
      

                *19.6. 1873                 † 15.6. 1957  

Enoch Zander
    

Enoch Detlef  Hartwig  Zander  celým  jménem  se  narodil

19.června  1873  v  Zirzow  jako  syn  farmáře  a  statkáře  ze  Zirowa,  vesnice

severozápadně  od  Neubrandenburgu.  Byl  to  německý  zoolog,  včelař.  Jeho
prostřednictvím dosáhl vědecký výzkum  včel v Německu světové pověsti. 

D ětství prožil ve Schmachthagenu a od roku 1883 ve Warenu. V roce

1893 zde  absolvoval na městském gymnásiu a v témže roce začal studovat na
univerzitě v Erlangenu botaniku, ale brzy přešel na zoologii. 

V   roce  1895  pokračoval  ve  studiu  na  univerzitě  v  Kielu  a  v  roce

1895/96 na univerzitě v Roztocku. V roce 1896 získal doktorát v Erlangenu a
pracoval jako asistent v Zoologickém ústavu. 
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V  roce 1899 studoval na zoologické stanici, kterou založil Anton Dohrn.

V roce 1903 přijal místo asistenta v Institutu pro mezinárodní mořský výzkum na

univerzitě v Kielu. Tam ukončil habilitaci jako soukromý lektor zoologie. Přestože
se zajímal o mořskou biologii, obrátil svoji pozornost na včely, které byly dosud

málo prozkoumány. Stal se vědeckým ředitelem nově založeného Královského
institutu pro včelařství v Erlangenu. V  roce 1909 získal mimořádnou profesuru

na univerzitě v Erlangenu a v roce 1910 se stal ředitelem ústavu.  V roce 1927
nastoupil  na  místo  v  institutu  Alberta  Fleischmanna,  jako  řádný  profesor  a

generální ředitel Státního ústavu pro včelařství. Do důchodu odešel v roce 1937.
Během druhé  světové  války  znovu  obnovil  profesuru  až  do  roku  1942.  Jeho

definitivní odchod do důchodu se uskutečnil v roce 1948.

E  noch  Z  ander  napsal  asi  500

pojednání  o  včelařství.  Spolu  se  včelařem

Johannem Merzem zkonstruoval  úl  „Zander“,
který  byl  v  Německu  široce  používán.

Významně přispěl k určení pohlaví včel, jakož i
k výzkumu a boji proti chorobám včel. V roce

1909
 objevil  původce onemocnění Nosema apis. Vyvinul příkladnou metodu chovu

královen a zavedl chov matek v Německu. Enoch Zander byl první, kdo zkoumal
původ medu pomocí analýzy pylu.  Za tímto účelem rozšířil svůj výzkum na včelí

pastvu, včetně lesního prostředí. U příležitosti je 70. narozenin, byl v roce 1943
vyznamenán Goetheo medailí za uměním a vědu. Později obdržel Spolkový kříž

za zásluhy. V říjnu 1952 byl zvolen čestným předsedou Německé společnosti pro
aplikovanou entomologii.  Německý včelařský svaz jej jmenoval svým čestným

členem. 

E noch  Z ander zemřel 15.  června 1957 v Erlangenu a na vlastní

žádost je pochován ve Warenu.
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