wyjątkiem Indii, B.p. namadiucus żyjący na terenie 
Indii oraz B.p. africanus pochodzący z północnych 
obszarów Afryki.  

Wizerunek tura przedstawiany był już przez czło-
wieka pierwotnego. Jedne z najstarszych malowi-
deł na Ziemi, ukazujące tura oraz inne zwierzęta ro-
ślinożerne, pochodzą z jaskini krasowej w Lascaux  
w południowo-zachodniej Francji i datowane są na 
15–13 tys. lat. Na terenie Indii naskalne malowi-
dło z Bihimbetki liczące około 9000 tys. lat również 
przedstawia pasącego się tura. Kolejny wizerunek 
zwierzęcia przypominającego tura pochodzi z malo-
wideł ze stanowiska archeologicznego Catalhoyuk  
w centralnej Turcji, powstał  6000 tys. lat przed Chry-
stusem. Wizerunek zwierzęcia przypominającego 
tura obecny był także w kulturze starożytnej Grecji 

 Abstract
   

Aurochs inscribed permanently in Polish history. The history of this species reaches 2 to 1.5 million years, 
when the first individuals of this species appeared in India. The images of the animal-like aurochs have been 
discovered among others in the famous Lascaux cave in France, in Bhimbetka rock shelters in India and Çat-
alhöyük in central Turkey. Aurochs as extinct ancestor cattle breeds have measured an average of about 3.2 
m and weighed 800 kg. The process of extinction of aurochs was complex and lasted a very long time. The 
most important reasons for the extinction of this species were: the rapid development of agriculture in Western 
Europe, high individuals inbred, hunting in the sixteenth century and competition for food with other species. 
The history of this species ends with the death of the last cow in 1627. The last population of aurochs lived on 
Polish territory in Jaktorowska Forest.

Ryc. 1. Ilustracja z książki Zygmunta Herbersteina wydanej w 1556 roku. 
Napis zamieszczony na górze ryciny znaczy „Urus jestem, po polsku tur, 
po niemiecku aurox: nieuki zowią mnie bizonem”, źródło: https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Tur#/media/File:Tur_ZHerberstein_pol_XVIw_small.jpg
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i Rzymu. Szczególnie znany mit o Heraklesie i jego 
dwunastu pracach zawiera motyw, w którym głów-
ną rolę odgrywa mityczna postać Byka Kreteńskiego  
o wizerunku tura. Proces wymierania tura był zło-
żony i trwał bardzo długo. Dzięki archeologii, pale-
obiologii i nowszym technikom z dziedziny gene-
tyki, proces wymierania przedstawia się w zupełnie 
nowym świetle. Pierwsze populacje tura wymarły 
na terenach Azji i północnej Afryki prawdopodob-
nie 1000 lat przed Chrystusem. Główną przyczyną  
wymierania był rozwój rolnictwa i przekształcenia sie-
dlisk, na których żył tur. Rozpoczęcie wymierania tura  
w Europie rozpoczyna się w V wieku w Hiszpanii, na-
stępnie postępuje w wyniku rozwoju rolnictwa w Eu-
ropie Zachodniej, gdzie ostatnie populacje wymierają  
w X wieku z terenu Francji, a między XI i XII wiekiem 
z terenów obecnych Niemiec. W Europie Wschodniej 
na terenach dzisiejszych Węgier i Rumuni tur wymarł 
w XIII wieku. W XIV wieku Polska staje się ostatnią 
ostoją tego gatunku, a żyjące na Mazowszu populacje 
tura objęte były specjalnymi statutami ochronnymi. 

Wartość tura dla polskich królów i książąt była 
szczególnie cenna, o czym świadczą zapiski historycz-
ne z XV i XVI wieku. Jednakże pierwsze wzmianki  
o ochronie zwierząt w Polsce sięgają czasów Bolesła-
wa Chrobrego, który w XI wieku ustanowił urząd bo-
browniczego, którego zadaniem była ochrona bobrów 
żyjących na terenach należących do króla [10]. Pol-
skim chłopom ze wsi Jaktorowa (obecnie wojewódz-
two mazowieckie) król Zygmunt Stary nadaje status 
Łowczych Królewskich, których zadaniem było do-
karmianie, tropienie oraz opieka nad turami żyjącymi 
na tych ziemiach. W 1523 roku w Statucie Litewskim 
Zygmunt August wprowadził system ochrony zwierząt, 
obejmując ochroną tura, żubra, bobra, sokoła i łabędzia.  
W wyniku zmniejszania się populacji tura Zygmunt III 
Waza wzmacnia jego ochronę w Puszczy Jaktorowskiej. 
Ostania żyjąca para turów z okolic Jaktorowa wymiera  
w XVII wieku, samiec w 1620 roku, natomiast samica  
w 1627 roku. Przypuszcza się, że przyczyną wyginięcia 
turów z obszaru Polski były zakaźne choroby bydła. 

