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RECTORIS MAGNIFICI ORATIO
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa jest zawsze wielkim świętem dla Uczelni, która w tej formie wyraŜa najwyŜsze uznanie
dla osób szczególnie zasłuŜonych dla Ŝycia naukowego, kulturalnego,
społecznego lub politycznego. WyróŜniamy tym zaszczytnym tytułem
przede wszystkim pracowników naukowych ściśle współpracujących
z naszą Uczelnią, zaliczając ich do grona najznamienitszych przedstawicieli nauki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w swojej 62-letniej historii wyróŜnił taką godnością akademicką 56 znakomitości, co świadczy,
Ŝe tytuł ten nadajemy rzadko. Nobilitujemy więc w ten sposób zarówno
wyróŜnionego Doktora Honoris Causa, jak i nasz Uniwersytet.
Profesor Jan Jankowski to wielka postać polskiej zootechniki, która
wniosła wymierny wkład w rozwój europejskiego i światowego drobiarstwa. Honorujemy osobę, która swoją działalnością naukowobadawczą, wdroŜeniową i upowszechnieniową miała znaczący wpływ
na produkcję drobiarską w kraju. To w duŜej mierze dzięki Jego działalności Polska jest aktualnie największym producentem mięsa indyczego w Europie.
Honorujemy profesora Jana Jankowskiego tytułem doktora honoris
causa w dowód uznania dla Jego osiągnięć naukowych, a takŜe za pracę
nad promocją naszej Uczelni w środowisku olsztyńskim i ogólnokrajowym.
Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk
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Uchwała nr 33/2016-2017
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 24 marca 2017 r.
Na podstawie § 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
uchwala się, co następuje:
Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
– na wniosek Rady Wydziału Biologii,
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
w uznaniu bogatego dorobku naukowego i dydaktycznego
oraz aktywnej działalności na rzecz środowiska naukowego

nadaje tytuł Doktora Honoris Causa
prof. dr. hab. Janowi Jankowskiemu
jako osobowości naukowej, która wniosła istotny wkład
w rozwój nauk zootechnicznych, a szczególnie polskiego drobiarstwa,
utalentowanemu nauczycielowi i wychowawcy młodej kadry naukowej,
wykazującemu duŜą aktywność w działalności organizacyjnej nauki,
w tym za wieloletnią i wielopłaszczyznową współpracę
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,
a szczególnie z pracownikami Wydziału Biologii,
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Na promotora Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki powołała prof. dr. hab. Grzegorza Ziębę.

PRZEWODNICZĄCY SENATU
REKTOR
(-)PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK
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Recenzja
Opinia dotycząca całokształtu dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
prof. dr. hab. dr. h.c. Jana Jankowskiego
w związku ze wszczęciem postępowania opiniodawczego
o nadanie godności Doktora Honoris Causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

P

rof. dr hab. Jan Jankowski, ur. 11.04.1952 r., ukończył studia
w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1976 r., na uczelni macierzystej doktoryzował się w 1979 r., habilitował w 1990 r. Tytuł
i stopień naukowy profesora otrzymał w 1997 r. Od l lipca 1976 r. jest
pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Drobiarstwa, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, obecnie na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim.
W toku pracy zawodowej odbył trzy jednomiesięczne zagraniczne
staŜe w Kombinacie Drobiarskim w Möckern (Niemcy) oraz w WyŜszej
Szkole Rolniczej w Starej Zagorze (Bułgaria) oraz dwa trzymiesięczne
staŜe naukowe na Uniwersytecie w Hohenheim (Niemcy) i Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu. Łącznie przez 3 tygodnie przebywał na Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie. Szeroką wiedzę i doświadczenie zdobywał takŜe podczas licznych wyjazdów studyjnych do wiodących
ośrodków naukowych i firm drobiarskich Europy i świata.
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Prof. dr hab. dr h.c., dr h.c. Dorota Jamroz

Pełnione funkcje akademickie
Prof. Jan Jankowski wykazywał i nadal wykazuje niezwykłą aktywność organizacyjną, pełniąc waŜne funkcje akademickie:
– prodziekana Wydziału Zootechnicznego ART w Olsztynie (2 kadencje), 1990–1996;
– dziekana macierzystego Wydziału, 1996–1999;
– prorektora ds. nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dawna
ART) przez 2 kadencje, 1999–2009;
– kierownika Katedry Drobiarstwa (od 2005 r.).
Kandydat jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, od 1986 r. jest członkiem World’s Poultry Science Association (WPSA), od 2003 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego KNZ
– PAN, a w latach 2012–2016 był przewodniczącym Komitetu Nauk
Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2016 r. jest członkiem
Society of Nutrition Physiology z siedzibą w Niemczech (kandydatura
z rekomendacji).
WaŜną formą działalności naukowej był udział w pracach Editorial
Board czasopisma naukowego EJPAU (2002–2005), a od 2013 r.
współpracuje z Joumal of Animal and Feed Sciences oraz w Journal of
Elementology. Prof. Jankowski uczestniczył w pracach Komisji ds.
Uznawania Materiału Hodowlanego Drobiu przy Ministrze Rolnictwa
(1984–1989). Od 2014 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej
IFiśZ PAN w Jabłonnie, a od 2017 r. członkiem Rady Naukowej Iś
PIB w Krakowie – Balicach.
PrestiŜową funkcją naukową jest członkostwo i uczestnictwo prof.
Jankowskiego w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2011 r.). Opiniowanie wniosków na najwyŜsze awanse
i opracowywanie recenzji związane jest z duŜym nakładem pracy,
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a takŜe z rzeczywistym udziałem w rozwoju naukowym pracowników
wyŜszych uczelni i instytutów naukowych.
Działalność naukowa – projekty badawcze
Prof. Jan Jankowski opracowywał wnioski i uczestniczył w realizacji wieloletnich projektów badawczych finansowanych ze środków
KBN, MNiSW, NCBR, NCN, oraz MRiRW (16 projektów). Kierował
8 projektami, w kolejnych był głównym wykonawcą. Znakomita baza
doświadczalna, jaką zorganizował prof. Jankowski wraz ze współpracownikami, efektywna współpraca z pracownikami macierzystego Wydziału, uczelni oraz z badaczami z instytutu PAN, a takŜe innych uczelni w Polsce umoŜliwia prowadzenie eksperymentów naukowych na
szeroką skalę. Ponadto pracownicy Katedry Drobiarstwa wykonują
liczne badania zlecane przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. Zarówno autorytet naukowy Profesora, jak i niezwykła inwencja
i sprawność organizacyjna sprawiły, Ŝe Katedra Drobiarstwa UWM
w Olsztynie jest liczącym się na forum międzynarodowym ośrodkiem
drobiarskich badań naukowych.
Efekty działalności naukowej Pana Profesora są wdraŜane do praktyki, co potwierdzają podpisane umowy wdroŜeniowe z ośrodkami
hodowli i chowu indyków, a takŜe z firmami paszowymi (6 umów) oraz
złoŜone zgłoszenie patentowe (2013 r.).
Dorobek naukowy – publikacje
Prof. Jan Jankowski rozpoczął działalność naukową w Katedrze
Drobiarstwa dysponującej dobrymi warunkami badawczymi w zespole
znakomitego specjalisty – prof. Andrzeja Farugi. Dzięki pracowitości
i talentom legitymuje się obecnie bogatym dorobkiem naukowym
(215 oryginalnych prac badawczych) publikowanym w liczących się
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polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, z wysokim IF
i punktacją wg MNiSW, głównie w zakresie 20–25, a w okresie późniejszym 30–45 punktów. NaleŜy wyrazić ogromne uznanie dla działalności
naukowej Pana Profesora i zespołu autorów – najczęściej w składzie
profesorów – Zenona Zduńczyka, Jerzego Juśkiewicza, Dariusza Mikulskiego i innych osób, a takŜe za tak efektywną wieloletnią współpracę naukową. W publikacjach występują autorzy z róŜnych środowisk
naukowych, takŜe z zagranicy, co potwierdza umiejętności Pana Profesora w łączeniu róŜnych specjalistów w dobrze funkcjonujące zespoły
badawcze. Procentuje to w wysoko ocenianych publikacjach naukowych,
w takich czasopismach jak World’s Poultry Science Journal, Poultry
Science, Animal Feed Science and Technology, European Poultry Science, Journal of Animal Science i w wielu innych najlepszych czasopismach.
Zdobytą wiedzę przekazuje Pan Profesor w wydawnictwach zwartych
(16 pozycji) – w ksiąŜkach, rozdziałach w specjalistycznych podręcznikach, w monografiach opracowanych w języku polskim, niemieckim,
angielskim oraz w licznych wykładach i szkoleniach praktyków.