Pamięć o turze pozostaje żywa, o czym świadczy 
postawiony w Jaktorowie pomnik tura na głazie na-
rzutowym nad rzeką Pisią Tuczną. Zawarty na nim 
napis „Tur – Bos primigenius Bojanus, przodek  
bydła domowego, przeżył na terenie rezerwatu Pusz-
czy Jaktorowskiej do roku 1627” upamiętnia ostatnią 
parę turów żyjących na polskich ziemiach. 

Dużą wartość dziedzictwa kultury narodowej mają 
ozdobione rogi turów. Najsłynniejsze dwa znajdują 
się w Wieliczce i Sztokholmie. Ostatni wykonany  
z rogu ostatniego samca został zrabowany w 1655 
roku przez Szwedów.

Wymarcie tura związane było z wieloma czynni-
kami. Do najważniejszych stanowiły: szybki roz-
wój rolnictwa w Europie Zachodniej, wysoki in-
bred osobników, polowania do XVI wieku, polityka  
w państwie Polskim [9], konkurencja o żywność z in-
nymi gatunkami (łoś, dzik), 

Morfologia i ekologia tura

Historia dostarcza wiele cennych informacji na te-
mat zachowania, wyglądu oraz ekologii tego gatunku 
[1, 2]. Informacje o turze uzupełniają niedoceniane 
przez paleobiologów szczątki tura w postaci frag-
mentów kości, możdżeni i zębów. Opisu gatunku na 
podstawie szkieletu dokonał po raz pierwszy Bojanus 
w 1827 roku, na podstawie morfologii układu kostne-
go. Z bogatej dokumentacji historycznej pochodzącej 
ze starożytności i średniowiecza oraz zachowanych 
fragmentów szkieletu została odtworzona biologia  
i ekologia tego gatunku. Dojrzały osobnik kształtem 
i wielkością przypominał dzisiejsze stare rasy bydła 
(np. rasy szkockie).  Dorosłe osobniki mierzyły prze-
ciętnie około 3,2 m i ważyły 800 kg. Rogi mierzące 
do 80 cm były ostro zakończone i rosły na boki ku 
przodowi. Prawdopodobnie umaszczenie było brunat-
no-czarne z jaśniejszą pręgą na grzbiecie, a na czole 
dorosłe osobniki posiadały charakterystyczną kępkę 
rudawych kędzierzawych włosów [3]. Tur cechował 
się dymorfizmem płciowym, samce były znacznie 
większe, o wyraźnie lepiej wykształconych rogach. 
Okres rui przypadał na wrzesień, samce toczyły o sa-
micę czasem śmiertelne walki. W miocie rodziło się 
od jednego do dwóch osobników, a poród najprawdo-
podobniej odbywał się w maju. Z przedstawionych 
średniowiecznych rycin i starożytnych opisów tur był 
zwierzęciem agresywnym o dużej sile. Zasiedlał on 
wilgotne łąki na skraju lasu wzdłuż strumieni lub rzek, 
spotkać go można było na torfowiskach i terenach 

Ryc. 2. Wizerunek tura na malowidłach naskalnych w Lascaux, Francja. 
Źródło: http://www.formby-footprints.co.uk/id16.html
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bagiennych. Żywił się różnymi gatunkami traw oraz 
roślin pastwiskowych, jego dietę wzbogacały liście 
krzewów, a zimą żołędzie i bukiew. 

Na terenie Polski i Europy Wschodniej turowi nie 
zagrażał żaden drapieżnik. Ze źródeł historycznych 
wiadomo tylko o wilkach, które atakowały wyłącznie 
młode cielęta. W innych rejonach świata temu duże-
mu przeżuwaczowi mogły zagrażać lwy na terenach 
Bałkanów, Bliskim Wschodzie i północnej Afryki 
oraz  lampart śnieżny w Azji Centralnej. 

Genetyczne podstawy w przywracaniu wymarłych 
gatunków

Wyizolowanie DNA pochodzącego ze szczątków 
starszych niż 1000 lat, a także znaczny postęp tech-
niki w biologii molekularnej (tj. metody namnażania 
DNA i sekwencjonowania) i biotechnologii rozrodu 
(tj. klonowanie, technik in vitro), umożliwiło prze-
prowadzanie szeregu badań mających na celu przy-
wrócenie wymarłych gatunków. 

Pierwsze próby izolacji i sekwencjonowania aDNA 
(starożytnego DNA) podejmowane były w latach 
80. XX wieku i tyczyły się mitochondrialnego DNA 
wymarłego podgatunku zebr stepowych – kwagi. 
Następnym gatunkiem, nad którym podjęto badania 
jego przywrócenia, był wspomniany we wstępie wilk 
workowaty. Jednakże ze względu na słabą jakość wy-
izolowanego aDNA projekt został przerwany. Polska 
również może poszczycić się podobnym projektem. 
Zapoczątkowane przez profesora Ryszarda Słom-
skiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
badania nad odtworzeniem tura stały się już znane  
w świecie, jak wspomina sam profesor w jednym  
z wywiadów „tur powróci na polskie ziemie za 50 
lat” [5]. Pierwsze próby przywrócenia tura metodą 
krzyżowania i selekcji próbowali dokonać w 1920  

i 1930 roku dwaj niemieccy bracia: Lutz Heck dyrek-
tor Berlińskiego ZOO i Heinz Heck dyrektor Mona-
chijskiego ZOO. Ideą było stworzenie bydła przypo-
minającego tura jako oznaki siły i potęgi III Rzeszy. 