Jako autor i współautor 145 doniesień, referatów i posterów prezentował wyniki badań i wiedzę drobiarską na sympozjach, konferencjach w Polsce i w wielu krajach Europy, w Brazylii, USA, Kanadzie,
Australii, Chinach.
Imponujący dorobek publikacyjny znalazł wyraz w wysokich
wskaźnikach bibliometrycznych. Według stanu na 4.02.2017 r. indeksy
te wynoszą:
– zsumowany IF (od 2000 r.) 130,425;
– suma punktów MNiSW 3698;
– baza Web of Science:
– liczba publikacji 133;
– liczba cytowań 824 (bez autocytowań – 541);
– Indeks Hirscha 15;
14
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– baza Scopus:
– liczba publikacji 140;
– liczba cytowań 903 (589 bez autocytowań);
– indeks Hirscha 15.
Główne zainteresowania badawcze Pana Profesora dotyczą:
– doskonalenia metod selekcji indyków oraz oceny ich skuteczności;
– doskonalenia metod utrzymywania indyków;
– czynników wpływających na ilość, jakość i wartość biologiczną
nasienia indyków;
– doskonalenia Ŝywienia indyków z uwzględnieniem stanu zdrowia
oraz jakości mięsa;
– sterowania procesem trawienia, funkcjami przewodu pokarmowego indyków.
Profesor był współtwórcą wyhodowania i wdroŜenia do produkcji
nowych rodów indyków i ich mieszańców WAMA, które stanowiły
ponad 90% pogłowia tego gatunku ptaków uŜytkowych w Polsce.
Opracowano indeksy do oceny wartości hodowlanej indyków, zwiększono postęp hodowlany w nieśności i parametrach wylęgowości jaj
indyczych. WaŜne dla praktyki osiągnięcia w hodowli i chowie indyków
dotyczyły wielu aspektów tego kierunku produkcji. Profesor Jankowski
wraz z zespołem realizował i nadal realizuje pogłębione badania podstawowe z zakresu biochemii procesów w organizmie, badania fizjologiczne, genetyczne, a nawet z aspektami weterynaryjnymi.
Wraz z pracownikami Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań śywności PAN w Olsztynie prowadzi bardzo interesujące i cenne badania
dotyczące sterowania funkcjami przewodu pokarmowego i mikroorganizmami jelitowymi poprzez dobór róŜnych frakcji węglowodanów
w dietach, m.in. oligosacharydów, specyficznych pasz wpływających na
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu przewodu pokarmowego.
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Tematyka i osiągnięcia przedstawione w CV naukowym wskazują
na wykorzystywanie nowoczesnych technik badawczych i uzyskiwanie
lepszej „zdrowotności” przewodu pokarmowego indyków. Część rezultatów tych badań moŜe być z powodzeniem wykorzystana w wyjaśnianiu mechanizmów równowagi mikrobiologicznej, fermentacji jelitowej
i poprawy statusu zdrowotnego przewodu pokarmowego u człowieka.
Z Katedrą Biochemii i Toksykologii UP w Lublinie oraz Katedrą
Chorób Ptaków UWM w Olsztynie prowadzone są ciekawe studia nad
wpływem poziomu i źródła metioniny w dietach na status antyoksydacyjny i immunologiczny organizmu indyków, a takŜe nad stosowaniem
nanocząsteczek Cu, Zn, Mn w mieszankach dla indyków w celu poprawy dostępności tych pierwiastków i zwiększenia efektywności ich działania.
Bardzo wysoko oceniam dokonania naukowe prof. Jankowskiego,
Jego sprawność organizacyjną, umiejętność zdobywania środków finansowych na badania i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Bez wątpienia jest to zasługą Profesora, jego osobowości, otwartości, Ŝyczliwości i niespoŜytej energii. Potrafił utworzyć przy Katedrze
Drobiarstwa znakomitą bazę doświadczalną i laboratoryjną na poziomie
europejskim.
Działalność dydaktyczna i w zakresie rozwoju kadry naukowej
Zasługi prof. Jankowskiego są równie znaczące jak w działalności
naukowej. Był promotorem 7 pomyślnie zakończonych przewodów
doktorskich, a dalsze 2 są w toku. Opracował 30 recenzji prac doktorskich, 5 recenzji wydawniczych prac habilitacyjnych, 18 recenzji całego
dorobku habilitacyjnego, 10 recenzji na tytuł profesora, 4 na stanowisko
profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego oraz jedną opinię na tytuł
doktora honoris causa. Na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni
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i Tytułów prof. Jankowski opracował 18 recenzji, przewodniczył
19 komisjom habilitacyjnym. Ten ogrom pracy wykonał podczas 6 lat
działania w tej Komisji.
Jako nauczyciel akademicki przeszedł wszystkie szczeble pracy dydaktycznej, uczestniczył jako wykładowca w studiach podyplomowych
na SGGW i UP we Wrocławiu. Opiekował się kołem naukowym, pełnił funkcję opiekuna praktyk.
Pod redakcją Profesora opracowano i wydano podręcznik „Hodowla i uŜytkowanie drobiu” (PWRiL, 2012). Uczestniczył w opracowaniu rozdziałów w podręcznikach akademickich, w tym w redagowanym i współredagowanym przez prof. Dorotę Jamroz „śywienie Zwierząt i Paszoznawstwo” tom II (PWN, 2001, 2004, 2015).
Odznaczenia i nagrody
Ogromne zasługi dla Uczelni, regionu i drobiarstwa znalazły uznanie w postaci odznaczeń – Srebrny i Złoty KrzyŜ Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, ZasłuŜony dla Rolnictwa oraz licznych nagród:
Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki, Ministra Edukacji
Narodowej (za pracę habilitacyjną), Marszałka Województwa, „Osobowość Roku Warmii i Mazur”. Otrzymał statuetkę Rektora UWM
„Homini Honorando” oraz uzyskał godność doktora honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie (2013 r.).
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
Po przeanalizowaniu doskonale opracowanego wykazu osiągnięć
naukowych, organizacyjnych oraz wkładu Profesora w rozwój kadry
naukowej i polskiego drobiarstwa, w pełni zrozumiałe staje się podjęcie
postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Profesorowi
Janowi Jankowskiemu przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
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Zasługi dla lubelskiej Uczelni są znaczące. Profesor włączył do realizacji badań naukowych prof. dr. hab. Antoniego Brodackiego, obecnie
ściśle współpracuje z prof. dr hab. Anną Czech i dr hab. Katarzyną
Ognik. Ścisłe kontakty naukowe z zespołem olsztyńskim utrzymują
prof. dr hab. Eugeniusz Grela i prof. dr hab. Antoni Lipiec. 10 wspólnych publikacji naukowych jest realnym dowodem dobrej współpracy.
TakŜe 4 opracowania ksiąŜkowe dopełniają ten bilans dokonań. Prof.
Jankowski opracował 5 recenzji doktorskich, uczestniczył w 5 przewodach habilitacyjnych (plus recenzje), opracował 2 recenzje na tytuł lub
stanowisko profesora. Na zlecenie CK opiniował dokumentację 6 osób
w toku postępowania o nadanie tytułu, opracował recenzje rozpraw
habilitacyjnych. Zasługi Profesora dla rozwoju kadry UP w Lublinie
w pełni uzasadniają starania Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki o nadanie mu godności doktora honoris causa.
Prof. Jan Jankowski jest osobą wyróŜniającą się w Polsce wśród
specjalistów nauk zootechnicznych nie tylko bardzo obszernym i merytorycznie wartościowym dorobkiem naukowym. Jest osobą znaną
i uznaną z zakresu drobiarstwa na forum międzynarodowym. Stworzył
nowoczesne, pręŜne i efektywne centrum badań drobiarskich o międzynarodowym autorytecie i uznaniu. Przy wszystkich swoich dokonaniach – jest uczynnym, Ŝyczliwym, otwartym na ludzi człowiekiem.
Swoją wiedzą i dorobkiem, a takŜe osobowością w pełni zasługuje
na najwyŜszą godność akademicką doktora honoris causa i spełnia
wszystkie wymagania zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o Szkolnictwie WyŜszym, Dz.U. nr. 164 z 2005 r., póz. 1365.
Gratuluję Wydziałowi Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wyboru prof. dr. hab. Jana Jankowskiego jako kandydata na nadanie tytułu doktora honoris causa.
Wrocław, 20.02.2017 r.
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Prof. dr hab. Jan Niemiec
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW

Recenzja
w sprawie postępowania o nadanie
prof. dr. hab. Janowi Jankowskiemu
tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dane ogólne o Kandydacie

P

rof. dr hab. Jan Jankowski urodził się 11 kwietnia 1952 r. w Śniadowie, pow. łomŜyński. Do szkoły podstawowej (1959–1966)
uczęszczał w Śniadowie, a następnie do Technikum Rolniczego
w ŁomŜy. Studia wyŜsze na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie ukończył w 1976 r., uzyskując tytuł
magistra inŜyniera zootechniki. Stopień doktora nauk rolniczych
w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW zakresie zootechniki
uzyskał w 1979 r. na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Badania niektórych cech uŜytkowych indyków reprodukcyjnych w chowie intensywnym na podłodze i w klatkach”, wykonanej pod kierunkiem prof.
zw. dr. hab. Andrzeja Farugi dr. h.c.
Prof. dr hab. Jan Jankowski drugi stopień naukowy, doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w roku 1990 na podstawie ogólnego
dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Reakcja czterech populacji indy-
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ków na zastosowane metody hodowlane”. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w roku 1997. Wszystkie stopnie i tytuł naukowy uzyskał
w Akademii Rolniczo-Technicznej (obecnie Uniwersytet WarmińskoMazurski) w Olsztynie.
Kandydat od l lipca 1976 r. jest pracownikiem Katedry Drobiarstwa, zajmując kolejno stanowiska: asystenta (1976–1977), starszego
asystenta (1977–1980), adiunkta (1980–1990), docenta (1990–1991),
profesora nadzwyczajnego (1991–2000) i profesora zwyczajnego
od 2000 r. W latach 1985–1994 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu
jako genetyk w Olsztyńskich Zakładach Drobiarskich (obecnie
Indykpol SA).
W okresie pracy zawodowej odbył kilka średnio terminowych staŜy
naukowych w uniwersytetach w Hohenheim w Stuttgarcie, w Wiedniu,
w Giessen, w Manitobie i Starej Zagorze oraz staŜ zawodowy w kombinacie Industrielle Mast w Möckern. Ponadto odbył liczne kilkunastodniowe pobyty studyjne w wielu wiodących ośrodkach naukowych oraz
firmach drobiarskich i paszowych na całym świecie.
Prof. dr hab. Jan Jankowski pełnił wiele waŜnych funkcji z wyboru
na uczelni, był prodziekanem ds. nauki Wydziału Zootechnicznego
ART (1990–1996), dziekanem Wydziału BioinŜynierii (1996–1999),
prorektorem ds. nauki UWM (1999–2008), a od 2005 r. jest kierownikiem Katedry Drobiarstwa.
Kandydat jest członkiem wielu towarzystw i instytucji naukowych
oraz pełni w nich funkcje z wyboru: 2003–2012 wiceprzewodniczący
KNZ Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2012–2016 jej przewodniczący, od 2011 członek Centralnej Komicji ds. Stopni i Tytułów, od 1986
członek World’s Poultry Science Asociation, a od 2003 wiceprzewodniczący PO WPSA, od 2010 r. członek z wyboru Society of Nutrition
Physiology (Niemcy), w latach 1984–1989 członek Komisji ds. Uznawania Materiału Hodowlanego Drobiu przy Ministerstwie Rolnictwa,
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od 2014 wiceprzewodniczący RN IFIZZ PAN w Jabłonnie i od 2017 r.
członek RN Iś-PIB w Balicach.
W okresie pracy zawodowej Kandydat był kierownikiem lub głównym wykonawcą w 16 grantach finansowanych przez KBN, NCN,
NCBiR i MRIRW. Ponadto rocznie kieruje kilkunastoma projektami
badawczymi z zakresu Ŝywienia drobiu zleconymi Katedrze Drobiarstwa przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. Jest współautorem 6 umów wdroŜeniowych i jednego zgłoszenia patentowego.
Ocena działalności naukowo-badawczej
Na bogaty dorobek naukowy kandydata składają się Jego publikacje
oraz potwierdzona stopniami i tytułami naukowymi pozycja naukowa.
Dorobek naukowy kandydata udokumentowany publikacjami to wg przedstawionej dokumentacji – 215 prac z listy MNiSW, 145 komunikatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz
współautorstwo 15 pozycji ksiąŜkowych. Zsumowany IF (od 2000 r.)
wynosi 130,425, a liczba punktów wg MNiSW (od 2000 r.) wynosi 3698.
Według bazy Web of Science IH wynosi 15, a liczba cytowań 824
(541 bez autocytowań), a wg bazy Scopus liczba cytowań wynosi 903
(589 bez autocytowań). 133 publikacje wykazane w bazie Web of Science opublikowane były w renomowanych czasopismach zagranicznych.
Zakres tematyczny badań Kandydata obejmuje cztery główne zagadnienia:
– doskonalenie metod selekcji indyków wraz z oceną ich skuteczności,
– bezściołowe utrzymanie indyków hodowlanych i rzeźnych,
– czynniki warunkujące ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia
indyków,
– doskonalenie Ŝywienia indyków w aspekcie stanu ich zdrowia
i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa.
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Efektem praktycznym realizowanego programu hodowlanego było
wyhodowanie rodów zarodowych indyków, których mieszańce towarowe w latach 1985–1991 stanowiły ponad 90% pogłowia indyków
w Polsce. W badaniach nad bezściołowym utrzymaniem indyków
stwierdzono u indyczek utrzymywanych w klatkach znacznie częściej
występujące zwyrodnienie tłuszczowe wątroby i nerek, które zaleŜało
głównie od sposobu wychowu i liczby indyczek. W badaniach nad
czynnikami warunkującymi ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia
scharakteryzowano zmiany biochemiczne plemników indora przetrzymywanych in vitro w temperaturze 15°C w rozrzedzalniku Litjensa
i fosforanowym JFK-1, który został przygotowany w Katedrze. NajwaŜniejszym kierunkiem badawczym Kandydata są zagadnienia dotyczące Ŝywienia indyków, a szczególnie reakcja przewodu pokarmowego
indyków na zawartość oligosacharydów i wpływ dodatku enzymów
degradujących polisacharydy nieskrobiowe. W cyklu badań dotyczących
wpływu zawartości α-galaktozydów oraz włókna surowego w mieszankach dla młodych indyków wykazano, Ŝe obniŜenie zawartości
α-galaktozydów miało korzystny wpływ na wyniki produkcyjne.
W badaniach wartości pokarmowej i przydatności udoskonalonych
odmian rzepaku w Ŝywieniu drobiu, realizowanym we współpracy
z grupą naukowców z Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg (Kanada)
wykazano, Ŝe poekstrakcyjna śruta z niskoglukoizolanowych odmian
rzepaku moŜe być stosowana w Ŝywieniu młodych indyków (do 8 tygodni) w ilości 18%, przy czym równoczesny dodatek preparatu karbohydraz poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego. W badaniach
nad wartością pokarmową i efektywnością zastosowania w Ŝywieniu
drobiu nasion nowych odmian łubinu wykazano, Ŝe udział 18% łubinu
wąskolistnego w paszy jest moŜliwy bez niekorzystnego wpływu na
wyniki produkcyjne.
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W cyklu badań dotyczących moŜliwości stymulowania rozwoju
i funkcjonowania przewodu pokarmowego młodych indyków poprzez
zastąpienie od 15 do 18% diety całym ziarnem pszenicy wykazano korzystny wpływ ziarna na przewód pokarmowy. Prace z tego zakresu
zostały uznane przez amerykańskie Poultry Science Association za najciekawsze na świecie publikacje o indykach w 2013 r.
W ramach projektu „BioŜywność” opracowano technologię produkcji mięsa indyczego o właściwościach funkcjonalnych z wyłączeniem kokcydiostatyków z paszy oraz antybiotyków z terapii. W aktualnie prowadzonych badaniach wspólnie m.in. z katedrą Biochemii
i Toksykologii UP w Lublinie oraz Katedrą Chorób Ptaków UWM
określany jest wpływ poziomu i źródła melatoniny w paszy na status
immunologiczny i antyoksydacyjny indyków. Prowadzone są równieŜ
badania nad moŜliwością zmniejszenia dodatku Cu, Mn, Zn do mieszanek dla indyków poprzez zastosowania nanocząsteczek tych pierwiastków. Wyniki prac badawczych Kandydata oraz Jego zespołu nie
tylko są publikowane w renomowanych czasopismach o światowym
zasięgu, ale równieŜ wdraŜane do praktyki drobiarskiej i przemysłu
paszowego, przyczyniając się do wzrostu produkcji indyków w Polsce
i poprawy jej efektywności. Ogólnie stwierdzić naleŜy, Ŝe dorobek
naukowy prof. dr hab. Jana Jankowskiego jest znany i bardzo wysoko
oceniany, co ma potwierdzenie w przytoczonych wcześniej wskaźnikach biometrycznych.