Ich starania doprowadziły do powstania tzw. bydła 
Hecka ze skrzyżowania starych ras bydła szkockiego 
i hiszpańskich byków do corridy. Eksperyment został 
okryty niesławą, a wizerunek braci Heck do dziś ko-
jarzony jest z nazistowską propagandą. 

Powrót tura na polskie ziemie 

Pamięć o ostatnich turach żyjących w Puszczy Jak-
torowskiej zapisała się w historii Polski. Ideą projektu 
odtworzenia tura jest przywrócenie do polskich lasów 
tego gatunku, z którym wiąże się głęboko zakorzenio-
na tradycja [8]. Warunki środowiskowe niektórych ob-
szarów naszego kraju, m.in. tereny Białowieży, Bie-
brzy czy Pomorza nadawałyby się na zasiedlenie przez 
odtworzonych osobników tura. Jednakże aby do tego 
doszło trzeba przejść przez trzy ważne etapy. Pierw-
szym z nich jest odtworzenie żywego osobnika po-
siadającego większość cech pradawnego zwierzęcia. 

Ryc. 3. Szkielet tura w Muzeum Zoologicznym w Kopenhadze. Szkielet 
datowany na 7400 lat przed Chrystusem. Źródło: https://en.m.wikipedia.
org/wiki/Aurochs#/media/File%3AAurochs_bull.jpg

Ryc. 4. Pochodzące z plejstocenu malowidło naskalne ze stanowiska ar-
cheologicznego w Bihimbetcce. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/
Indian_aurochs#/media/File:Bhimbetka.JPG

Ryc. 5. Stanowisko archeologiczne Catalhoyuk w centralnej Turcji. Na 
zdjęciu widoczny bukranion - motyw dekoracyjny w postaci głowy byka. 
https://www.khanacademy.org/humanities/prehistoric-art/neolithic-art/a/
atalhyk
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Drugim krokiem jest uzyskanie dostatecznej liczby 
zdrowych osobników. Trzecim etapem jest praca 
hodowlana nad odtworzonym stadem oraz miejsce, 
gdzie owe praktyki miałby się odbywać. Nawet je-
śli naukowcom uda się odtworzyć tura, nie wiadomo, 
czy osobnik ten dożyje wieku reprodukcyjnego. 

Każdy projekt badawczy dotyczący przywróce-
nie gatunku wymarłego wiąże się z kwestiami „za” 
oraz „przeciw”. Argumenty przemawiające „za”, to 
nowa wiedza na temat starożytnego DNA, lepsze 
zrozumienie procesów ewolucyjnych zachodzących 

u bydła oraz dokładne poznanie filogenezy bydła. 
Inne argumenty dotyczą  korzyści z występowania  
turów w polskich lasach, które wspierałyby naturalne 
procesy środowiskowe. Główne zagrożenia dotyczą  
przede wszystkim wpływu tego gatunku na naturalne 
procesy środowiskowe, które po ponad 380 latach od 
śmierci ostatniego tura uległy zmianie. Tur mógłby 
się stać nowym wektorem chorób zakaźnych bydła 
czy innych dzikich przeżuwaczy. 

Wiele osób ze świata nauki podchodzi z obawą 
do przywracania zwierząt wymarłych. W 2014 roku  

w czasopiśmie Nature ukazał się krótki artykuł dotyczący 
zagadnienia przywracania wymarłych gatunków, autor 
porównał wymarłe zwierzęta do gatunków inwazyjnych 
mogących zagrozić bioróżnorodności i współczesnemu 
modelowi ochrony przyrody [6].  

HISTORIA TURA W POLSCE

1523 r.
Zygmunt II August, Status Litewski – ochrona 
żubra

1559 r. Populacja tura liczy 50 osobników

1597 r.
Zygmunt III Waza – wzmocnienie statusu 
ochronnego tura w Puszczy Jaktorowskiej

1599 r. Populacja tura liczy 24 osobniki

1602 r. Pozostała jedna krowa i trzy byki

1620 r. Pada ostatni samiec tura

1627 r. Pada ostatnia samica tura

Ryc. 6. Róg Bractwa Kopaczy znajdujący się w Muzeum Żup Krakow-
skich Wieliczka. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wie-
liczka-saltdigger-horn.jpg

Ryc. 7. Występowanie podgatunków tura w Europie, Azji i północnej 
Afryce. Zdjęcia wykorzystane pochodzą: http://pl.mitologia.wikia.com/
wiki/Byk_krete%C5%84ski, http://www.linternaute.com/sortir/monu-
ment/ces-lieux-inaccessibles-qu-on-reve-de-visiter/grotte-de-lascaux.
shtml, https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_aurochs#/media/File:Bhim-
betka.JPG, https://www.khanacademy.org/humanities/prehistoric-art/
neolithic-art/a/atalhyk

Tab. 1. Ważne daty w dziejach ostatniej populacji tura na terenie ziem 
Polskich w XVI i XVII wieku. 
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