Ocena działalności dydaktycznej oraz osiągnięć
w kształceniu kadry naukowej
Prof. dr hab. Jan Jankowski ma ponad 40-letnie doświadczenie dydaktyczne, prowadził róŜne formy zajęć dydaktycznych dla studentów
kierunku zootechnika, rolnictwo, weterynaria, towaroznawstwo oraz
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bioinŜynieria produkcji Ŝywności. Jest współautorem programu specjalności inŜynierskiej drobiarstwo. Prowadził wykłady specjalistyczne dla
studentów SGGW oraz UP we Wrocławiu oraz na studiach podyplomowych lub specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii na tych uczelniach. W latach 1976–1978 współpracował z Kołem Naukowym Hodowców Drobiu, a w latach 1979–1984 był jego opiekunem. W latach
1978–1983 pełnił funkcję opiekuna grupy studenckiej, a w latach
1984–1989 kierownika roku ZSZ. Jest redaktorem podręcznika
pt. ”Hodowla i uŜytkowanie drobiu”, współautorem 2 rozdziałów
w podręcznikach „Indyki” i „Hodowla i uŜytkowanie drobiu” oraz
rozdziału „śywienie indyków” w podręczniku „śywienie zwierząt i paszoznawstwo”.
Prof. dr hab. Jan Jankowski bardzo aktywnie bierze udział w rozwoju młodej kadry naukowej. Jest promotorem 7 zakończonych przewodów doktorskich i 2 otwartych. Wykonał 30 recenzji prac doktorskich na zlecenie rad wydziałów i rad naukowych, 18 habilitacji w całości i 5 recenzji wydawniczych, 10 recenzji na tytuł naukowy profesora,
4 recenzje na stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego oraz
l recenzję w sprawie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris
causa. Na zlecenie Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych
Kandydat wykonał 18 recenzji oraz przewodniczył 19 komisjom habilitacyjnym.
Działalność organizacyjna
Prof. dr hab. Jan Jankowski ma duŜe osiągnięcia organizacyjne.
Od samego początku pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w pracach Katedry Drobiarstwa, Wydziału BioinŜynierii Zwierząt, a takŜe
Uniwersytetu. Był prodziekanem, dziekanem Wydziału, prorektorem
ds. nauki UWM, a obecnie jest kierownikiem Katedry Drobiarstwa.
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Przez cały okres pracy zawodowej aktywnie działa w róŜnych towarzystwach oraz instytucjach naukowych, pełniąc w niektórych z nich funkcje z wyboru. Za działalność tę został odznaczony Złotym KrzyŜem
Zasługi (2002), Srebrnym KrzyŜem Zasługi (1998), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2004) i Odznaką ZasłuŜony dla Rolnictwa (2002).
Otrzymał równieŜ nagrody: MNSWiT, MEN, Rady Wojewódzkiej
NOT w Olsztynie, PTNW, Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego. Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
PAN, Osobowość Roku 2010 Warmii i Mazur; statuetkę Rektora UWM
„Homini Honorando” oraz tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Rolniczego w Grodnie.
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
Prof. dr hab. Jan Jankowski od początku pracy zawodowej ściśle
współpracuje jako konsultant z krajowymi i zagranicznymi firmami
paszowymi i drobiarskimi, czego efektem jest wiele ekspertyz i wdroŜeń
do praktyki. Współpraca Kandydata z uczelniami polskimi, placówkami
naukowymi i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ma zakres typowy dla środowisk naukowych. Jest to wzajemny udział w konferencjach naukowych, w badaniach, zamieszczanie publikacji i recenzji,
a zwłaszcza wymiana pracowników naukowych i działania wydawnicze.
Kandydat wspólnie z pracownikami UP w Lublinie w latach 1992–1995
realizował grant KBN, a obecnie realizuje dwa granty, jeden NCN
i drugi NCBiR „GUTFEED – innowacyjne Ŝywienie w zrównowaŜonej
produkcji drobiarskiej”. Efektem realizowanych wspólnie projektów
badawczych jest 7 publikacji naukowych Kandydata z pracownikami
Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie
oraz 3 publikacje innych pracowników Katedry Drobiarstwa UWM
z pracownikami UP w Lublinie. Kandydat wykonał na zlecenie Rady
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Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie 5 recenzji prac
doktorskich, 5 recenzji w przewodach habilitacyjnych, l recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora i l recenzję w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Na zlecenie CK przygotował 2 recenzje w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora oraz przewodniczył 2 komisjom habilitacyjnym.
Współpraca Kandydata z UP w Lublinie jest bogata i trwa przez cały
okres jego pracy zawodowej.
Wnioski końcowe
Uwzględniając całokształt dorobku naukowego, który zasługuje na
duŜe uznanie, za wyróŜniający się i wnoszący duŜy wkład w rozwój
polskiego drobiarstwa, w szczególnie chowu i hodowli indyków, nacechowany wielką Ŝyczliwością udział w kształceniu młodej kadry naukowej, wybitny wkład wnoszony w działalność organizacyjną nauki,
współpracę z praktyką drobiarską i wieloletnią współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie stwierdzam, Ŝe prof. dr hab. Jan Jankowski w pełni zasługuje na wyróŜnienie godnością doktora honoris
causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Gorąco ten wniosek rekomenduję Radzie Wydziału Biologii, Nauk
o Zwierzętach i Biogospodarki i Senatowi Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.
Warszawa, 15.02.2017 r.
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Prof. zw. dr hab. Joanna Barłowska
Dziekan Wydziału Biologii,
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Laudacja
z okazji nadania prof. dr. hab. Janowi Jankowskiemu
tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Magniﬁcencje Rektorzy,
Wysoki Senacie,
Wysoka Rado Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Wysoka Rado Wydziału BioinŜynierii Zwierząt
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Czcigodny Doktorze Honoris Causa,
Szanowni Państwo
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa jest zawsze niezwykłym wydarzeniem, świętem nie tylko dla wnioskującego Wydziału,
ale takŜe dla całej Uczelni. Tytuł honorowy, będący najbardziej zaszczytną godnością akademicką, Uczelnia nadaje m.in. osobom wyjątkowo zasłuŜonym dla nauki, których profil naukowo-badawczy i dydaktyczny związany jest z zakresem jej działalności.
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Przypadł mi wielki zaszczyt i honor przedstawić sylwetkę Pana
prof. dr. hab. Jana Jankowskiego, wielkiego uczonego, który wniósł
istotny wkład w rozwój nauk zootechnicznych, a szczególnie polskiego
drobiarstwa, utalentowanego nauczyciela akademickiego i wychowawcy
młodej kadry naukowej, wykazującego duŜą aktywność w działalności
organizacyjnej nauki, człowieka skromnego i niezwykle Ŝyczliwego
ludziom.
Zaprezentowanie wszystkich dokonań Profesora w krótkim wystąpieniu jest zadaniem niewykonalnym. Pozwolę sobie zatem na zaakcentowanie tylko najwaŜniejszych faktów z bogatego Ŝyciorysu naukowego
Czcigodnego Doktora Honorowego.
Prof. dr hab. Jan Jankowski urodził się 11 kwietnia 1952 roku
w Śniadowie, w powiecie łomŜyńskim i tam teŜ uczęszczał do szkoły
podstawowej (1959–1966). To, Ŝe losy Ŝycia pokierowały go do drobiarstwa, wynika z faktu, Ŝe od dzieciństwa, jeszcze w kilkunastohektarowym gospodarstwie rodziców, zawsze towarzyszyły mu kury, indyki
i gęsi. Zamiłowanie do zwierząt i rolnictwa zdecydowało, Ŝe edukację
kontynuował w Technikum Rolniczym w ŁomŜy (1966–1971), a następnie na studiach na Wydziale Zootechnicznym Akademii RolniczoTechnicznej (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie,
które ukończył w 1976 r., uzyskując tytuł zawodowy magistra inŜyniera
zootechniki. Myśląc o swojej przyszłej pracy zawodowej, był pełen
rozterek, czy wybrać pracę w ,,produkcji”, czyli w Państwowych Gospodarstwach Rolnych lub w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
czy teŜ karierę naukową. O tym, Ŝe został w efekcie pracownikiem naukowym na swoim macierzystym Wydziale zadecydował przypadek,
kiedy to zwolnił się etat asystenta w Zakładzie Hodowli Drobiu i Jajczarstwa, a jego kierownik dr Andrzej Faruga zaproponował ówczesnemu absolwentowi kierunku zootechnika pozostanie na Uczelni.
Tak teŜ rozpoczęła się droga naukowa profesora Jana Jankowskiego.
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Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Profesor uzyskał w 1979 r. na podstawie dysertacji pt. „Badania niektórych cech
uŜytkowych indyków reprodukcyjnych w chowie intensywnym na podłodze i w klatkach”, wykonanej pod kierunkiem profesora Andrzeja
Farugi. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych
w zakresie zootechniki otrzymał w 1990 r. na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Reakcja czterech populacji indyków na zastosowane metody hodowlane”. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał
w 1997 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego awansował w 2000 r.
W toku pracy zawodowej odbył dwa jednomiesięczne zagraniczne
staŜe w Kombinacie Drobiarskim w Mıckern (Niemcy) oraz w WyŜszej
Szkole Rolniczej w Starej Zagórze (Bułgaria) oraz dwa 3-miesięczne
staŜe naukowe na Uniwersytecie w Hohenheim (Niemcy) i Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu. Przez 3 tygodnie przebywał równieŜ na
Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie. Szeroką wiedzę i doświadczenie
zdobywał takŜe podczas licznych wyjazdów studyjnych do wiodących
ośrodków naukowych i firm drobiarskich Europy i świata.
Pan prof. Jan Jankowski posiada imponujący dorobek naukowy.
W sumie opublikował 376 opracowań, w tym 215 prac z listy MNiSW
o łącznej punktacji 3698, z czego 133 pozycje zamieszczono w renomowanych czasopismach indeksowanych przez JCR o całościowym
IF = 130,425. Posiada (wg bazy Web of Science) 824 zarejestrowane
cytowania i indeks Hirsha = 15. Jest takŜe współautorem 16 pozycji
ksiąŜkowych, a jedną z nich – podręcznik „Hodowla i uŜytkowanie
drobiu” (PWRiL, 2012) – osobiście objął redakcją naukową. Jako autor
i współautor 145 doniesień, referatów i posterów prezentował wyniki
badań i wiedzę drobiarską zarówno na sympozjach, jak i na konferencjach w całej Polsce oraz w wielu krajach Europy, a ponadto w Brazylii,
USA, Kanadzie, Australii i Chinach.
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Profesor uczestniczył w realizacji 17 projektów finansowanych
przez KBN, MNiSW, NCBR, NCN, MRiRW, w tym w 7 pełnił funkcję
kierownika. Uczestniczył w realizacji 6 umów wdroŜeniowych.
Jest równieŜ autorem 1 zgłoszenia patentowego.
Zainteresowania naukowe profesora Jana Jankowskiego koncentrowały się od początku pracy wokół problematyki drobiarskiej, głównie indyków. Zajmował się przede wszystkim:
– doskonaleniem metod selekcji indyków wraz z oceną ich skuteczności;
– bezściołowym utrzymaniem indyków hodowlanych i rzeźnych;
– czynnikami warunkującymi ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia indyków;
– doskonaleniem Ŝywienia indyków w aspekcie stanu ich zdrowia
i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa.
Profesor był współtwórcą wyhodowania i wdroŜenia do produkcji
nowych rodów indyków i ich mieszańców WAMA, które na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stanowiły
ponad 90% pogłowia tego gatunku ptaków uŜytkowych w Polsce.
Opracował wraz z zespołem indeks do oceny wartości hodowlanej
indyków pod względem umięśnienia oraz indeks do oceny wartości
hodowlanej indorów pod względem cech mierzalnych tylko u indyczek.
Zastosowanie tego indeksu zwiększyło postęp hodowlany w nieśności,
zapłodnieniu jaj i wylęgowości piskląt z jednoczesnym podwyŜszeniem
masy ciała indyków. Te osiągnięcia naukowe, istotne z praktycznego
punktu widzenia, zostały docenione w 1987 r. przez Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i WdroŜeń i wyróŜnione Nagrodą
Zespołową IIo Ministra.
NajwaŜniejszym kierunkiem badawczym Profesora są obecnie zagadnienia dotyczące Ŝywienia drobiu, a w szczególności indyków. Badania z tego zakresu realizuje we współpracy z zespołami Instytutu
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Rozrodu Zwierząt i Badań śywności PAN w Olsztynie oraz innymi
krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, tj. University of
Manitoba w Winnipeg, Freie Universitaet w Berlinie, Georg August
Universitaet w Getyndze oraz Uniwersytetem Nauk Medycznych
w Kownie i Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie. Dotyczą one głównie róŜnych aspektów wpływu Ŝywienia na funkcjonowanie przewodu
pokarmowego drobiu. W cyklu badań dotyczących moŜliwości stymulowania rozwoju i funkcjonowania przewodu pokarmowego młodych
indyków poprzez zastąpienie od 15 do 18% diety całym ziarnem pszenicy wykazano korzystny wpływ ziarna na przewód pokarmowy.
Prace z tego zakresu zostały uznane przez amerykańskie Poultry
Science Association za najciekawsze na świecie publikacje o indykach
w 2013 roku.
W aktualnie prowadzonych badaniach, wspólnie m.in. z Katedrą
Biochemii i Toksykologii UP w Lublinie oraz Katedrą Chorób Ptaków
UWM, określany jest wpływ poziomu i źródła metioniny w paszy na
status immunologiczny i antyoksydacyjny indyków. Wykonywane są
takŜe zaawansowane badania nad moŜliwością zmniejszenia dodatku
Cu, Zn i Mn do mieszanek dla indyków poprzez zastosowanie nanocząstek tych pierwiastków.
Wieloaspektowa, a zarazem wyraźnie wyprofilowana działalność
naukowa prof. Jana Jankowskiego uczyniły z niego uznanego eksperta
w naukowych i aplikacyjnych zagadnieniach dotyczących hodowli i Ŝywienia indyków. Jego akademicki sukces ma swoje źródła w cechach
charakteru, takich jak: otwartość, pracowitość, zdolności organizacyjne,
umiejętność budowania interdyscyplinarnych zespołów i pozyskiwania
funduszy na badania, zaangaŜowanie w podejmowane zadania, a przede
wszystkim niespoŜyta energia. Profesor utworzył wszak jedną z najnowocześniejszych w Europie infrastruktur badawczych do badań Ŝywieniowych na drobiu, głównie na indykach.
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WyróŜniającym aspektem dorobku naukowego profesora Jankowskiego i jego zespołu są nie tylko często cytowane publikacje naukowe
w renomowanych czasopismach o światowym zasięgu (m.in. Journal of
Animal Science, Biology of Reproduction, Theriogenology, Poultry
Science, Comparative Biochemistry and Physiology, World’s Poultry
Science Journal, Animal Feed Science and Technology, Agricultural and
Food Chemistry), ale takŜe liczne wdroŜenia wyników badań do praktyki drobiarskiej i przemysłu paszowego. To m.in. wyniki jego badań
znacząco przyczyniły się do wzrostu produkcji indyków w Polsce i poprawy jej efektywności.
Wielka wiedza Profesora z zakresu drobiarstwa znajduje zatem
uznanie w praktyce. Był zatrudniony w latach 1985–1994 jako genetyk
w Olsztyńskich Zakładach Drobiarskich (aktualnie Indykpol SA),
a obecnie corocznie kieruje kilkunastoma projektami badawczymi z zakresu Ŝywienia drobiu, zlecanymi Katedrze Drobiarstwa UWM w Olsztynie przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze.
W równym stopniu Profesor angaŜuje się w działalność organizacyjną. Pełnił bowiem zaszczytne, a zarazem odpowiedzialne funkcje
akademickie, tzn. prorektora ds. nauki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (1999–2008), dziekana (1996–1999) i prodziekana (1990–1996) Wydziału Zootechnicznego, a od 2005 r. kierownika Katedry Drobiarstwa. Jego bogata działalność organizatorska
wychodzi równieŜ poza mury uczelni. W latach 1976–2010 był członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, od 1986 r. jest członkiem World’s Poultry Science Association, a od 2010 r. członkiem
z wyboru Society of Nutrition Physiology (Niemcy). Od 2003 r. pełni
funkcję wiceprzewodniczącego Polish Branch World’s Poultry Science
Association, był wiceprzewodniczącym (2003–2012) i przewodniczącym (2012–2016) Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii
Nauk. PrestiŜową funkcją naukową jest członkostwo profesora Jana
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Jankowskiego w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od
2011 r. Jako autorytet naukowy powoływany jest na członka do rad
naukowych: Komisji ds. Uznawania Materiału Hodowlanego Drobiu
przy Ministerstwie Rolnictwa (1984–1989) i Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (od 2017 r.), a takŜe jako
wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i śywienia
Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnie (od 2014 r.). WaŜną formą działalności naukowej jest jego udział w pracach rad naukowych czasopism: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
(2002–2005), Journal of Animal and Feed Sciences (od 2013 r.) i Journal of Elementology (od 2013 r.). Ta bogata działalność organizatorska
profesora Jana Jankowskiego dobrze słuŜy nauce polskiej, przyczyniając
się do podnoszenia jej autorytetu w kraju i poza granicami.
Nieocenione są zasługi Profesora równieŜ w zakresie kształcenia
młodej kadry naukowej. Jest promotorem 7 zakończonych i 2 otwartych przewodów doktorskich. Opracował recenzje 30 prac doktorskich
i 18 wniosków w postępowaniach habilitacyjnych, 5 recenzji wydawniczych prac habilitacyjnych, 10 na tytuł profesora, 4 na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, 18 na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 1 opinię na tytuł doktora honoris causa oraz
19 razy przewodniczył komisjom habilitacyjnym.
Profesor swoją wielką wiedzę i doświadczenie z zakresu hodowli
i Ŝywienia indyków chętnie przekazuje praktykom. Jest autorem lub
współautorem kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych i popularnych. Wygłasza wykłady na szkoleniach i seminariach dla lekarzy
weterynarii, pracowników przemysłu paszowego, firm drobiarskich
oraz producentów drobiu (4–6 rocznie). Ściśle współpracuje jako konsultant z krajowymi i zagranicznymi firmami drobiarskimi i paszowymi.
Jest autorem licznych eskpertyz opracowanych na zlecenia tego typu
przedsiębiorstw.
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Za swoje ogromne zaangaŜowanie i przebogatą działalność na polu
naukowo-badawczym, dydaktyczno-wychowawczym i organizacyjnym
został wyróŜniony wieloma nagrodami, m.in. 2 nagrodami Ministra
Nauki (1 zespołowa IIIo i 1 indywidualna IIIo) w 1979 i 1991 r.,
1 nagrodą Ministra – Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i WdroŜeń (1987), Nagrodą V Wydz. PAN (2010), nagrodą
zespołową IIo Rady Wojewódzkiej NOT w Olsztynie (1985), wyróŜnieniem Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN
(2010), Transnational Technology Transfer Certificate – Know-how
developer (2008), wyróŜnieniem „Osobowość Roku 2010 Warmii i Mazur” w kategorii nauka (2011), statuetką Rektora UWM „Homini Honorando” oraz tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego
w Grodnie. Odznaczony został równieŜ Złotym (2002) i Srebrnym
KrzyŜem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004)
i Odznaką ZasłuŜony dla Rolnictwa (2002).
Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na współpracę profesora Jana Jankowskiego i Jego zespołu z naszą Uczelnią, a przede wszystkim
z Wydziałem Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, która sięga
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach tej współpracy realizowane są 3 projekty badawcze z pracownikami Katedry
Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej oraz Katedry Biochemii
i Toksykologii. Efektem tej współpracy jest opublikowanie 11 oryginalnych prac w prestiŜowych czasopismach naukowych. Ponadto Profesor
opublikował z pracownikami naszego Wydziału 4 pozycje ksiąŜkowe
z zakresu hodowli i Ŝywienia drobiu. Współpracuje równieŜ z pracownikami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, czego efektem są 3 wspólne publikacje naukowe. Profesor Jan Jankowski ma równieŜ istotny wkład w rozwój kadry naukowej Wydziału Biologii, Nauk
o Zwierzętach i Biogospodarki. Opracował bowiem recenzje 5 prac
doktorskich, 5 rozpraw i dorobku naukowego w postępowaniach habili34
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tacyjnych, 2 recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych, 1 na tytuł profesora i 1 na stanowisko profesora. Ponadto dwukrotnie pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji ds. Przewodu Habilitacyjnego.
Wszystkie powyŜsze dokonania i osiągnięcia prof. Jana Jankowskiego znalazły swoje odniesienie w recenzjach. Pani prof. Dorota Jamroz
w podsumowaniu swojej opinii stwierdza: Prof. Jan Jankowski jest osobą
wyróŜniającą się w Polsce wśród specjalistów nauk zootechnicznych nie tylko bardzo
obszernym i merytorycznie wartościowym dorobkiem naukowym. Jest osobą znaną
i uznaną z zakresu drobiarstwa na forum międzynarodowym. Stworzył nowoczesne, pręŜne i efektywne centrum badań drobiarskich o międzynarodowym autorytecie
i uznaniu. Przy wszystkich swoich dokonaniach jest uczynnym, Ŝyczliwym, otwartym na ludzi człowiekiem. Swoją wiedzą i dorobkiem, a takŜe osobowością w pełni
zasługuje na najwyŜszą godność akademicką doktora honoris causa i spełnia
wszystkie wymagania zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo
o Szkolnictwie WyŜszym, Dz.U. nr 164 z 2005 r., poz. 1365. Gratuluję Wydziałowi Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wyboru osoby prof. dr. hab. Jana Jankowskiego jako kandydata
na nadanie tytułu doktora honoris causa. Pan prof. Jan Niemiec konkludując,
stwierdza: Uwzględniając całokształt dorobku naukowego, który zasługuje na
duŜe uznanie, za wyróŜniający się i wnoszący duŜy wkład w rozwój polskiego
drobiarstwa, a szczególnie chowu i hodowli indyków, nacechowany wielką Ŝyczliwością udział w kształceniu młodej kadry naukowej, wybitny wkład wnoszony
w działalność organizacyjną nauki, współpracę z praktyką drobiarską i wieloletnią
współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie stwierdzam, Ŝe prof. dr
hab. Jan Jankowski w pełni zasługuje na wyróŜnienie godnością doktora honoris
causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Gorąco wniosek ten rekomenduję
Radzie Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki i Senatowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Biorąc pod uwagę tak liczne zasługi prof. dr. hab. Jana Jankowskiego, profesorowie z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospo-
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darki wystąpili z wnioskiem do JM Rektora o wyróŜnienie Pana Profesora tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. W wyniku konsultacji Rektora z dziekanami wydziałów
wniosek uzyskał wstępną akceptację i zgodę na dalsze procedowanie.
W dniu 18 stycznia 2017 r. Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki przy jednomyślnym poparciu podjęła uchwałę
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. Janowi
Jankowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jednocześnie powołała dwóch recenzentów dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Kandydata, w osobach:
pani prof. dr hab. dr h.c. Doroty Jamroz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i pana prof. dr. hab. Jana Niemca ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rada Wydziału Biologii, Nauk
o Zwierzętach i Biogospodarki na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r.,
po zapoznaniu się z opiniami recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, przy jednomyślnym poparciu podjęła
uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie o nadanie prof. dr. hab. Janowi Jankowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. Wniosek Rady Wydziału został przyjęty na posiedzeniu
Senatu UP w Lublinie w dniu 24 marca 2017 r.
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
wyróŜniając Cię tą godnością, wyraŜamy uznanie i najgłębszy szacunek
dla Twoich dokonań, pasji badacza i postawy uczonego.
Zechciej jednocześnie przyjąć od nas wszystkich Ŝyczenia
wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym,
a nade wszystko dobrego zdrowia i duŜo siły
do stawiania czoła kolejnym wyzwaniom.
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Meleagris gallopavo
– historia i teraźniejszość
Meleagris gallopavo, czyli indyk zwyczajny, jest jednym z dwóch gatunków indyków dzikich Ŝyjących w amerykańskich lasach. Drugi gatunek, Meleagris ocellata – indyk pawi, Ŝyjący wyłącznie w tropikalnych
lasach półwyspu Jukatan, nie ma praktycznie Ŝadnego znaczenia gospodarczego. W lasach deszczowych Australii Ŝyją ptaki bardzo podobne
do indyków – nogale brunatne (Alectura lathami), zwane takŜe australijskimi indykami szczotkowymi (Australian brush turkey).
Etymologia nazwy gatunku w róŜnych językach związana jest zazwyczaj z nazwą miejsca rzekomego pochodzenia indyków. Nazwy
polska, francuska (la dinde), katalońska (gall d’indii), turecka (hindi),
wskazują na Indie. Inne języki precyzują nawet to indyjskie pochodzenie, wskazując na Kalkutę: litewski – kalakutas, holenderski – kalakoen,
fiński – kalkkuna. Nazwa portugalska (peru) i chorwacka (puran) sugerują peruwiańskie pochodzenie indyków, a angielska (turkey) i irlandzka
(turcai) – tureckie. Malezyjczycy nazywają indyki kurczakiem holenderskim (ayam blander), a Khmerzy – kurczakiem francuskim (moan barang). Gdy w XVIII wieku Karol Linneusz nadawał gatunkom nazwy
łacińskie, w przypadku indyków wykorzystał imię mitycznego Argonauty – Meleagra z Kalidonu, któremu Artemida poleciła zabić dzika nisz-
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czącego uprawy. Dzięki niezwykłej szybkości Meleager dogonił dzika
i wykonał rozkaz bogini. Zapewne Linneusz nawiązał do faktu, Ŝe dzikie indyki teŜ bardzo szybko biegają – do 35 km/h. Prowadząc koczowniczy tryb Ŝycia i przemieszczając się na znaczne odległości, korzystają ze sprawnych nóg i skrzydeł. Zdolność do lotu (jednorazowo
nawet do 250 m), noclegi na drzewach, a niektóre źródła podają, Ŝe
takŜe umiejętność pływania, zwiększają szanse przetrwania, a nawet
ekspansji gatunku.
Dzikie indyki wyglądem są zbliŜone do udomowionych. Masa dorosłych indorów dochodzi do 11 kg, a długość ciała do 105 cm, przy
rozpiętości skrzydeł do 150 cm. Indyczki waŜą od 3,5 do 5,5 kg. Indyki
są wszystkoŜerne, zjadają nasiona, jagody, Ŝołędzie i inne części roślin,
polują na owady, ale takŜe na płazy i małe gady. śyją w odrębnych
grupach płciowych, łącząc się tylko w okresie tokowania. Są poligamiczne, a indyczki charakteryzuje niezwykła wytrwałość w zapłodnieniu. Plemniki w jajowodzie zachowują zdolność zapładniającą nawet do
60 dni. Dzikie indyczki znoszą 10–16 jaj w gniazdach usytuowanych na
ziemi, zamaskowanych bujną roślinnością. Czasami dwie samice tworzą
jedno gniazdo i wspólnie wysiadują jaja. W przypadku utraty gniazda
lub potomstwa mają zdolność powtarzania nieśności i kwoczenia. Być
moŜe wtedy właśnie dochodzi do partenogenezy, opisanej u tego gatunku. Indyczki są bardzo troskliwymi matkami, opiekującymi się potomstwem nawet do pół roku. Od 2–3 tygodnia Ŝycia młode nocują juŜ
na drzewach, początkowo pod skrzydłami matki.
Indyki są najpóźniej udomowionym gatunkiem ptaków gospodarskich (pomijając strusie i emu) i jednym z nielicznych zwierząt udomowionych w Ameryce. Dzięki wykorzystaniu w badaniach archeologicznych metod genetyki molekularnej, w ostatnich latach znacznie wzbogacono wiedzę o udomowieniu tych ptaków. Rozpoczęcie tego procesu
datowane jest na początek naszej ery. Przez pierwsze dziesięć wieków
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chów indyków miał charakter rytualny. Były uwaŜane przez Azteków za
święte ptaki, symbol płodności i siły. W wykopaliskach z tego okresu
archeolodzy znajdują duŜo odchodów indyków, a mało ich kości.
Odkryte szkielety wskazują raczej na rozmyślne pochówki, a nie na
wyrzucanie odpadów. Indianie wykorzystywali jedynie pióra indyków
do ozdób (pióropusze), ocieplania odzieŜy oraz wyrobu strzał do łuków. NajwaŜniejsze święto Azteków, Narodziny Kwiatów, obchodzone
między 22 lipca a 10 sierpnia, nazywane było takŜe świętem indyków
i placków kukurydzianych.
W wykopaliskach datowanych na początek drugiego tysiąclecia archeolodzy znajdują coraz więcej kości indyków, a między XIII i XV
wiekiem kości tych ptaków są najliczniejsze wśród wykopalisk szczątków zwierzęcych. Zapewne dopiero wtedy Indianie docenili walory
mięsa indyczego i zaczęli utrzymywać indyki w celach konsumpcyjnych.
W wykopaliskach datowanych na okres od XVI wieku pojawia się coraz
więcej kości zwierząt europejskich.
Indyki są jedynymi zwierzętami gospodarskimi pochodzącymi
z Ameryki, które powszechnie uŜytkuje się w Europie. Dokładna data
przybycia pierwszych przedstawicieli tego gatunku do Europy nie jest
pewna. Niektóre źródła podają, Ŝe miało to miejsce w 1497 roku, a dokonał tego Giovanni Caboto (John Cabot). Udokumentowane jest natomiast zarządzenie króla Hiszpanii Ferdynanda II Aragońskiego
z 1511 roku, nakazujące załodze kaŜdego statku wracającego z Ameryki
przywóz indyków obu płci. Z Hiszpanii indyki dotarły najpierw do
Anglii (1524 r.), a wkrótce pojawiły się w Niemczech i Francji (1530 r.).
Popyt na mięso indycze rósł niezwykle szybko. Z tego powodu w Wenecji w 1556 roku wydano specjalny dekret, wyliczający święta upowaŜniające do spoŜywania tego wyjątkowego, cennego i poszukiwanego
mięsa.
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Do Polski indyki sprowadzono ok. 1560 roku. W róŜnych przekazach pojawiają się jako „dziwna i zaskakująca nowość”, takŜe „rzadka
i cenna”. Początkowo indyki zdobiły bardziej magnackie i biskupie
parki i ogrody niŜ biesiadne stoły. Na tych ostatnich częściej gościły
pawie. W pierwszej polskiej ksiąŜce kucharskiej, wydanej w 1682 roku –
„Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego – wymieniany
jest indyk, ale nie podano przepisu na Ŝadną potrawę z mięsa indyczego. Sto lat później Wojciech Wielądko w „Kucharzu doskonałym”
(1783) podaje juŜ 15 przepisów, m.in. na „nogi indycze ze śmietaną”
czy „skrzydła z indyka ze szczypiorem, czyli cebulą i serem”. W „Panu
Tadeuszu” przybysz z amerykańskich lasów jest juŜ pełnoprawnym
mieszkańcem Soplicowa:
...Za nimi z wolna indyk sunie się odęty,
Sarkając na trzpiotalstwo swej krzykliwej Ŝony...
Podczas procesu adaptacji indyków w Europie w ich upierzeniu pojawiały się pióra róŜniące się barwą od dotychczasowej. Wykorzystując
to zjawisko, poprzez stosowanie odpowiedniego doboru, wytworzono
wiele nowych europejskich odmian indyków. W XVIII wieku, podczas
nasilającej się kolonizacji Ameryki, przybysze z Europy przywozili ze
sobą udomowione indyki. Były to indyki czarne (Norfolk Black) i białe
(White Holland). Ptaki te, krzyŜowane z indykami amerykańskimi, doprowadziły do wytworzenia obecnych ras. Stosunkowo późne, w porównaniu do innych gatunków drobiu, udomowienie indyków oraz ich
jednostronne uŜytkowanie mięsne zapewne zadecydowało, Ŝe nie doszło do wytworzenia typów uŜytkowych znacznie róŜniących się od
siebie, jak to jest w przypadku kur. Istnieje zaledwie kilkanaście ras
i odmian indyków róŜniących się między sobą barwą upierzenia oraz
masą ciała. Największe znaczenie gospodarcze miały indyki Bronz,
a obecnie Białe Szerokopierśne. Indyki o wielobarwnym upierzeniu
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cieszą się coraz większym powodzeniem w chowie amatorskim, takŜe
jako ptaki ozdobne.
W Polsce do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku uŜytkowano głównie indyki bezrasowe. W latach pięćdziesiątych na wsiach
utworzono punkty kopulacyjne, w których importowane cięŜkie indory
Mammoth Bronze zwiększały masę ciała i umięśnienie indyków krajowych. Liczebność krajowego pogłowia w latach pięćdziesiątych
XX wieku jest trudna do określenia. Wiadomo jedynie, Ŝe w 1959 roku
skupiono 17 185 indyków, a rok później 12 744 sztuk. W roku 1961
zaimportowano do Polski indyki rasy Belstville, w latach 1966–1970
stada rodzicielskie indyków Białych Szerokopierśnych, a w 1975 roku
czarne i białe indyki Betina. Systematycznie zwiększała się podaŜ piskląt
do chowu drobnostadkowego. W 1974 roku pogłowie indyków w chowie gospodarskim liczyło juŜ 1,7 mln sztuk.
Całoroczny chów fermowy indyków w Polsce rozpoczęto w 1973
roku w oparciu o importowane pisklęta towarowe rasy Białe Szerokopierśne. W 1974 roku Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie rozpoczęły
cykliczny import stad rodzicielskich indyków tej rasy. Wszystkie fermy
zlokalizowano na Warmii i Mazurach, gdzie w 1980 roku wyprodukowano ok. 4 tys. ton mięsa indyczego. Ubój prowadzono w Iławie,
a średnia masa indyczek ubijanych w wieku 16 tygodni wynosiła
ok. 5,5 kg. Indory o masie ok. 12 kg ubijano w wieku 22–24 tygodni.
Średnie zuŜycie paszy wynosiło ok. 3,5–3,6 kg na 1 kg wyprodukowanego Ŝywca. W 1979 roku ukończono budowę fermy rodzicielskiej
indyków (Frednowy) oraz rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu
uboju i przetwórstwa indyków (Olsztyn). Zasiedlenie nowej fermy wymagało importu 80 tys. piskląt rodzicielskich rocznie. Cena 1 pisklęcia
wynosiła wtedy ok. 9 USD, więc za ówczesne średnie miesięczne wynagrodzenie moŜna było kupić trzy jednodniowe indyczki rodzicielskie
(w przeliczeniu po kursie wolnorynkowym).
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Kryzys ekonomiczny w Polsce w 1980 roku i brak dewiz na zakup
piskląt rodzicielskich zagroził fermowej produkcji indyków. Kierownictwo Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich podjęło wówczas strategiczną decyzję o rozpoczęciu, we współpracy z Katedrą Drobiarstwa
ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej, własnego programu hodowlanego. W dotychczasowej fermie rodzicielskiej w Biesalu utworzono Ośrodek Hodowli Indyków, a zespołowi kierowanemu przez profesora Andrzeja Farugę powierzono opracowanie i realizację programu.
W 1985 roku pierwsze cztery krajowe rody indyków zostały uznane
przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej za zarodowe. W tym samym roku pierwsze pisklęta towarowe o nazwie handlowej WAMA-1 trafiły do ferm na Warmii i Mazurach, a WAMA-2 do
chowu drobnostadkowego. W 1986 roku rozpoczęto produkcję indyków takŜe w fermach kooperujących z Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi. Nastąpiło wyraźne przyspieszenie wzrostu produkcji mięsa indyczego; w 1986 roku wyprodukowano ok. 8 tys. ton, a w 1990 juŜ
ok. 25 tys. ton. W latach 1985–1989 indyki WAMA-1 były corocznie
oceniane w Międzynarodowej Stacji Testowej Drobiu w Ivance nad
Dunajem (Czechosłowacja), zajmując od 1986 roku pierwszą lub drugą
lokatę wśród 5–6 ocenianych grup genetycznych.
Głównym kierunkiem genetycznego doskonalenia indyków WAMA
było zwiększenie masy ciała z zachowaniem wartości cech reprodukcyjnych. W 1991 roku za zarodowy uznano nowy cięŜki ród, w roku
następnym wprowadzono do produkcji nowego, cięŜszego mieszańca
towarowego WAMA-3. W ocenie przeprowadzonej w Państwowej
Stacji Testowej Indyków w 1994 roku indyczki WAMA-3 w wieku
16 tygodni osiągnęły masę ciała 8,12 kg, a indory w wieku 22 tygodni –
18,70 kg.
Od urynkowienia polskiej gospodarki, a więc od początku lat dziewięćdziesiątych, rozpoczął się import piskląt towarowych indyków,
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a następnie takŜe stad rodzicielskich. Było to moŜliwe dzięki znaczącej
aprecjacji złotego, co powodowało zbliŜenie cen piskląt importowanych
do produkowanych w kraju. Jednocześnie, w związku ze wzrostem
przetwórstwa, wzrosło zapotrzebowanie na indyki typu cięŜkiego.
Po przekształceniach własnościowych w Olsztyńskich Zakładach Drobiarskich podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji programu hodowlanego WAMA. Stado zarodowe indyków sprzedano prywatnemu hodowcy, wynajmującemu w gospodarstwie pomocniczym Urzędu Rady
Ministrów fermę drobiu Rybaki k. Olsztyna. Budynki fermy adaptowano na potrzeby fermy zarodowej, jednak właściciel fermy (Urząd Rady
Ministrów) nie przedłuŜył umowy dzierŜawy. Gdy zestawione w stadka
selekcyjne indyki rozpoczynały nieśność, zajmowane budynki musiały
zostać opróŜnione. Podejmowane przez Katedrę Drobiarstwa oraz
Centralną Stację Hodowli Zwierząt interwencje w tej sprawie u ministra
rolnictwa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Rozpoczynające
nieśność indyki zarodowe trafiły do uboju. Taki był finał projektu
WAMA.
Po latach nasuwa się pytanie: czy projekt WAMA musiał się tak zakończyć? Moim zdaniem mogło być inaczej. JeŜeli nawet polskie indyki
przegrałyby konkurencję na globalnym rynku, podobnie jak inne krajowe i zagraniczne programy hodowlane drobiu i innych gatunków zwierząt, powinny one być nadal utrzymywane jako stada zachowawcze lub
rezerwy genetycznej. BioróŜnorodność i zmienność genetyczna indyków w skali światowej ciągle niebezpiecznie się zmniejsza. Aktualnie
materiał hodowlany indyków pochodzi zaledwie z dwóch firm o zasięgu globalnym. Niestety, naszym ówczesnym decydentom zabrakło wtedy wyobraźni lub teŜ odpowiedzialności. Cenną pulę genów utracono
bezpowrotnie. Indyki WAMA spełniły jednak swą historyczną rolę.
Z wysokim prawdopodobieństwem moŜna przyjąć, Ŝe krajowa fermowa produkcja indyków bez własnego materiału hodowlanego nie prze-
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trwałaby kryzysu lat osiemdziesiątych. W latach dziewięćdziesiątych
niewątpliwie nastąpiłby ponowny start, jednak na pewno nie bylibyśmy
obecnie w światowej czołówce producentów mięsa indyczego.
W 2016 roku Polska stała się największym producentem mięsa indyczego w Europie i trzecim, po USA i Brazylii, w świecie. Globalna
roczna produkcja mięsa indyczego w ciągu ostatnich 50 lat wzrosła
trzykrotnie i wynosi aktualnie ok. 5,7 mln ton, stanowiąc 5,2% produkcji mięsa drobiowego, z czego prawie połowa produkowana jest
w USA. W Polsce w ostatnich pięciu latach produkcja indyków wzrosła
o ponad 50%, do ok. 460 tys. ton, stanowiąc ok. 18% mięsa drobiowego. Współczesne cięŜkie indyczki rzeźne osiągają 10–11 kg w wieku
15 tygodni, a indory ok. 19 kg w 18. tygodniu Ŝycia. ZuŜycie paszy na
1 kg przyrostu masy ciała wynosi 2,3 kg w przypadku indyczek i 2,6 kg
w przypadku indorów. Wydajność rzeźna indorów dochodzi do 85%,
a zawartość mięsa do 62% masy ciała. Takich wskaźników nie moŜna
uzyskać w chowie innych gatunków zwierząt gospodarskich. Indyczki
w stadach rodzicielskich znoszą średnio ponad 100 jaj w 24-tygodniowym okresie nieśności. DuŜy dymorfizm płciowy w masie ciała
indyków (dorosłe samice waŜą 13–14 kg, a samce ponad 30 kg), a takŜe
umięśnienie piersi indorów utrudniają lub wręcz uniemoŜliwiają krycie
naturalne, wymuszając sztuczne unasiennianie. Współczesne indory
trudno więc nadal uznawać za symbol płodności, za jaki postrzegali ich
dzikich przodków Aztekowie.
Indyki są symbolem najwaŜniejszego święta w Ameryce, tj. obchodzonego w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopada
Thanksgiving Day. W tym dniu ok. 45 mln indyków trafia na świąteczne stoły. W tym teŜ dniu, podczas dorocznej ceremonii w ogrodach
Białego Domu, prezydent daruje Ŝycie jednemu z indyków. Związek
indyka z tym świętem nie jest do końca znany. Jedna z legend tradycję
tę wywodzi z 1620 roku, kiedy to Indianie mieli przynieść pieczone
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indyki głodnym przybyszom z Anglii, którzy na statku Mayflower dotarli do Plymouth, w dzisiejszym stanie Massachusetts. Faktem natomiast jest propozycja Benjamina Franklina, jednego z ojców załoŜycieli
Stanów Zjednoczonych: śyczyłbym sobie, by to nie orzeł został wybrany na
symbol kraju. Ma paskudny charakter. Tak naprawdę to indyk jest godzien szacunku i jest prawdziwym Amerykaninem.
Indyki mają swoje miejsce takŜe w sztuce. Jeden z arrasów wawelskich, powstałych w Holandii w latach 1550–1565, przedstawia indyczą
parę. Być moŜe jest to pierwsze europejskie dzieło sztuki z przybyszami
zza oceanu. Te niezwykłe ptaki nie były tak często malowane przez
sławnych malarzy, jak to miało miejsce w przypadku innych zwierząt,
a szczególnie koni. Jednak na obrazie „Immaculata i Bóg Ojciec”, namalowanym ok. 1570 roku prawdopodobnie przez Lucę Mombello, juŜ
występuje indyk. Obecność indyka na tym obrazie jest trudna do wyjaśnienia. Najczęściej wskazuje się go jako symbol płodności Matki BoŜej.
Sam Francisco Goya, zazwyczaj niechętnie utrwalający na płótnie martwą naturę, namalował „Martwą naturę z indykiem”. Indyki malował
takŜe Claude Monet oraz wielu innych światowej sławy artystów. Polscy
malarze, zarówno z przełomu XIX i XX wieku jak i współcześni, takŜe
wykazywali zainteresowanie tymi pięknymi ptakami. Jestem przekonany, Ŝe wkrótce najnowsze indycze dzieła tych ostatnich trafią do najznakomitszych galerii świata.
Tymczasem bez zbytniej przesady mogę stwierdzić, Ŝe Polacy doskonale opanowali niełatwą sztukę efektywnego chowu indyków.
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